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Zapis z družabnega omrežja: »Sejšeli so bili moje sanje že iz otroških dni. 
Zdaj sem tu. Sedim na obali, poslušam šumenje morja in ne morem verjeti. 
Srečna sem!« Veliki večini se v glavi takoj utrne misel – joj, jaz bi tudi, ampak 
za to eksotiko nimam denarja! Pa ni nujno vedno tako. Osemdnevni dopust 
na Sejšelih si lahko v času trajanja akcije privoščite za 654 evrov. V ceno sta 
vključeni povratna letalska vozovnica in namestitev v dobro ocenjenem hotelu. 
Vas zanima Afrika? V Gano lahko iz Milana in nazaj letite za 292 evrov. Katja 
Kenda, 33-letna diplomirana geografinja iz Ljubljane,  je svojo strast do potovanj 
spremenila v svojo službo. Njena spletna stran Z letalom na poti je v pol leta 
postala prava uspešnica. Z razlogom.

Katja Kenda 
je varni službi 

rekla ne

Ž ivjo! Živjo! Žak! Jokica, jo-
kica! To so bili glasni klici, ki 
so prihajali iz dnevne sobe, 

ko sem stopila v stanovanje družine 
Kenda, da se pogovorim z mlado in 
prodorno podjetnico, ki jo poleg pa-
meti krasi čedna zunanjost. Ob gla-
snih klicih sem se začela ozirati okoli, 
ali sem morda koga prezrla. Katja pa 
je mimogrede rekla: »Ah, to je Žak, 
firbec ga daje, kdo je prišel.« Izkaza-
lo se je, da je Žak papiga, rumeno-
glava amazonka, in peti član družine 
Kenda. Za nekaj trenutkov sem kar 
pozabila, s kakšnim razlogom sem 
pravzaprav prišla na obisk, saj me je 
zgovorni ptič precej prevzel. Po ne-
kaj minutah mi je začel ponuja-
ti svojo simpatično glavico. 
Ker ga nisem čisto takoj 
razumela, kaj bi rad, mi 
je Katja rekla, da si želi 
malce božanja. Z vese-
ljem sem mu ustregla, 
za požret pa je bil pri-
srčen, ko je vzel ponu-
jeni arašid in ga začel 
lupiti. Čisto malo je manj-
kalo, pa bi »ukradel« zgod-
bo Katji. No, ptič   se je umiril, 
jaz pa tudi in lahko sem se posvetila 
gostiteljici, zaradi katere sem pravza-
prav prišla. 

Geografinja in zdravnik. V dru-
žini Kenda so štirje člani, pardon, pet 
jih je: mami Katja, ata Tine, bratca 
Maks in Vito ter že prej omenjena 
čvekava papiga Žak. Katja je svoje-
ga moža spoznala le kje drugje kot 
na potovanju. »Pred trinajstimi leti 
sem na internetu spoznala ljudi, ki 
so se odpravljali na enomesečno po-
tovanje po Maroku. Bili smo štirje, 
eden od njih je bil še čisto ‘frišen’ 
zdravnik iz Maribora, Tine. Nisva se 
prav dolgo gledala, iskrice so potre-
bovale le nekaj ur, da so se vžgale,« 
se je Katja smeje spominjala začet-
kov njune skupne poti. Katja, ki je 
zelo realen človek, se »metuljčkom v 
želodcu« ni predajala slepo. »Vse po-
tovanje sva se odlično razumela. Po 
vrnitvi domov nisem delala nobenih 
načrtov brez krčmarja. Tine je bil iz 
Maribora, jaz študentka v Ljubljani 
in nisem vedela, ali si bova po vrni-
tvi še želela biti skupaj. Ali bo trajalo 
ali pa bova oba iskala izgovore za to, 
da se ne vidiva.« Očitno so bile iskri-
ce dovolj močne, saj se je Tine prese-
lil v Ljubljano, in pred štirimi leti sta 
se poročila. Dobila sta Maksa, ki jih 
ima zdaj štiri, in Vita, ki bo kmalu do-
polnil dve leti. Katja in Tine sta oba 
zasvojena s potovanji in v tem duhu 
vzgajata tudi svoja fanta. Družina je 
zelo povezana in tudi otroka ju nista 
ustavila pri njuni strasti. Zanimivo se 
mi zdi, da je zdravnik Tine tudi svo-
jo službeno kariero zastavil tako, da 
lahko čim več potuje. Sistemu ni do-
volil, da ga požre. Poiskal si je službo 
v medicinskem centru, kjer dela kot 

Čarovnica, 
ki pričara poceni 

potovanja
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Aja, pa Žak, 
seveda!
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pričakovali, je ponujeno delo odklo-
nila. Njeno delo so razdelili med dru-
ge zaposlene in privarčevali eno pla-
čo. Znan scenarij. Tako je Katja (po 
svoji volji) ostala brez službe.

Grem pa na svoje! Po navadi nas 
ob izgubi službe zgrabi panika, kako 
bomo živeli. Pragmatična Katja ni 
dopustila, da bi jo ohromil strah, za-
radi katerega bi lahko postala ne-
močna. »Jaz v tem svojem početju 
ne vidim nič junaškega. Ker sva bila 
s Tinetom prej oba zaposlena in sva 
varčevala za nakup večjega stanova-
nja, sem vedela, da čisto brez sredstev 
nisva. Za nekaj mesecev pač bo, do 
takrat se bo pa že kaj pokazalo. Vmes 
pa bom uživala s svojima otrokoma,« 
je mirno pripovedovala Katja. »Pa 
še nekaj je pomembno. Vseskozi mi 
je ob strani stal Tine in me podpiral. 
Globoko sem čutila, da sva par, ki 
zmoreva in bova zmogla. Nič me ni 
bilo strah. In mislim, da je prav ta od-
sotnost strahu pripomogla k temu, da 
sem se odločila, da svoj hobi spreme-
nim v posel.« Odločitev se je izkazala 
za pravilno.

Z letalom na poti. Kaj pravzaprav 
delata Katja in Tine? Katja je najprej 
poudarila, da niso turistična agencija! 
Svojim strankam pomaga pri načrto-
vanju individualnih potovanj, najde 
najugodnejšo letalsko vozovnico in 
namestitev, lahko pomaga tudi pri 
najemu avtomobila. »V bistvu proda-
jam informacije o tem, na kateri stra-
ni je najcenejša letalska vozovnica, in 
jo stranki tudi pomagam kupiti, tako 
da jo po telefonu vodim korak za ko-
rakom do uspešnega nakupa,« je ra-
zložila. Pri njih lahko tudi »zakupite« 
zdravnika, ki vam je na voljo med va-
šim potovanjem. »Midva sva edina v 
Sloveniji, ki ponujava to storitev. To je 
odlična storitev za, na primer, mlade 
družine z otroki, ki potujejo. Fino je, 
da imaš v primeru, če na potovanju 
zboli otrok, na dosegu roke zdravni-
ka, ki bo pomagal z nasveti. Seveda 
to prav pride tudi odraslim ljudem, 
ne samo za otroke.« Storitev ni pre-
tirano draga, v primeru, da jo moraš 
izkoristiti, pa je neprecenljiva, je pre-
pričana Katja.

Vsak dan kakšna nora akci-
ja. V petih mesecih je spletna stran 
Z letalom na poti postala tako rekoč 
hit. »Ja, moram priznati, da vsak dan 
dobivam več povpraševanj. Ljudje so 
se kar navadili na naše novice o zelo 
ugodnih potovanjih, ki jih odkrijem, 
ko dnevno preverjam, kako lahko 
pocrkljam svoje stranke.« Na Katji-
ne dnevne novice se lahko naročite, 
spremljate jih pa lahko tudi na Fa-
cebooku in Instagramu. Če želite 
na poceni potovanje, samo oddate 
povpraševanje in Katja vam bo z ve-
seljem odgovorila ter se res potrudi-
la, da dobite kaj sanjskega, cenovno 

namreč. Za tiste, ki niso čisto na ti z 
novodobno tehnologijo, je pa seveda 
dosegljiva tudi po telefonu.

Odkar vem za to stran, ki jo spre-
mljam po Facebooku, sem že pribli-
žno 37-krat hotela nekam odpotova-
ti. Potovalne sline so se mi cedile ob 
ponudbah za prvi maj, ko mi je Katja 
pred nosom mahala z Dominikan-
sko republiko za 514 evrov, skupaj z 
namestitvijo, šli ste lahko na Bali z 
Dunaja za 450 evrov (ja, namestitev 
je bila zraven!), pa sanjski 15-dnevni 
Mauritius, otok v Indijskem oceanu, 
za prav tako 514 evrov, da ne govorim 
o letalskih vozovnicah po Evropi od 
21 evrov naprej. Opozoriti pa moram, 
da so vse to razpisane akcije, ki imajo 
omejen rok trajanja. Katja, potovalna 
čarovnica, vseskozi spremlja dogaja-
nje, ve, na katere strani mora pogle-
dati, ima dostope do vseh najcenej-
ših vozovnic. V svojem blogu me je 
tudi poučila, kakšne pravice imam 
kot potnica, kaj lahko zahtevam od 
letalskih družb v primeru zamud in 
podobno. Zame najboljša stvar pa je 
»error fare«,  napaka v sistemu letal-
skih družb, ki se kdaj pojavi. Včasih 
namreč prevoznik naredi kiks in pri 
kakšni ceni pozabi dodati ničlo ali 
dve. Seveda te napake kmalu odkri-
jejo, če pa ste hitrejši od njih in tako 
vozovnico kupite, vam ne morejo nič. 
Katja je na račun takšne napake s 
celo družino kupila povratne letalske 
vozovnice za Gvatemalo za nekaj več 
kot tristo evrov!

Med četrto popoldne in deve-
to zvečer – zaprto.  Družina Ken-
da je rada skupaj. Tine in Katja ne-
znansko uživata s svojima otrokoma. 
»Midva sva žurala in potovala, ko je 
bil čas za to. Zdaj žurava in potujeva 
z najinima otrokoma in lepo nam je,« 
je umirjeno razlagala Katja. »Moje 
delo je precej stresno, govorim pa o 
pozitivnem stresu, seveda. Z delom 
začnem okoli devete ure, ko oddam 
malčka v vrtec. Potem pa iščem in 

raziskujem. Pred računalnikom se-
dim do četrte ure popoldne, ko na-
jina razbojnika prideta domov. Od 
takrat pa do devete ure, ko sinova 
zaspita, je moja pisarna zaprta. To je 
čas, ko ne delam, oziroma takrat sem 
mama in ne podjetnica,« je med sme-
hom pojasnjevala Katja. Tega urnika 
se v resnici drži. Dosegljiva je spet od 
devete ure zvečer. »Moram  poveda-
ti, da se niti ena stranka še ni prito-
žila nad mojim urnikom. Vsi kar ra-
zumejo, da sem tudi mama. In mama 
sem rada.« Ob omembi sinov nje-
ne oči dobijo prav poseben sij. Bom 
tukaj kar nehala, ker sem že zašla v 
vode, kjer besede postanejo preveč 
osladne. Tega pa nočem, še manj pa 
Katja, ki o sebi pravi, da ne dela nič 
posebnega. Jaz pa se z njo ne strinjam 
čisto. Če to ni posebno, da delaš in ži-
viš s tako strastjo, kot to počnejo vsi 
»Kendati«, potem pa sploh ne vem, 
kaj je še posebno.   

zdravnik družinske medicine. Ima 
normalen delovnik in ne izgoreva v 
boju za bleščečo zdravniško kariero. 
Rad potuje in še rajši je s svojo dru-
žino. Resnično sledi tistemu, kar se 
mu zdi pomembno v življenju. Katja 
in Tine delujeta kot zelo uigran par. 
Katja mi je večkrat med pogovorom 
rekla, da ji brez Tinetove podpore ne 
bi uspelo. Pravi balzam za dušo se je 
družiti s parom, ki sta prijatelja in se 
tudi podpirata. Med njima ni nobe-
nih ošpičenih zbadljivk, energija med 
njima je lepa in »teče«.

Porodniško izkoristila za poto-
vanja. Katja je imela dobro službo, 
delala je v zasebnem podjetju kot po-
slovni analitik na področju ravnanja 
z odpadki. Bila je zadovoljna, njeni 
šefi pa tudi, saj je mladenka zelo od-
govorna in delavna. Ko je pred štiri-
mi leti rodila prvega sina, Maksa, je 
družina mamino porodniško izko-
ristila za – potovanja! Z dojenčkom 
Maksom so bili na Poljskem, v Grčiji 
in Indiji. Mlajši Vito pa je do svojega 
leta in pol bil že na 22 poletih! Tudi 
on se že lahko pohvali, da je svetov-
ni popotnik, saj je mali in zelo čebljav 
»cvergl« bil že v Grčiji, Indiji, na Lan-
zarotu, v Gvatemali in Belizeju. Ka-
tja in Tine ne potujeta s potovalnimi 
agencijami, vedno si potovanja orga-
nizirata sama. Katja se je zaradi svo-
je ljubezni do potovanj izmojstrila v 
iskanju poceni letalskih vozovnic in 
ugodnih namestitev. Veliko mladih 
zna danes na internetu poiskati in ku-
piti letalske vozovnice, čeprav je to 
delo (vsaj zame, ki sodim v kategorijo 
starejši občani) prava umetnost. Vse-
skozi je treba spremljati ponudnike, 
vedeti je treba, po katerih straneh je 
treba iskati. Za Katjo se je med prija-
telji hitro razvedelo, da resnično ob-
vlada iskanje najboljših vozovnic, in 
marsikomu je poiskala najugodnej-
še letalske vozovnice in namestitve. 
Brez plačila, seveda, samo za prija-
teljsko uslugo. Predvsem pa zato, ker 
jo je to veselilo. 

Klikanje računov? Ne, hvala! 
Ko se je mlada in zelo sposobna Ka-
tja (prijatelji jo kličejo Katty) po izte-
ku druge porodniške vrnila v službo, 
je, tako kot veliko mladih mamic, do-
živela hladen tuš. Ko se je tri tedne 
pred vrnitvijo na delo pozanimala, 
kako bo z njeno službo, je dobila za-
gotovilo, da bo vse tako kot pred po-
rodniškim dopustom. Z veseljem je 
čakala na vrnitev v delovno okolje. 
Tam se je dobro počutila, kolektiv je 
bil mlad in razumeli so se med seboj, 
rada je imela svoje delo. No, potem 
pa je nastopilo »življenje«. Ki prinese 
preizkušnje,  zato da se lahko iz njih 
kaj naučimo. In napredujemo v oseb-
ni rasti. V Katjini službi so se zgodile 
spremembe v vodstvu in ponudili so ji 
delo v računovodstvu, kjer bi »klika-
la račune«. Kot so Katjini delodajalci 

Katja Kenda, 
srečnica, ki 
obožuje svojo 
službo.

Žak: jokica, 
jokica! Maks: 

Nisem ne, 
nisem ne!


