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Deset nasvetov za lažji prek Lop 
iz dopustniškega v delovni i item 

SteseravnekarvrnJlizdopnsta 
in se vam že  zdi, da 

 potrebufetenaslediiiega, 
 kersovasebvrnttvizasuledelovneobvcznostf? 

Pribod v sluzbo po dopustujelahkokotskokvledeno 

hdzIo  vodo. Kako 
ublažitiposledlceinbolje 
organiziratl  delo? 
»Veliko ljudi poroča o stresni 
vrnitvi na delo v  službo. Delo 

se nam zdi  utrujajoče, prvi 
dnevi se vlečejo ali pa  minejo, 
kot bi  mignil, ker ves dan preživimo 

s sodelavci v pogovorih 
o dopustu in  doživetjih. V 

obeh primerih je lahko  obremenjujoče, 
saj delo nikakor 

ne  steče. V tujini so temu pojavu 
že pred leti dodelili ime 

podopustniški sindrom  (angl. 
 post-holiday  syndrom), ki lahko 

traja od dveh do štirih  dni. 
Dejstvo  je, da je vrnitev v službo 

lahko zelo  stresna. Glava in 
telo potrebujeta nekaj  dni, da 
se spet navadita na delovni  ritem. 

Polegtega se najpogosteje 
že pred dopustom obremenjujemo 

z negativnimi  mislimi,kakobo,kosebomovrnili, 

o tem razmišljamo na dopustu 
in seveda tudi nekaj dni  prej, 
preden se vrnemo na  delo. 
Občutimo  nelagodje, nekateri 

imajo  glavobole, težave z  želodcem.Vendarstresanedoloča 

njegov  povzročitelj, ampak 
posameznikov odziv na  dogodek, 

ki ga je  sprožil,« poudarja 
Maruša  Mežek, vodjakadrovv 
revizijski družbi  KPMG.  Torej, 
z ustreznim ravnanjem lahko 
stres  zmanjšamo.  Kako? 

Ne obremenjujte se 
vnaprej 

Za težjo vrnitev v službo 
smo krivi tudi  sami, ker 
se s tem preveč  obremenjujemo. 

»Ne ustvarjajte 
slabih misli na  zalogo. S  stvarmi,kiphnemoretesprerneniti, 

 sejetrebasprijazrHti,samozato, 
 kerstebOinadopustu, šene 

 bododrugačneobvašivrnitvi. 
 Čejeobičajno,davamvshižbi 
 namečejopoštonamizo.inče 
 jeobičajno, davamposameznikitudimeddopustompoetektronski 

pošti delegirajo  delo, 
potem teh dejstev ob vrnitvi 
ne boste mogli  spremeniti. In 
s tem se tudi ne obremenjujte 
 vnaprej,« pravi  Mežkova. 
Premišljeno 
izberitedatum 
vrnitve v pisarno 

»Poskrbite za mehak 
 pristanek. Nevrnitese 

„ z dopusta zadnji  hip, 
temveč vsaj en  dan, 

 predenmoratevslužbo,«svetujePolonaZupančič,svetovalka 

za človeške vire iz podjetja  Sedi5, 
tudi sama  popotnica. »Če 

si poleg tega omogočite nekaj 
dni za ureditev osebnih stvari 
in  opravke, potem  rJLsto, kar vas 
 bopričakalonadelovnemmestu, 

ne bo tako  obremenjujoče. 
Razpakirajte dopustniško  prtljago, 

operite in pospravite  perilo, 
preberite še zadnje poglavje 

v  knjigi, obiščite  starše, prijatelje 
injim  povejte, kako ste  uživali,vzemitesičaszaseinpočasiprilagoditeritemobičajnemu 

 vsakdanu. Uživajte v koncu tedna 
doma in se potem s ponedeljkom 

zakopljite v  delo,«  priporočaMežkova. 

Aleš Kranjc  Kušlan, direktor 
zavoda  Ekvilib, ki podje 

tjem podeljuje certifikate za 
 prakse, prijazne do  družin, pa 

ODUNJATURK 
 dun]a.turk@flnance.si 

uporablja naslednjo  taktiko: 
»Z dopusta se vrnite v petek ali 
 četrtek. Dnevi pred vikendom 
so manj intenzivni in takrat je 
več časa zabolj umirjeno vrnitev 

in več časa za čiščenje  (poštnegapredala). 
 Vikend,  kisledi, 

pa nam  omogoči, da v naslednji 
delovni teden vstopimo 

 boljsproščeniinosredotočeni, 
z glavnim  'čiščenjem' že za  sabo. 

Najslabša rešitev je vraitev 
 nanajboJjintenzivendan(ponedeljek 

ali  torek), sploh če so 
takrat načrtovani sestanki in 
timske  naloge. V takem primeru 

se lahko  'čiščenje' za nazaj 
vlečešedolgočasainvelikokrat 
je posledica  tudi, da se v naglici 

lahko spregledajo pomembna 
sporočila oziroma  naloge.« 

Nastavite 
avtomatske 
odzivnike rta dan 
vrnitve 

»Pred odhodom na dopust 
nastavimo odzivnike 
in uredimo  prevezavetelefonskihštevilk, 

prvi dan vrnitve z dopusta pa 
hitro vse odklopimo in prevzamemo 

 klice. Tako se vrnemo 
v običajen intenziven delovni 

 dan. Bofle  je, da ob vrnitvi 
na delo spremenimo  nastav^enavtomatskiodzivnikspojasnilom, 

dasmosicernazaj z  dopusta, 
a večinoma na sestanku 

z občasnim dostopom do elektronskega 
 predala. Tako si boste 

dali čas in pomirili pošiljatelje 
 e-pošte,« svetuje  Mežkova. 

Podaljšaite 
dopustniško 
razpoloženje 

. Potrudite  se, da ostanete 
 pozitivni, izberite 

si  glasbo, ki ste 
jo poslušali na  dopu- 

 1 od 4  Stran 1



 Medij: Finance  /  Datum: 16.8.2013  /  Stran: 10,11  /  Avtor: Dunja Turk  /  Površina: 1034 cm2  /  Naklada: 16200 

stu  (mogoče kakšna posebna 
 skladba, ki je značilna za kraj 
vašega  dopustovanja, ali pa 
 taka, ki vas napolni z  energijo), 

postavite na pisalno mizo 
 spominek, ki vas bo vračal 

na kraj  dopustovanja, ali sliko 
 družine,  prijateljev, s katerimi 

ste preživeli  dopust.  Poskrbite, 
da boste ob sebi imeli 

 predmet, ki vas bo v neugodni 
situaciji spravil v svet dobrih 
 občutkov,« svetuje  Mežkova. 
Zupančičeva priporoča tudi 

»mini  pobeg«: zaprite  oči, 
globoko vdihnite in za nekaj 
minut podoživite občutke z 
 dopusta. 
Prenašajte dobro 
voljo 

V delovno okolje  lah- 
ko po sproščujočem 
dopustu vnesete več 
zanosa in dobre  volje, 

kolegialnosti in  optimizma, 
svetuje  Zupančičeva.  »Seve- 
da moramo pri tem imeti  pre- 
cej  empatije, da sodelavcev ne 
borrirjardirarnossvojinisvežim 
nabojem  energije, še  posebej, 
če drugi niso bili na  dopustu. S 
tem lahko povzročamo nove 
 konflikte.« 
Pripravite seznam 
nalog 

Priporočljivo je 
pospraviti mizo pred 
odhodom na dopust 
in sestaviti seznam 

 nalog, ki jih je treba  opravi- 
ti po  prihodu. »Ob vrnitvi je 
dobro vzeti iz predala ta  se- 
 znam, ga dopolniti po  pregle- 
du elektronske pošte in vnovič 
določiti prednostne  naloge. 
Če je teh preveč in so  preob- 
 sežne, naredite nov načrt  de- 
la oziroma prvi  načrt, če tega 
niste naredili pred  odhodom,« 
pravi  Mežkova. 
Vnesite spremembo 
vdelovniritem 

Prihod z dopusta je lahko 
priložnost za uvedbo 
nove  prakse, povod 
za spreminjanje 

 navad. Predstavljajte si prihod 
v službo kot začetek šolskega 

 leta. Ste se tudi vi vsako 
jesen veselili srečanja s sošolci 

pa tudi novih zvezkov in 
 barvic? Kupite si kakšno malenkost 

za nov  začetek. Tako 
svetuje  Mežkova. 
Zdrava 
uravnotežena 
prehrana 

»Če smo v  stresu, 
je toliko bolj  po- 

¦  membno, da  tele- 
sa ne  obremenjuje- 

mo še z nezdravo  prehrano. 

Občutek zaspanosti in utrujenosti 
povzroča tudi  hrana, zato 

pozorno ob  vrnitvi,« opozarja 
 Mežkova. To še zlasti  velja, če 

smo med dopustom pretiravali s 
hrano in alkoholnimi  pijačami. 
Obdržite ravnotežje 
medzasebnim 
inposlovnim 

»Poskrbite za  ravnotež- 
je med službenim in  za- 
 sebnimčasomvsakdan. 
Prosti čas ni namenjen 

le  družini, temveč ga del  name- 
nite tudi sami  sebi. Naredite prav 
vsak dan  nekaj, kar vas sprosti in 
 razveseli.Intobrezslabevesti.Ta- 
ko boste laže kos vsem  obveznos- 
 tim,« pravi  Zupančičeva. 
Načrtujte nasiednji 
dopust 

»Optimalen  do,pustje 
 tisti, ki smo 

si ga izbrali sami 
in kjer lahko počnemo 

 stvari, ki jih želimo in  potrebujemo. 
Da bo vrnitev manj 

 stresna, še pred počitnicami  razmislimo, 
koliko dopusta potrebujemo 

in kako bi ga radi  preživeli. 
Veliko Ijudi prisega na nujen 

tritedenski  odmor, saj  pravijo, 
da prvi tederi potrebujejo za 

 odklop, drugega za  sprostitev, v 
tretjem pa se že počasi privajajo 
na  vrnitev. Marsikdo si toliko časa 
strnjene odsotnosti težko  privošči, 

zaradi prevelike obremenjenosti 
skozi leto pa ga krajše počitnice 
ne  zadovoljijo. Počitniško 

brezdelje človeka  poleni, preveč 
dejavnosti  utrudi. Najti moramo 
pravo  mero, da bom dosegli želeni 

učinek  dopusta. Če ste med 
letom preveč  obremenjeni, bo 
enkraten dopust premalo za vašo 
regeneracijo in  sprostitev. Morda 
pa si omislite prost podaljšan konec 

tedna vsake tri  mesece, kjer 
počnete  stvari, ki si jih želite in 
za katere vam zmanjkuje  časa,« 
svetuje  Zupančičeva. Če se boste 
načrtovanja lotili takoj ob  prihodu, 

boste tudi s tem podaljšali dopustniško 
 razpoloženje. 
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»Poskrbiteza 
mehak  pristanek. 
Nevrnitesez 
dopustazadnji 
 hip,temvečvsaj 
 endan,preden 
morate v služba« 
 PolonaZupančlč, 
SediS 

»Neustvarjajte 
slabihtnislina 
 zalogo. S  stvarrai, i 
kijihnemorete 
spremenlttseje 
 trebaspii|azntU, ] 
samozatakerste ] 
 bilinadopustu,ob 
vašivmitvišene 
bodo  drugačne.« 
MaruiaMežeKKPMG 

»Zdopustase 
vmitevpetek 
aličetrtekin \ 
dnevalzkoristite 
zaprilagajanje 
 inči5čenje 
elektronskega 
 predala.  Najbu|ša 
jevrnitevv 
 ponedeljek.« 
 AleSKranjcKuSlan, 
Ekvllib 
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