
Članice  KLTJO na obisku v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke 
Boštjančič, Draga pri Igu. 

Članek prispevala Marina Mihelič, fotografija arhiv CUDV. 

6. decembra 2008 smo se članice KTLJO: Kati Mulej,  Ana Podrţaj in Marina Mihelič,  
odzvale povabilu direktorice  Centra Dolfke Boštjančič  Valerije Buţan na Miklavţevanje, ki 
ga vsako leto organizirajo za svoje varovance. 
Malo pred 16. uro  smo se zbrale pred Centrom, kjer  je vladal nepopisen ţiv ţav, saj so se 
tam začeli zbirati gostje in starši varovancev. Dvorana, kjer je prireditev potekala je bila 
skoraj premajhna  za vse obiskovalce.   
Uvodni del programa je bil namenjen nastopu varovancev doma, ki so marsikomu privabili 
solzo v oko s svojim nastopom. V nadaljevanju programa so na svoje inštrumente zaigrali 
mladi glasbeniki.  Največja ţelja varovancev je bila, da jih obišče, poleg Sv. Miklavţa, sestra 
Franja iz televizijske nadaljevanke Naša mala klinika. Ţelja se jim je uresničila.  Otroci so 
navdušeno ploskali in vzklikali zaţeleni gostji. »Sestra Franja« je pozdravila otroke  in jih 
povabila, da skupaj prikličejo Svetega Miklavţa. V veselem pričakovanju je mnoţica radostnih 
otrok na ves glas klicala in ga priklicala medse. 
Po končanem programu smo se članice KTLJO pridruţile skupini, ki je obiskala domove in 
obdarovala vsakega varovanca posebej. Naj vam pojasnim kako je organizirano bivanje v 
Centru. Center na Igu obsega pet domov, šolo, delavnice, ambulante in prostore za 
medicinsko (re)habilitacijo. Domovi so poimenovani po drevesih, ki rastejo v bliţini 
posameznega doma: jelka, platana, češnja, breza in višnja. 

V poznih večernih urah smo se članice KTLJO z občutkom, da smo vsaj malo polepšale dan 
otrokom, mladostnikom in odraslim s posebnimi potrebami, vrnile domov.  
Varovanci centra,  so na zunaj drugačni od nas, v sebi pa prav tako kot mi nosijo ţeljo po 
objemu, stisku roke, poljubu in topli besedi.  
Prihodnje leto se zagotovo spet vrnemo.  

  

Novoletno srečanje članic KTLJO,28. novembra 2008 v gostilni Šestica 

Tekst je prispevala Majda Kamin, fotografije Tatjana Regent.  

Zadnji   novembrski petek, pred napornim tajniškim  decembrom,  smo  v KTLJO pripravile  
novoletno srečanje  članic našega kluba. 
V stari  ljubljanski  gostilni Šestica smo se članice organizacijske ekipe začele zbirati ţe ob pol 
šestih.   

Bolj ko se je ura bliţala šesti, bolj  polna in glasna je bila  Šestica. Seveda, saj se je zbralo kar 
35 tajnic  in poslovnih sekretark. Tudi prve sneţinke, ki so  začele svoj večerni ples, nam niso 
preprečile druţenja.   

Veselo smo se pozdravljale, saj se  z nekaterimi  ţe nekaj časa nismo srečale.  Ob uvodnem 
kozarcu penine smo občudovale raznobarvne  toalete kolegic, se pogovarjale o delu,  druţini, 
otrocih in seveda tudi o vnukih. 
Še posebno smo bile vesele, da se je našemu  vabilu odzval gospod Roman Končar. Lani je bil 
naš skriti gost, letos  pa smo ga kar odkrito povabile, da se mu vsaj malo zahvalimo  za  zelo 
dobro pripravljen kulturni program  na našem zboru članov v mesecu marcu. 
Preden  smo začeli z razvajanjem brbončic, nas je vse skupaj pozdravila podpredsednica 
Zdenka. V kratkem nagovoru  je povzela, kaj vse smo naredile in dosegle v  letu 2008. Bile 
smo uspešne,  pripravile  nekaj odmevnih mesečnih srečanj z zelo zanimivi gosti, izvedle  
različna izobraţevanja, se udeleţile klubskih in  zveznih izletov in poglabljale  dobre 
medsebojne  odnose.  



Zdenka je čestitala kolegicam, ki so v  letošnjem letu  dobile različna priznanja in tako, poleg 
sebe, promovirale tudi naš klub. 
Nazdravili in zapeli smo kolegici Meti, ki je dan poprej praznovala rojstni dan.  

In ţe sta vajeti v svoje roke prevzeli  Marina in Irena.  Začeli smo s srečelovom, kjer je  vsaka 
izţrebala darilce, ki smo ga domiselno prispevale članice. Marina je vsako od nas zelo 
duhovito predstavila , tako kot to zna le ona. 

 Z veseljem in polni energije smo se pridruţili folklorni skupini, ki je  predstavljala  slovenske  
plese in pesmi.  Skupaj z njimi smo zaplesali »pouštrtanc« in »beksl«, pa  valček in polko. 

Zunaj pa je naletaval sneg, sneţna odeja  je pobelila ceste  in bila je  prava  zimsko praznična 
idila. 
Ob koncu   je povzel besedo Roman Končar, ki je povedal, da se zelo dobro počuti v naši 
druţbi. Z igralsko vznesenostjo je z  nami delil svoje misli, ki jih je prelil v globoke, čustvene 
rime. 
Počasi  smo se  začeli razhajati, saj  je bilo potrebno, v  teh zimskih sneţnih razmerah, še 
varno priti do doma. 
In prav za varno popotnico ob koncu leta  smo v mislih ponesle Romanovo pesem, ki jo  
ţelimo deliti tudi z vsemi vami, ki se nam niste mogli  pridruţiti. 

 
Sveti večer 

Naj ta večer prinese mir ljudem v njih svetle duše, 
naj zvončkov zven , ves mil, vznesen, gre preko snežne ruše, 

naj trte sad, poln večnih nad, zaziblje čute vaše, 
v en sam napev, naj kot odmev, odzvanja v noč. Po naše! 

Naj vsak od nas spoštuje “jaz”, ki drugemu je lasten, 
utrip srca naj ritem da, ta ritem naj bo strasten, 
in jasen naj bo, glasen zven besed izgovorjenih, 

vseh nas, ki gremo skozi čas, in vseh še nerojenih. 

Naj topla misel najde smisel v pesmi in veselju, 
naj roke stisk bo kakor vrisk srca, poklon življenju! 
Ljubezni vzdih naj bo kot stih, za vekomaj ohranjen, 
ves svet naj bode v srečo ujet, od radosti omamljen. 

Naj pesem ta, ki iz srca vročičnega jo pišem, 
pusti sledi, za vse ljudi, saj z njo podobo rišem 

sveta, ki še prisluhnit zna, sorodni, bližnji duši, 

ki oberoč ustvarja moč, gradi, nikdar ne ruši! 
(Avtor: Roman Končar) 

  



 

Srečanje vseh Upravnih odborov klubov -   -Trebnje 22.11.2008 

Tekst prispevala Marina Mihelič, fotografije Tatjana Regent. 

V soboto dne, 22.11.2008 smo se članice Upravnega odbora KTLJO  - Tatjana, Mojca, Marina 
in članice KTLJO  Majda,  Kati in Katjuša na povabilo Zveze klubov tajnic in poslovnih 
sekretarjev Slovenije udeleţile srečanja vseh upravnih odborov klubov v Trebnjem.  
Organizacijo dogodka so letos prevzele kolegice iz Kluba tajnic in poslovnih sekretark 
Trebnjega in okolice, ki so nas čakale na avtobusni postaji v Trebnjem.   

Po toplem sprejemu (šilček domačega, ki nas je dobesedno ogrel), domačih dobrotah smo se 
odpeljali na Jurjevo domačijo. Značilna kmečka hiša je muzej na prostem. Etnologinja, ki je 
hkrati skrbnica domačije nas je z zanimivo razlago popeljala skozi prostore domačije in 
gospodarsko poslopje.  

Prijazen sprejem, domače dobrote   in cviček, ki  nam je še enkrat pognal kri po ţilah. Ob 
prešerni glasbi harmonikarja smo se preizkusili tudi v pevskih sposobnostih, plesu in….. in ko 
je najbolj prijetno, najbolj veselo se je treba posloviti. 
Hiteli smo naprej, proti našemu naslednjemu cilju  – Mirenski grad nas je pričakal obsijan s 
soncem.  

Sprehod po grajskih prostorih, nas je navdajal s prijetnimi občutki, kljub mrazu, ki se je tiho 
prikradel. Zaupam vam, da sem se v gradu počutila kot prava »grajska gospodična«.  
Ko smo zapuščali Mirenski grad, se je sonce ţe poslovilo in dan se je prevesil v večer, ko smo 
prispeli v našo zadnjo postojanko tega dne. Okrepčevalnice AJDA v Prelesju. V dvorani smo z 
zanimanjem prisluhnili predavanju gospe Mojce Mihevc iz Zdravstvenega doma Trebnje, ki je 
za nas izbrala temo »uravnoteţena prehrana« .  Zanimivo predavanje se je hitro, kar prehitro 
zaključilo. 

Po končanem predavanju smo se preselili v restavracijo. Po celodnevnem, prijetnem, 
zanimivem potepanju se je topla juhica prav prilegla, da o mesu in solati sploh ne govorim, 
juhuuu.  

Ob prvih taktih glasbe, sva s kolegico in gostiteljico Jernejo Kovaljev  zaplesali otvoritveni 
ples. Ansambel Rubin je dobesedno spravil vsa dekleta na noge. Plesale in veselile bi se še 
pozno v noč, vendar je bila pot do doma še dolga. Ob zvokih domačih  pesmi in besedah 
slovesa smo se poslovili od prijaznih gostiteljic in se odpravili proti domu. Trda noč je ţe bila, 
ko je Tatjana svojega jeklenega konjička vodila proti Ljubljani. 
Organizatoricam srečanja – kolegicam Kluba tajnic in poslovnih sekretark Trebnjega in 
okolice še enkrat iskrene čestitke za prekrasen dan, topel sprejem in odlično organizacijo. Še 
pridemo. 

  

Ljudje odprtih rok 

Tekst prispevala Marija Pelhan, fotografije Miryema Ţagar. 

12. novembra, je v Narodni galeriji potekala ţe 15. razglasitev priznanj  ljudem odprtih rok, ki 
jo ob podpori Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve prireja revija Naša ţena.  

 



S ponosom sem se udeleţila svečanosti, saj sem vedela, da sta med izbranimi tudi dve naši 
kolegici.  
Izbor »dobrega človeka leta 2008« bi morali preoblikovati v izbor »dobrih ljudi«. 
Kajti toliko jih je, da bi bil prispevek čisto predolg, če bi hotela vse našteti; imena bomo  tako 
in tako lahko prebrali v naslednji številki Naše ţene. Pomembna pa so dejanja, katerih nekaj  
bom poskusila nanizati v nadaljevanju. 
Društvo »Tačke pomagačke« s psi pomaga pri psihoterapiji in rehabilitaciji našim najmlajšim 
bolnikom, ostarelim in osamljenim kot tudi duševno prizadetim. Dobri ljudje pomagajo 
dementnim osebam (z različnimi idejami in projekti) in omogočajo šolanje pridnim tako 
doma kot v tujini. Petra Škofič je letos naučila plesati četvorko gojence Zavoda invalidne 
mladine Kamnik. Razmišlja o tem, da bi to delovalo terapevtsko tudi na gluhe in slepe, ker 
»veselje daje ţivljenju pozitivno energijo«. Imamo  telefone »SOS« in  »Sopotnik« (verjetno 
še kakšnega,ki ni bil omenjen), Zvezo prijateljev mladine,  podjetja, ki pomagajo pomoči 
potrebnim, omogočajo letovanja otrokom, ki bi sicer ne mogli na počitnice, Rdeči kriţ in 
Unicef po vsej Sloveniji; pomembna je sosedska pomoč, ki se izkaţe pri nakupu zdravil, 
šolskih potrebščin, financiranju šolanja, nudenju prevozov. Za vsemi temi organizacijami 
stojijo ljudje z veliko začetnico.  
Rek »kdor hitro da, dvakrat da« ne velja samo za materialne dajatve, pomembno je tudi 
nudenje različnih storitev, za katere ni potrebno odšteti premoţenja. Znati prisluhniti in se 
nasmehniti soljudem je lahko veliko dejanje. S plemenitim delom pomagajo npr. »Enooki«. 
To so fotografi, ki svoje fotografije razstavljajo, nato pa prodajo na draţbi in ves izkupiček  
namenijo slepim in slabovidnim. Tudi Televizijski tednik pomaga socialno šibkim druţinam. 
Prostovoljno gasilsko društvo Kočevje je bila najštevilčnejša od izbranih skupin (618 gasilcev, 
opravilo 963 ur prostovoljnega dela, v vrednosti 26.600E). 
Dobro je vedeti, da je toliko ljudi pripravljenih pomagati brez plačila. 
Med temi sta tudi naši kolegici: Marica Androjna in Vesna Koren, o katerima je bilo 
veliko napisanega v oktobrski prilogi Naše ţene Nasa zena-oktober 2008.pdf. Dobrodelnost 
jima je  »pisana na koţo«, četudi se s tem ne hvalita. Prav je, da v klubu poudarimo, da imajo 
tudi naše članice izostren posluh za sočloveka in če tega ne opazimo sami, nas na to spomni 
širša javnost. Nekatere od nas ju dobro poznamo in vemo, da si tako priznanje v resnici 
zasluţita.  
Gospe Marjeta Cotman in Marta Krpič sta jima izročili zahvalno listino in lep šopek. Njima bo 
to ostalo v lepem spominu, vse nas pa naj opozori, da imejmo odprte oči za sočloveka in ne 
mislimo le nase. Potem bo tudi naše ţivljenje lepše.  

Za izjemno osebnost leta so bralci Naše ţene izbrali Ivana Peršaka iz Male Nedelje, ki je –  
sam invalid - svoje ţivljenje posvetil paraplegikom. 
Dobrotnik leta je Suzana Vavpotič iz Ljutomera. Prepisuje knjige za slepe v brailovo pisavo 
(nad 30 knjig). 
Emil Grizon iz Nove vasi nad Dragonjo, je darovalec leta. 
Obisk take svečanosti prepriča,  da v majhni Sloveniji ţivijo veliki ljudje, ki v srcu dobro 
mislijo.  

  

Jesenski posvet Kaj mora vedeti dobra tajnica  

Maribor, Hotel Habakuk, 10. in 11. november 2008 
     Tekst prispevala Marica Androjna  

Dober program posveta, ki ga ţe 15. leto organizira Planet GV, d.o.o., Ljubljana nas je 
ponovno zvabil pod Pohorje. S pozornostjo smo prisluhnile zanimivim predavanjem. 
Podrobnosti si oglejte v decembrski številki revije Poslovna asistenca oziroma na spletni 
strani: Planet GV - povzetek posveta. 

http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/Nasazena-oktober2008.pdf
http://www.planetgv.si/index.php?page=info&s=1&cid=122&showfull=341


Posvet je vodila naša kolegica Betka Štefanič, tajnica leta 2008.  
V Praktikumu smo s posebno pozornostjo prisluhnile tudi našim kolegicam, Darji Vrečko, 
Suzi Zevnik, posebno pa naši članici Zdenki Debevec, podpredsednici kluba, ki je 
predstavila temo Medkulturno komuniciranje in poslovanje onkraj meja. 

Posebno slovesno je bilo na večerni prireditvi, ko so bila podeljana priznanja za najboljša 
strokovna (ali znanstvena) dela s področja pisarniškega menagementa 
2008.                                                    Zaposkale smo naši članici Zorici Zaklan, ki je to 
priznanje prejela ţe drugič. Prvič za diplomsko nalogo na višji šoli, sedaj pa na visoki 
šoli.                                                                                        

Podeljene so bile tri nagrade za komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci 
2008. Najbolje se je uvrstila naša članica Vildana Kralj, letošnja finalistka tekmovanja 
za tajnico leta. Ponosne smo, da je ţe  nekaj članic kluba  v preteklih letih prejelo tovrstno 
priznanje in nagrado. 

Posvet smo zaključile na Pohorju ob pozornosti naših gostiteljic, članic Strokovnega kluba 
poslovnih sekretark in tajnic Maribor. Hvala! 

Posveta se je udeleţilo skoraj 200 tajnic in poslovnih sekretark iz vse Slovenije, od tega 14 
članic KTLJO. 

  

Mesečno srečanje: gostja dr. Daniela Brečko, 

SOCIALNA INTELIGENTNOST 

Torek, 4. novembra 2008 

Tekst prispevala Zdenka Debevec  

Preden se predamo vsem radostim in veselju, ki ga praznični december prinaša, smo se na 
našem novembrskem mesečnem srečanju  sestali še enkrat z namenom, da obogatimo svoje 
znanje. Seveda s pomočjo gostje, dr. Daniele Brečko, direktorice Planeta GV. Tajnicam in 
poslovnim sekretarkam v slovenskem prostoru je dr. Daniela Brečko zelo dobro znana; je 
idejni vodja in organizator Kongresa tajnic in poslovnih sekretarjev v Portoroţu in tudi 
Jesenskega posveta tajnic v Mariboru.  

 Tema novembrskega srečanja je bila tema, ki nas ne samo v vsakodnevnih poslovnih odnosih 
spremlja tako rekoč vsak dan. Tudi v svojem vsakdanjem ţivljenju se dostikrat sprašujemo 
zakaj z nekaterimi laţje in z drugimi teţje navezujemo kontakte, zakaj z nekom sodelujemo 
dobro ali manj dobro. 

Predstavila  in popeljala nas je skozi duhovni svet, svet čustev in svet vrednot. Natančneje 
skozi socialno inteligentnost, ki je nadgradnja čustvene inteligence in nas uči, da brez 
povezovanja z ljudmi ne moremo biti v ţivljenju uspešni.  

Koncept inteligentnosti, predvsem socialne inteligentnosti, ki nam omogoča “pametne” 
medosebne odnose je gotovo nepogrešljiva in hkrati mamljiva kompetenca vodenja, pa tudi 
vsakega posameznika, ki je v vlogi vodje. Karizmatični vodje so nedvomno zelo čustveno in 
socialno inteligentni.  
Socialna inteligentnost nam omogoča v trenutku preučiti okoliščine in  narediti dober vtis ob 
tem, da znamo brati tudi občutke sogovornikov. Pa ne le to, vemo ţe, da vključuje tudi 
sposobnost čim učinkoviteje uporabiti vrojene nevrološke povezave do drugih ljudi.  



Mnogokrat se čudimo zakaj nekateri ljudje tako uspešno potujejo skozi ţivljenje in zakaj 
nekateri z odličnimi pred dispozicijami ter izobrazbo ne doseţejo omembe vrednih uspehov. 
Ni samo torej velik intelektualni kapital jamstvo za uspeh posameznika v današnjem svetu.  

Zaključek našega srečanja je bila poanta, da ljudje moramo prepoznati naša čustva, tako tista 
lepa kot tudi tista manj lepa. Jih znati ustrezno izraziti. Predvsem pa se zavedati, da moramo 
najprej narediti spremembe pri sebi in ne poizkušati spreminjati drugih. Spoznati najprej 
sebe, svoje reakcije, čustva, jih znati izraziti na pravi način je predpogoj za dobre medosebne 
in poslovne odnose slehernega posameznika. 

 

Oktobrsko potovalno druženje "Pozdrav soncu", ki ga je organiziral koroški 
klub tajnic. 

24.,25. in 26. oktober 2008  
Cerovačke pečine, Zrmanja, Obrovac, Maslenic, Zadar, Starigrad, Paklenica, Senj 

Tekst in fotografiji je prispevala Marija Pelhan. 

Naše potovanje se je pričelo v zelo zgodnjih jutranjih urah v petek, 24.oktobra. Zbrali smo se 
iz vse Slovenije in prave »slaščičarke« so nas oskrbele s sladkimi specialitetami iz vseh 
pokrajin. Druţba se je izkazala za nadvse prijetno in takšen je bil tudi izlet. Piko na »i« je 
dodalo vreme in tako upravičilo moto druţenja.  
Zapeljali smo se na Krbavsko polje in v Gračac ter nato na ogled Cerovačkih kraških jam 
(nekdaj domovanje jamskega medveda). Na ogled je le manjši del (670 od 2400m). Videli 
smo kar nekaj zanimivih stalagtitov in stalagmitov – odvisno od fantazije posameznika. 
Ogledali smo si kanjon reke Zrmanje, njeno kristalno zeleno vodo ter Karin in Karinsko 
morje (sploh še nisem slišala zanj). Ogledali smo si še Obrovac in se namestili v hotelu v 
Starigradu. 
Namestitev je bila udobna, s pogledom na morje in sončni zahod. Večera smo popestrili z 
bogato tombolo in sproščujočim plesom.  
V soboto smo se čez Paški most odpeljali na otok in mimo solin v mesto Pag. Ogledali smo si 
mestno jedro in izvedeli, da je mesto izgrajeno po načrtih arhitekta in gradbenika Juraja 
Dalmatinca, po katerega zamisli je izgrajeno še kar nekaj objektov v mestu. Nakupili smo si 
paškega vina in sira ter znamenitih čipk. Na povratku proti Zadru smo se ustavili v eni 
najboljših olajrn (Duela), si ogledali oljčni nasad, poskusili več vrst oljčnega olja ter okuse 
primerjali s pravkar stisnjenim (še greni). Izbrano olje smo si  kupili še za domov.  
Po kosilu v bliţnji konobi nas je pričakal ves v sonce odet Zadar. Ogledali smo si prekrasni 
arhitekturni stvaritvi arhitekta Nikole Bašiča: »Morske orgle«  (se sproščali in uţivali v 
zanimivih zvokih) in »Pozdrav soncu« (kjer smo soncu nazdravili s čašo šampanjca).  
Zadnji dan smo se sprehodili po delčku (cca 2 uri) steza in poti kanjona Paklenice (sicer jih je 
okrog 150 km) in si ogledali pogumne plezalce; nekatere smo zaradi višine v steni komajda še 
videli. Paklenica je dobila ime po smoli črnega bora – paklini, ki jo uporabljajo za 
premazovanje ladij. Neokrnjena in čista narava ter sveţe barve krasa so nudile tudi pravo 
ozadje za  film o Vinnetou-ju.  
Na poti proti domu smo si v Senju ogledali še trdnjavo Nehaj (»ne hajaj« = ne skrbi), iz 
katere so uskoki opazovali morje in branili Senj pred sovraţniki. Vodja vseh hrvaških uskokov 
je bil kapitan Ivan Lenkovič, ki je bil lastnik tudi Otočca pri Novem mestu.  
Četudi zna biti dolga voţnja z avtobusom utrujajoča in dolgočasna, pri nas temu ni bilo tako. 
Veliko smo izvedeli o poti, pokrajinah in obiskanih znamenitostih. Dovolj pa je bilo tudi 
drugih popestritev: izţrebali smo si skrivnega prijatelja, ki smo mu pisali pisemca in 
izkazovali druge pozornosti,  tekmovali smo v skupinskem »smučanju na suhem«, imeli 
interno poroko in prepevali in plesali smo celo v avtobusu.  
Prava škoda je zamuditi tako druţenje. Pohvala in iskrena zahvala organizatorjem.  Nekaj 
malega dokazujejo tudi fotografije.  



 Mesečno srečanje: gost Rudi Kerševan, pisatelj  

Torek, 7. oktobra 2008 

Redna mesečna srečanja članov KTLJO kot da s časom pridobivajo na svoji ţlahtnosti. Tudi v 
torek, 7. oktobra 2008 smo gostile zanimivega gosta.  
Pisatelj Rudi Kerševan je izredno zanimiva oseba, iskrivih modrih oči, zmršenih sivih las, ko 
pa začne govoriti, njegove roke podkrepijo   vsako izgovorjeno besedo. 
Rodil se je v primorski vasici Gradišče blizu Gorice, kot tretji otrok “Aleksandrinke”. Veliko 
zgodb, ki mu jih je iz daljnih krajev prinesla mati, so v njem burile bujno domišljijo. 
Poklicno pot je začel kot mornar pri rosnih dvaindvajsetih letih. Nemirni duh iskanja ga je 
vodil skozi kar nekaj zaposlitev dokler se ni odločil, da se povsem posveti pisanju. 
Pogovor z gospodom Kerševanom je odlično vodila naša kolegica Zorica Zaklan.  
Več o srečanju si boste lahko prebrali v članku, ki bo objavljen v Poslovni asistenci in je  
nastal izpod peresa kolegice Zorice. 

Za konec pa misel Rudija Kerševana: 
Ne sprašujem več, kaj je življenje. Vem, kaj mi sporoča 

hudournik, ki drvi po koritu v dolino, vem, kaj mi pripoveduje 
reka, preden se izlije, vem, kaj so spokojne globine morja. 

Vem, da izgubljam bitko s časom in življenjem. Mar odličen 
bojevnik na bojnem polju prešteje svoje sovražnike, preden se 

spusti z njimi v boj? Ali ni sladkost boja pogum in vera v zmago 
tudi takrat, ko nas življenje in čas s svojimi udarci neusmiljeno 

zbijata na tla? 

 
  

Izlet na Kozjansko z Bizeljskim 

Sobota, 6. september 2008  

  

Majda, Vesna in Tomo so pripravili nadvse pester program in ponovno smo lahko ugotovili 
kako premalo poznamo našo Slovenijo. Iz Ljubljane nas je pot vodila mimo Celja do Sladke 
gore, kjer najdemo veličasten spomenik kulturne dediščine. 

V vasi Rogatec stoji muzej na prostem, ki predstavlja delo in ţivljenje kmetov in obrtnikov 
tega območja. V istem kraju se nahaja tudi renesančni dvorec Strmol, ki nas očara z 
večnamenskimi prostori. 

V eni izmed najstarejših lekarn v Evropi, ki stoji v Olimljah, smo občudovali zanimive freske. 
Pot smo nadaljevali do gradu Podsreda, ki v notranjosti skriva bogato zgodovino. Obvezno 
smo se ustavili v čokoladnici. 

V Bizeljskem smo popotovanje zaključili na turistični kmetiji  Pudvoji s krajevno 
znamenitostjo - repnico, ter prijetne vtise strnili ob pokušanju pravkar dozorelega grozdja. 

  
 

  



Srečanje 2. september: gostja Štefka Kučan 

Pogovor z dolgoletno prvo damo Slovenije je vodila kolegica Majda Kamin . 

Gospa Štefka Kučan je bila rojena v druţini s 5 otroki v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Po 
končani srednji šoli v Celju je šolanje nadaljevala na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po 
študiju knjiţevnosti in jezikov jo je ţivljenje popeljalo na večno neizhojeno pot do kulture 
narodov. Zaposlila se je na Zavodu za mednarodno znanstveno, tehnično in kulturno 
sodelovanje, kasneje pa v republiški skupščini oz. v drţavnem zboru Republike Slovenije. V 
letih 1992 - 2002 je kot soproga takratnega predsednika gospoda Milana Kučana opravljala 
poslanstvo prve dame. 

V pogovoru nam je zaupala kako se spominja svojega otroštva in mladosti; kakšno vlogo ima 
glasba in petje v njenem ţivljenju; kako je usklajevala vse svoje funkcije kot zaposlena ţena, 
mati in prva dama Slovenije; nam zaupala zanimive zgodbe ob večjih drţavniških obiskih in 
kako sedaj počuti v vlogi babice. 

Gospe Štefki Kučan iskrena hvala, da se je odzvala povabilu KTLJO. 

  

Obisk KTPS Krasa in Notranjske 

Sobota, 7. junij.  

Z veseljem smo pričakovale kolegice iz sosednjega kluba na dogovorjenem mestu na 
Rudniku. Po ogledu znamenite Plečnikove cerkvice v Črni vasi, smo se z ladjico odpeljale 
do Tromostovja in pot nadaljevale z ogledom znamenitosti mesta Ljubljane (tudi vse 
Ljubljančanke nismo vedele, kje je rojstna hiša Joţeta Plečnika) vse do gradu. Dan smo 
zaključili v prijetnem ambientu v Trzinu. 

  

  

111. mesečno srečanje, gostja Nada Drobnič 

3. junija je bilo srečanje z gostjo, ki nam je iz bogate poslovne prakse zaupala, kakšna naj bi 
bila uspešna telefonska komunikacija, nadvse dinamično in poučno. Predavateljica nas je - z 
eno besedo - navdušila. 

Iz vsebine: 

"Poznamo ţe vse "trike" uspešnega komuniciranja? 

Razlike v pristopu, ko stranka kliče nas in ko mi kličemo stranko.  

Prednosti in slabosti telefonske komunikacije, odprta vprašanja, zaprta vprašanja in 
alternativna vprašanja ... pomen zapisovanja. 

Mašila: najslabše je ko začenjamo pojasnjevati z "ja",  ....,  

Zakaj poslušamo posnetke telefonskih pogovorov? 

Na kaj moramo biti pozorni pri zaključku pogovora. 

  



  

Anketa o delu KTLJO 

Izmed prispelih anket, smo na junijskem mesečnem srečanju izţrebali tri lepe nagrade. 
Razultati ankete so v obdelavi. 

Prva nagrada: Majda Kamin 

Druga nagrada: Jelka Bertoša 

Tretja nagrada: Erika Puš 

Čestitke nagrajenkam in hvala vsem, ki ste sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika. 

  

Kongres tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije 

16. Kongres, ki je potekal od 22. do 24. maja 2008 v Portoroţu, je gostil preko 600 tajnic iz 
Slovenije ter Srbije, Črne Gore in Makedonije. Prvi dan srečanja smo po celodnevnem 
predavanju svečano razglasili tajnico leta 2008, ki prihaja iz kluba Dolenjske in Bele Krajine, 
Betka Štefanič. Članici ljubljanskega kluba, Vildana Kralj in Renata Muţe, sta se uvrstili na 
drugo in tretje mesto.   

Drugi dan srečanja so se predavanja nadaljevala. Večerni del je bil letos v organizaciji kolegic 
iz kluba tajnic Gorenjske. Izkazale so se s trebušnimi plesi in komedijo "Marjeta in ljubimci".   

Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije je podelila priznanja najbolj zasluţnim 
tajnicam: 

srebrno priznanje so prejele: Olga Gorkič, Zdenka Debevec, Mojca Končan, Marina Mihelič 
in Marjanca Vukovič. 

zlato priznanje je prejela Mojca Šemrov. Vsem iskrene čestitke. 

Tretji dan smo predavanja zaključili s kvizom, ki je zajemal vprašanja trodnevnih predavanj 
in delavnic. Za naš klub sta tekmovali dve ekipi: "Zmajčice": Zdenka Debevec, Renata Muţe, 
Irena Sršen, Miryema Ţagar in Tatjana Regent ter  ekipa "Blondinke": Vildana Kralj, Erika 

Puš, Ksenija Neţmah, Andreja Mrše in Mojca Končan. Vse so se odlično odrezale. Čestitamo. 

  

110. mesečno srečanje 

Gostja majskega srečanja je bila profesorica Majda Šavko. Od leta 1992 uspešno vodi svoje 
podjetje Znanka d.o.o., izobraţevanje in svetovanje. Njena osnovna dejavnost je priprava 
programov in vodenja delavnic za odrasle. 

Seznanila nas je s temeljnimi sestavinami osebne čustvene inteligence.  Kako jo 
uporabljamo? Kako upravljamo s samim seboj? Kdo pravzaprav smo? Predstavila in pojasnila 
je temeljne sestavine naše osebnosti in pomen čustvene pismenosti pri delu poslovne tajnice.  

Več informacij najdete v povezavi: custvenainteligenca.doc  

  

  

about:custvenainteligenca.doc


 

Pozitivna naravnanost 

Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele Krajniceje 7. maja 2008 organiziral 
seminar z naslovom "Pozitivna naravnanost kot način ţivljenja". Predavanje je vodila Nena 
Dautanac. Srečanja so se udeleţile naše članice Marina Mihelič, Helena Slanc in Kati Mulej 
(na sliki) 

Povzetki seminarja:  

- naša naravnanost je večinoma edina ločnica med uspehom in neuspehom 

- naravnanost določa izid preden se česarkoli lotimo 

- miselna naravnanost in optimizem sta izbiri 

- kako misli in prepričanja vplivajo na naš uspeh in rezultate 

  

Postati bolj uspešen, 15. april 2008  

(vabilo kluba Trebnje) 

Kolegice sosednjega kluba so pripravile odlično izobraţevanje na temo doseganja ciljev in 
prepoznavanja našega poslanstva. Direktor podjetja Dana, Marko Hren, je kot uspešen 
manager poudaril, da smo v osebnem ţivljenju vsi managerji, saj upravljamo s svojimi 
ţivljenji in si pripravljamo svoje načrte. Pot do uspeha pa je vse prej kot lahka. Predavanja so 
se udeleţile kolegice našega kluba Marina Mehelič, Zdenka Debevec in Tatjana Regent. 

  

  

109. mesečno srečanje, 1. april 2008 

 

Foto: Olivera Z.P: Na sliki: Silva Matos 

Gostja Silva Matos je svoje poklicno ţivljene posvetila izobraţevanju drugih. Spregovorila je o 
učinkovitem poslovnem komuniciranju, obvladovanju stresa na delovnem mestu ter 
v osebnem ţivljenju. Zaupala nam je kar nekaj veščin obvladovanja kritičnih situacij. 

Ob končanem predavanju, za katerega smo bili enotnega mnenja, da je bilo nadvse zanimivo 
in poučno, smo podelili priznanja kolegicam. 

Posebno priznanje je prejela članica Maka Kalin, ki je nesebično pomagala ljudem v stiski. 

  



  

Skupščina KTLJO, 7. marec 2008 

Na Zboru članov se je v petek zbralo preko petdeset članov in gostov. Predlagani dnevni red je 
bil soglasno potrjen in vsi sklepi sprejeti. 

Z nami so bili klubi tajnic in poslovnih sekretarjev: Trebnjega, Gorenjske, Dolenjske in Bele 
Krajine. Opravičili so se klubi: iz Ptuja in Ormoţa, Severne Primorske ter vabljeni gostje 
Zoran Jankovič, Vlasta Nussdorfer, Peter Baloh in Andrej Baričič. 

Pozdravno besedo so nam namenili: Metka Vogrinec, predsednica ZKTPSS; dr. Marko 
Komac, direktor Geološkega zavoda Slovenije; dr. Daniela Brečko, direktorica Planeta GV; 
prof. Tone Roţman, srednja upravno administrativna šola; Saša Jevšnik, Gea College; Petra 
Ilar, urednica revije Poslovna asistenca. 

Zahvaljujemo se podjetjem - donatorjem, ki so prispevali k uspešni izpeljavi skupščine (po 
abc): Geološki zavod Slovenije, Helios, Provin, Slorest. 

  

Predvideni polurni program je trajal eno uro, a zdelo se nam je kot da le nekaj minut. 

Priznanja dobijo vse članice, ki so največ prispevale k napredku kluba, ter članice, ki jim je 
potekel mandat v organih KTLJO  

Večer je bil nepozaben, z veliko dobre volje in dobrimi predlogi. Druţenje smo nadaljevali 
pozno v noč. 

Citat: 

Spoštovana Nada, spoštovane članice KTLJO! 

Zaradi vaših idej in truda so tudi naši koraki bolj trdni. Zato se vam člani KTPS DBK prav 
iskreno zahvaljujemo in vam čestitamo za vaš izčrpen doprinos h kakovostnejšemu 
opravljanju tajniškega dela. 

Jani Pavlin, predsednik kluba 

  

Mesečno srečanje, torek 4. marec 2008 

Na 108. srečanju je bila gostja Ester Stanič. Govorili smo o vlogi tajnice, poslovne sekretarke 
in asistentke v poslovnem okolju. 

Predstavljene analize so pokazale kaj se od tajnice pričakuje in na kaj mora biti  odlična 
tajnica oz poslovna sekretarka pri delu najbolj pozorna. 

Nagrado je prejela Pika Nogavička 

Na mesečnem srečanju (107), smo na pustni torek 5. februarja imeli prijetno delo. Med vsemi 
maškarami smo morali izbrati najboljšo. A ker so bile vse maškare nadvse izvirne, smo 
podelili kar štiri nagrade in še kakšno tolaţilno. Smeha in pustnih dobrot ni manjkalo. 
Obiskali so nas Marina Benečanska, Playboyeva zajčica, ciganka, orientalska plesalka, Miki 
miška, kavboj, Don Juan, prisrčna mucka ter miška, ki je rekla, da ni miška ampak miš, 
angelski hudiček ... prvo nagrado pa je prejela Pika Nogavička. 



  

 Knjiga voščil 

Na 106. mesečnem srečanju, 8. januarja. 2008, smo se dogovorili, da pripravimo knjigo 
voščil, ki bo tematsko vsebovala voščila za novo leto, rojstni dan, diplomo, abrahama, poroko 
... 

Vabljeni, da ne e-naslov: nada.centrih@gmail.si pošljete voščila, ki ste jih prejeli in so vam 
bila še posebej všeč. Vse, ki boste sodelovali bomo v knjigi poimensko navedli. 

Če poznate avtorja, ga navedite, v nasprotnem primeru bomo zapisali, da je avtor neznan.   

  

 

mailto:nada.centrih@gmail.si

