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Glede na to, da smo ravno v tistem letnem času, ko vsakodnevni pogovori ne morejo mimo dopustov, smo
povprašali nekaj slovenskih podjetnikov, kako poteka njihov dopust, kolikokrat letno se odločijo za oddih in kam
si gredo nabirat novih moči in idej.
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Štiri slovenske podjetnike smo povprašali, kako preživljajo dopust in kdaj se odločijo za oddih (Vir slike: Pexels).
»Največkrat združim prijetno s koristnim, tako da so izbrane destinacije ponavadi povezane s čokolado. Letos
je to čast dobil Pariz, bil pa sem tudi v Valenciji in Barceloni, nekaj dni na hrvaški obali, v kratkem obiščem še
Krf,« je razkril Andraž Gavez, prvi mož Moje Čokolade. Ko nastopi njihova glavna sezona, to je pozimi, je
vedno doma. Mladi podjetnik oddih načrtuje vnaprej, tako že ima pripravljen načrt za konec naslednje sezone:
daljše potovanje po Filipinih.
Dopust v tujini bo preživel tudi Mart D. Buh, direktor jezikovne agencije LanguageSitter®. Letos bosta z ženo
dopustovala na Kanarskih otokih, na otoku Fuerteventura, ki sta ga v preteklosti že obiskala.
Pametni telefon da, računalnik ne
»Ni vsako leto enako, imam pa praviloma rad poletni oddih na morju, dva tedna v kosu, če je to le mogoče. Na
morju se lahko najbolj odklopim, spočijem in imam čas veliko brati,« razloži svoj sanjski dopust. »Moj poletni
dopust je idealno sestavljen iz ravnovesja med lenobnim poležavanjem in branjem na plaži ter raziskovanjem
okolice, po navadi kakšnega otočka,« ga bolj natančno oriše. Je pa njegov zvesti spremljevalec pametni telefon,
saj želi biti na tekočem, medtem ko računalnik vendarle pusti doma. »No, letos ga bom vzel s sabo, ker vem, da
me čaka nekaj neodložljivega dela.«
Prvi oddih v letu si privošči že za zimske počitnice, ko obišče kakšno evropsko prestolnico, med prvomajskimi
počitnicami pa je zadnja leta rezervirana Toskana. Dodaja, da v zadnjih letih za daljša potovanja preprosto ni
časa.
Zmagovalna kombinacija? Morje, sonce in poletje!
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»Enkrat letno grem na od 10 do 14-dnevni dopust. Približno trikrat letno pa si privoščim še krajše, od štiri do
pet dnevne dopuste,« pove Aljoša Domijan, solastnik Gambit trade, ki vodi spletno trgovino enaA. Domijan
glavni dopust vedno preživi na morju, saj mu poletje, sonce in morje predstavljajo tisto pravo, zmagovalno
kombinacijo.
Ko se odpravi na krajša potovanja, računalnik pusti doma. »Elektronsko pošto pregledam prek telefona največ
enkrat na dan in praviloma ne odgovarjam. Ne glede na vse obveznosti in odgovornosti, tisti, ki me poznajo,
vedo, da sem vedno sproščen,« dodaja Domijan, ki pa si dvotedenskega dopusta brez računalnika ne privošči.
»To bi bil zagotovo hud stres.«
Tudi Gavez pravi, da pravega dopusta v smislu popolnega odklopa ne pozna: »Meni je ključno, da menjam
lokacijo in svoje misli zaposlim tudi s spoznavanjem nove kulture, raziskovanju narave, dobri hrani in dobri
družbi. Rekel bi, da vsaj dva meseca na leto preživim na različnih koncih sveta, dejansko izklopljen v smislu
dostopa do računalnika in telefona pa sem morda le nekaj dni v letu.«
»V kmetijstvu je najlažje dopustovati v času mrtve sezone.«
Dopustovanje je odvisno tudi od branže, v kateri se podjetje nahaja. Tako je na primer kmetijska panoga za
razliko od prej naštetih nekaj posebnega: glavnina sezone je ravno v poletnih mesecih. Podobno je tudi pri ekipi
PanOrganic, katere prvi mož Mario Kurtović je letos prejel naziv Mladi podjetnik leta. V teh vročih poletnih
mesecih pobirajo ves pridelek, tako česen, borovnice, kot tudi fižol in jagode goji. »V kmetijstvu je najlažje
dopustovati v času mrtve sezone, torej od marca do maja, saj se poleti začne pobiranje izdelka. Odkar pa
imamo rastlinjak in celoletno pridelavo je z dopusti še težje,« nam je zaupal Niko Miholič, Kurtovićev
sodelavec. Zato si oddih privoščijo za konec tedna, ko se odpravijo na morje.
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