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12. seja UO KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. - 11. 12. 2014 

Članice UO KTLJO smo se 11. 12. 2014 ob 17. uri zbrale na 12. seji v prostorih Mladinske knjige 

Založba d. d. 

Po sprejemu dnevnega reda in potrditvi zapisnika prejšnje seje smo potrdile finančno poročilo za 

obdobje od zadnje redne seje. Prav tako smo se seznanile s specifikacijo stroškov novoletnega 

srečanja članov KTLJO, ki je bilo 2. 12. 2014. Obravnavale smo tudi izstopne in pristopno izjave, 

članicam pa so bili naslednji dan po seji poslani sklep o včlanitvi oziroma izčlanitvi. 

Največ časa smo namenile prihajajočim volitvam oziroma 7. rednemu zboru članov KTLJO, 

največjemu klubskemu dogodku. Pregledale smo prispele kandidature, oblikovale predlog za 

imenovanje članic organov za mandatno obdobje 2015 – 2017. Določile smo kraj izvedbe 7. zbora, ki 

bo 6. marca 2015. Začne se pripravljati gradivo za zbor in ostale aktivnosti. 

Odprtih je bilo še nekaj predlogov za mesečna srečanja. Za te bo predsednica KTLJO sklicala 

korespondenčno sejo, in sicer 18. 12. 2014. 

 

Novoletno srečanje članov KTLJO - 2. 12. 2014 

Članice KTLJO smo se v torek, 2. 12. 2014, namesto na običajnem mesečnem srečanju, zbrale na 

novoletnem srečanju članov KTLJO, in sicer v prijetnem ambientu Gostilne Pečarič. Tudi letošnje 

novoletno srečanje smo premaknili v mesec december. Ko smo se vsi zbrali, nas je nagovorila 

predsednica KTLJO, ki je tudi čestitala častni članici Marici za njen praznik, častni član Roman Končar 

pa je za nas pripravil presenečenje. Po slastni večerji, kmečki pojedini, in kozarčku rujnega, smo 

veselo poklepetali, dobra glasba pa je bila razlog, da so nas zasrbeli podplati in en, dva, tri smo bile na 

plesišču. Vseskozi je po prostoru odmeval zvok prijetnega klepeta in smeha. 

 

Ogled mono komedije TRPIMIR - 20. 11. 2014 

V četrtek, 20. 11. 2014, ob 20. uri so se članice KTLJO s svojimi najbližjimi in kolegici iz Kluba tajnic in 

poslovnih sekretarjev Trebnjega in okolice (skupaj kar 70!) udeležile krstne in premierne uprizoritve 

briljantne monokomedije častnega člana KTLJO, Romana Končarja, ki letos praznuje 30-letnico 

umetniškega ustvarjanja, z naslovom »TRPIMIR – izpoved normalnega norčka«. Monokomedija je bila 

spisana posebej zanj in za omenjeni jubilej, s peresom enega najuglednejših, zagotovo pa največkrat 

uprizarjanih evropskih komediografov, ter Romanovega prijatelja Mira Gavrana (250 premiernih 

uprizoritev njegovih del v 35 jezikih v zadnjih 10-ih letih je podatek, ki vseobsežno govori sam zase). 

Predstava je bila v Kulturnem domu Črnuče. 

»Ko pride človek v moja leta, se ga polotita neki strah in neka negotovost, da bo kaj zamudil, da česa 

ni postoril, še ni postoril. Tudi mene so obhajali taki občutki. Odločil sem se, da nekako kronam svoje 

dozdajšnje igralsko delo tudi z najtežjo od vseh igralskih preizkušenj, monodelom. Dolgo nisem našel 

primernega teksta. Vse dokler se nisem po nasvet obrnil na dolgoletnega prijatelja, enega 

najuspešnejših svetovnih komediografov moderne dobe Mira Gavrana. In po eni njegovih zgodb 

malih, neobičajnih ljudi je nastala resnično fenomenalna monokomedija Trpimir – izpoved 

normalnega norčka, ki jo je Miro posvetil mojemu skromnemu jubileju, na kar sem še posebno 

ponosen,« nam je zaupal Končar in dodal: »Sam sem prispeval prevod, adaptacijo teksta, napisal sem 

tri songe in jih uglasbil, poskrbel sem za režijo in seveda igro. Zdaj je, kar je.« je povedal Roman za 

Slovenske novice 16. 11. 2014. 

In kdo je Trpimir? Zgodba pripoveduje o Trpimirju, ki ga že najmanj tri desetletja po krivici zadržujejo 

v psihiatrični ustanovi. Tako je vsaj prepričan. Ob neki priložnosti obiščejo ustanovo študentke in 

študenti psihiatrije in Trpimir je izbran, da bo govoril z njimi. Odloči se, da jih bo prepričal, da je zdrav 

in povsem normalen, niti pomotoma nor. In ko bodo to prepoznali, bodo to povedali dohtarjem, 



potem bodo dohtarji končno doumeli, da on, Trpimir, nikakor ne spada v to ustanovo. In kako bo 

prepričal študenteraj? Tako da jim bo na pamet povedal kratko zgodovino slovenskega naroda. Na 

čisto svoj, strašansko zabavno-hudomušni način, ki sproža salve smeha. Tudi pri tistih, ki se še svoj 

živi dan niso smejali v gledališču! 

Roman Končar je za Slovenske novice povedal, da pričujoče gledališko delo odlikuje bravuroznost 

tekstovne predloge. »Miro Gavran je velemojster komedije. Moja malenkost pa je dodala še sveto 

preproščino igralske bravure, zbadljivo smešnost songov, še dvoumno norost neke pameti. Ali pa 

obratno, ne vem več točno. Velikanskost človečnosti in življenjskosti nekega noro normalnega malega 

človeka je zagotovilo, da se bo v predstavi prepoznal prav vsak, ki si jo bo ogledal. In se bo tudi sam 

sebi od srca nasmejal.« Največji izziv pri monokomediji Trpimir je bila za Končarja igralska preobrazba 

normalnega človeka v igralskega norca in hkratna igralska transformacija norega igralca v normalnega 

človeka. Dvojnost, ki je vedno na meji, nenehno prehajanje iz enega stanja v drugo, ki je tako 

subtilno, da se na koncu res ne ve, kdo je kdo in kaj je kaj. Smeh, ki se pri vsem poraja, je tako do 

konca človeški, da je neobvladljivo nalezljiv. In nepopustljivo konstanten. Hvala bogu.« 

Kaj pomeni 30 let kariere? »Vse in nič. Vse zategadelj, ker je v bistvu tvoje življenje. To pa je zato, ker 

pravi igralci, polnokrvni, tisti, ki živijo na odru, ne igrajo, ampak imajo eno samo življenje, ki nikoli 

praviloma ni realno, temveč vseskozi neko drugo, življenje nekih drugih ljudi, tistih, v katere vseskozi 

in vedno znova vstopajo, samo zato, da bi jih predstavili drugim. Trpeče in mučno, a mnogokrat 

srečno in sladostrastno obenem je življenje pravih, polnokrvnih igralcev, med katere se suvereno in 

brez kakršne koli lažne skromnosti štejem tudi sam. Želim verjeti, da več kot upravičeno. 

In nič zategadelj, ker je vse moje početje igralsko v svojem bistvu ena sama prekleta minljivost. Kar je 

v bistvu tako žalostno resnično in tako žalostno tragično, da človeka navdaja z malodušjem 

spoznanja, kako dvomljivo nevredno je naše igralsko početje. Še dobro, da v dobi, v kateri ustvarjam 

oziroma sem ustvaril, kar pač sem, obstajajo nosilci zvoka in slike, na katere se vendarle lahko 

neizbrisno ujame vsaj delčke igralske magičnosti, ki je v svojem bistvu vedno neponovljiva. Se pa 

klasično sprašujem, kdaj je ta čas minil!« 

HVALA Romanu, da nam je omogočil ogled predstave in tako tudi z nami obeležil svoj veličastni 

jubilej! 

V nadaljevanju si lahko preberete vtise kolegic, ki so si ogledale predstavo*. 

*** 

Dragica Simčič: Izbrana monokomedija je bila pravšnja za ta nori čas in izvedena briljantno. 

Fascinantno je, kako igralec v skoraj uri in pol vleče tri rdeče niti (zgodbo Iztoka in Ljubinice, 

zgodovinsko obdobje in njegovo življenje). Tudi sama sem se po končani predstavi vprašala kdo je 

bolj nor "bolniki" v psihiatrični bolnišnici ali mi, ki tam še nismo pristali? 

Iskrene čestitke Roman za tvoje 30-letno ustvarjanje in briljantno predstavo. 

Danica Jamer: Meni se je zdela predstava super, tako glede vsebine, kot njenega posredovanja. 

Roman Končar je bil z eno besedo - perfekten! 

Vinka Bašnec: Zelo simpatična predstava. Še posebej sem uživala ob izvrstni  izvedbi Romana 

Končarja. Ponazoritev lika je bila dovršena. 

Adrijana Furlan: Bilo je čudovito, ves večer in predstava polna smeha. Sem par let hodila v abonma 

MGL, pa se nisem že dolgo tako nasmejala celi predstavi. Res mi ni žal, da sem jo šla gledat. Nisem 

pričakovala, da bo prišlo toliko tajnic, kot jih ponavadi ni niti na mesečnih srečanjih. Res vredno 

ogleda. Lep pozdrav Adrijana 

Milena Vuga: V zahvalo vam tajnicam sem si lahko ogledala predstavo Trpimir. Ne vem, če bi lahko 

rekla, da je to monokomedija, saj nam na humoren način predstavi v bistvu žalostno zgodovino in 

sedanji čas, ki ga živimo. Dejansko je to odraz naše družbe skozi stoletja. Igralec, ki se lahko prelevi v 

norca in ga tudi več kot uro igra, obenem pa prepleta več rdečih niti v svojo pripoved in jih združi v 

celoto, je res spoštovanja vreden igralec. Kapo dol! S hvaležnostjo! 



 

Manja Sešek: Takoj podpišem odpustnico. Tako čutečih, iskrivih, domiselnih ljudi hudo primanjkuje  

na oni strani ustanove, ki jih zdaj zadržuje. 

Politiki vsevprek leporečijo, a na koncu ne veš, kaj so pravzaprav hoteli reči. Gospodarstveniki 

kritizirajo politike, obljubljajo,  a na koncu mastni delež pospravijo sebi v žep. Sindikalisti kritizirajo 

politike in gospodarstvenike, a na koncu sprevidiš, da vse bolj izgubljamo, saj tudi oni le navidezno 

podpirajo delavsko ljudstvo.  Sodstvo na enem nivoju odloči tako, na drugem drugače. Ljudje hodijo v 

službe če jih imajo, v hipermarkete  in tu in tam na kako predstavo in so vedno bolj zgubljeni. Kaj pa 

je smisel življenja? Ne, ne bomo trpeli samo zato, da bi imeli mir! Vsak naj naredi nekaj, kar je dobro 

zanj. Naj gre na hrib, na demonstracijo ali pa naj napiše pesem. 

Trpimir, ti si meni všeč. Tri zgodbe si prepletal na svoj čustveno doživet način, kot kito na puloverju in 

do konca nisi izgubil niti ene nitke. Tvoja izpoved je bila odlična. 

Premisli, bi res raje ostal notri?  Po mojem je bolje, če kandidiraš za poslanca. Bomo na koncu vsaj 

vedeli, v kakšnem puloverju bomo hodili to leto. 

Silvija Pavčič: Bila je ovca, drugačna od drugih, posebna na nek način. Imela je drugačne oči od 

drugih, prestregla je njihove poglede še preden so se nanjo ozrli. Poskušala je ustreči vsem in vsem je 

pomagala. Ko so kradli zelje s tujih vrtov ni sodelovala in čeprav je vedela, jih ni izdala. Bili so vendar 

Prijatelji. Vedno se je vlekla za pravico, a jih zato dobila po  glavi. Vse je potrpela in nekega dne ji je 

prekipelo, zato je bila kaznovana, ker ni bila več pohlevna. Pristala je v umobolnici. Pridno je jedla 

tablete in prenašala njihove šoke. Pamet ji je malce upešala, a spomin je ostal živ. In kar naenkrat se ji 

je utrnila možnost, da jo odpustijo iz zaprtih zidov. Odločila se je in povedala zgodbo, zgodbo v kateri 

so živele same ovce. Ovce in njihov pastir. Bilo je mnogo vojn, vsaka vojska mu je vzela nekaj ovc in 

na koncu je ostal sam in edini. Spoznal je, da vsaka vojska kaj vzame, samo vzame. Bil je torej nor, 

ampak dovolj pameten, da je vse vojne preživel. Je že tako, moraš biti malo zmešan, če v današnjih 

časih želiš preživeti… Ura in pol igre Romana Končarja, prava poslastica za vsako, še tako trdoživo 

ovco, salve smeha in zmede. Pa nauk: ovca je ovca. Odloči se, a vedi, kar boš počel to boš postal. 

Romanu vse ČESTITKE za igro, pantomimo, za progaste pižamaste rokave, vse neumnopametne 

izjave, zapete songe in za drugačno interpretacijo vseh čustev, od ljubezni do razočaranj, nostalgije in 

od upanja do spoznanja pogube minljivosti, pa do porednega prsta na levi roki. Bolj star,bolj nor… 

ampak preživel je vse !!!   

*Seznam vtisov se dnevno dopolnjuje. 

 

20. posvet za vodje pisarn "Kaj mora vedeti poslovna sekretarka jutrišnjega dne" - Laško - 13. in 14. 

11. 2014 

1. dan – četrtek, 13. november 2014 

13. novembra 2014 smo se zbrale na že 20. posvetu za vodje pisarn Kaj mora vedeti poslovna 

sekretarka jutrišnjega dne, na dvodnevnem strokovnem, izobraževalnem in motivacijskem srečanju 

poslovnih asistentk in vodij pisarn. 

Kot običajno, je po sprejemu in registraciji udeleženk ob popoldanski kavi, sledil pozdravni nagovor 

organizatorjev - dr. Danijele Brečko in direktorja Planeta GV gospoda Petra Ribariča. Čisto zares pa se 

je posvet začel z moderiranim pogovorom z managerji in vodji pisarne z naslovom DOBRE ZGODBE 

SODELOVANJA. Na pogovoru sta sodelovala 2 t. i. para, in sicer gospod Janez Lavre, direktor Splošne 

bolnišnice Slovenj Gradec in Martina Razdevšek, poslovna asistentka uprave Splošne bolnišnice 

Slovenj Gradec, poslovna asistentka leta 2014 kot prvi par ter Nuša Korotaj, vodja trženja, Thermana 

Laško in Nina Pader, skrbnica prireditev in odnosov z javnostmi, Thermana Laško kot drugi par. 

Beseda je tekla, kot že sam naslov pogovora pove, predvsem o sodelovanju med managerjem, 

direktorje in poslovno sekretarko. Para sta predstavila njuni zgodbi vsakdana, če se tako izrazim, kako 

med seboj sodelujeta v relaciji šef – poslovna sekretarka, vse skupaj pa podkrepila še s konkretnimi 



primeri. Po malo daljšem odmoru, ki smo ga udeleženke izkoristile predvsem za druženje in klepet ob 

kavicah ali počitek, so ob 20. uri sledile ples in karaoke, glasbeni večer ob prigrizku z aktivnim 

spoznavanjem kolegic in izbiro zmagovalke ter noro dobro nagrado. 

2. dan – petek, 14. november 2014 

Tudi drugi dan posveta se je pričel s sprejemom in registracijo udeležencev, saj so se nam nekatere 

kolegice pridružile šele v petek. Medtem ko so se ostale udeleženke posveta ob 9. uri odpravile 

najprej na predavanje mag. Zlatka Ilešiča iz Biro Bonusa na temo eRačunov, ki jih bodo morali pošiljati 

vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki, in sicer s 1. 1. 2015 dalje za dobavljeno blago in izvedene 

storitve in zatem še na predavanje Andreja Lapajneta iz iStudia, ki je predaval o učinkoviti 

predstavitvi poslovnih informacij, smo se članice organov Zveze tajnic Slovenije odpravile na 5. sejo 

Upravnega odbora. 

Na kratko: eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda 

svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v 

papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika 

eRačuna. Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen 

eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda. 

Prednosti eRačuna: 

Eko: manjša poraba papirja 

Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti 

Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje 

Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi 

Natančno: avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno 

Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem 

sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo) 

Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela 

Hranjenje v elektronski obliki 

S skupnim imenom »eRačun« se označujejo dokumenti oziroma knjigovodske listine, ki vsebujejo 

zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih 

virov, prihodki ali odhodki. Knjigovodske listine so lahko prejete ali izdane. Popolnost, resničnost in 

poštenost poslovnega dogodka izkazujejo z obveznimi elementi listine. Slednji so opredeljeni tako v 

Pravilniku o računovodstvu organizacije kot v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Za 

eRačune torej štejemo dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne elemente, in sicer ne glede 

na to, kako se listina imenuje (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…). 

Na seji smo pregledale finančno poročilo vključno s plačanimi deleži članarin posameznih klubov 

Zvezi, govorile o jubilejnih nagradah za posamezne klube ob 20-letnici, o prispevku zveze za izpeljavo 

jesenskega srečanja. Tako rekoč se je vse vrtelo bolj ali manj okrog denarja. Beseda je tekla tudi o 

Motivacijskih dnevih 2015. 

Skoraj istočasno, kot so kolegice, ki so se udeležile prej omenjenih predavanj, zaključile z odmorom za 

druženje in kavo, smo članice UO Zveze zaključile s konstruktivno sejo. Posvet se je nadaljeval s 

predavanjem prof. ddr. Marije Ovsenik, predstojnice študijskega programa Socialne gerontologije na 

AME ECMz naslovom Učinkovito obvladovanje dela v delovnih timih 50+. Dopoldanski del se je 

zaključil s podelitvijo priznanj za najboljša strokovna dela na področju vodenja pisarne in priznanj za 

komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci 2014. Sledilo je skupno kosilo. Priznanje za najboljša 

strokovna dela s področja vodenja pisarne podeljujejoo že od leta 2001, saj želijo z njimi spodbujati 

razvoj poklica in hkrati spodbujati rast posameznika, da bo kos vse bolj odgovornim poslovnim 

nalogam. Na dosedanje razpise za priznanja se je prijavilo že več kot 280 diplomantov in diplomantk 

višje- in visokošolskih študijskih programov. Priznanje za komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci 

je bilo podeljeno že sedmo leto zapored. Z njim želijo spodbujati komunikacijske veščine tajnic in 



poslovnih asistentk. Komunikacija je namreč ena njihovih najpomembnejših nalog, zato ni 

nepomembno, kako dobro jo obvladujejo. Ocenjevalci so prijavljene kandidatke preverili po metodi 

skrivnostnega klica, a prilagojeno njihovemu poklicu. Tokrat je bilo podeljenih 7 priznanj za najboljša 

strokovna dela in kot običajno 3 za komunikacijsko odličnost, katerih prejemnice so bile Špela Šteblaj 

(3. mesto), Aleksandra Kovačič (2. mesto) in Gabrijele Jež (1. mesto). 

Po kosilu je sledilo še zadnje predavanje oziroma delavnica z naslovom Odkrivam svoje notranje 

moči, ki jo je vodila gospa Ksenija Špiler Božič iz BB svetovanje. Čas je minil kot bi trenil, na vrsti je 

bilo sklepno dejanje 20. posveta – nagradno žrebanje, zaključek posveta in želja po srečni poti 

domov. Do snidenja v Portorožu, kjer bo že 23. kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic (21. – 

23. maj 2015). 

 

Torkovo srečanje - Novosti v sodobnem bontonu - gostja Bojana Košnik - 4. 11. 2014 

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnostna pravila in knjige o lepem vedenju kot 

staro kramo zmečemo v smeti, praksa vsak dan na vseh področjih našega življenja dokazuje, da ljudje 

potrebujemo določena pravila vedenja, pravila igre v odnosu s partnerjem, otroki, s kolegi, pa na 

delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Potrebujemo pravila občevanja z drugimi ljudmi. Ta 

zunanja podoba našega vedenja nam včasih povzroča težave. In da bi imele teh težav čim manj, smo 

v goste na naše novembrsko mesečno srečanje povabile gospo Bojano Košnik, ki je poskrbela, da smo 

osvežile svoje dosedanje znanje o poslovnem bontonu in da nas je seznanila z novostmi v sodobnem 

bontonu. 

Pravila lepega vedenja so vedno obstajala in bodo tudi v prihodnje, čeprav se malo spreminjajo, ker 

so izraz duha časa, razmerij moči in socialne strukture. Sodobna pravila lepega vedenja nam morajo 

pomagati pri povezovanju in nas ne smejo ovirati. V zdajšnjih časih smo v mnogih stvareh postali zelo 

liberalni, vprašanje če res svobodomiselni, vsekakor so postala pravila lepega obnašanja veliko bolj 

popustljiva in ljudje jih manj upoštevamo. Spremenila se je meja, do katere smo še pripravljeni 

zamižati na eno oko. Vsi pa vemo, da je zelo lahko pokritizirati, še lažje je soditi dejanja drugih, zato 

bi bilo prav, da začnemo stvari urejati že v naših domovih, doma za mizo in v dnevnih sobah, od tam 

naprej pa na naših delovnih mestih, pisarnah. 

Ponovile smo osnovna pravila o prednostih: ženska pred moškim, starejši pred mlajšim, prišlek ali 

gost pred domačim, višji po položaju pred nižjim... Če se sodelavci na delovnem mestu pozdravljajo, 

to ni samo dostojno, ampak je tudi prijetno. Predvsem moški kolegi so poklicani, da prvi pozdravljajo 

svoje sodelavke, ki jih srečujejo na hodnikih ali v drugih prostorih službe. Naj to postane vsakdanja 

navada. Moški kolegi praviloma dajejo pri vstopanju v prostore prednost kolegicam, v vsakdanjih 

stikih naj to pravilo velja, ne glede na položaj ali funkcijo, ki jo imajo moški kolegi. 

Ko je v podjetju ali ustanovi zelo pomemben, uraden obisk, nastopi, seveda, drugačna situacija, ker 

takrat šteje samo naš položaj v podjetju in ne to, kdo je moškega in kdo ženskega spola. Zatorej velja, 

da pri strogo poslovnem odnosu vedno spol (in tudi starost) zanemarimo in upoštevamo samo 

položaj posameznika. To je preprosta formula s katero si vedno lahko pomagamo, če se znajdemo 

pred dilemo. 

Zato torej nikar ne pozabite, da ima pri stopanju v dvigalo dama prednost, ko pa bomo v dvigalo 

stopali s poslovnimi partnerji, bomo upoštevali pravila igre, ki veljajo za odnos med nadrejenim in 

podrejenim. 

Pri rokovanju si zapomnimo, da roko ponudi tisti, ki je v danem trenutku višji v družbeni razvrstitvi. 

Torej vselej dama ponudi roko gospodu in ne obratno. Starejši ponudi roko mlajšemu, tisti, ki je po 

položaju višji, jo ponudi nižjemu. Ta pravila so lahko nekoliko ohlapnejša v primeru, ko se znajdemo 

sredi večje skupine ljudi in zelo težko najdemo pravilno razporeditev. Zelo nevljudno je, kadar gospod 

prvi poda roko dami. Vsekakor bodimo pozorni tudi na to, kako se rokujemo, kako podamo in 



stisnemo roko. Ohlapna, mrzla ali celo prepotena roka nam že marsikaj lahko pove o posamezniku in 

prav tako z rokovanjem lahko dobimo že kar nekaj informacij o posamezniku. 

Tudi pri predstavljanju velja temeljna prednostna razvrstitev, kar pomeni, da predstavimo prišleka 

navzočim, nižjega po položaju višjemu, mlajšega starejšemu in ne pozabite, gospoda dami, 

neznanega znancem. Pri vstopanju v pisarne, druge prostore, se staro pravilo trkanja ni nič 

spremenilo. Če boste ob vstopu našli sodelavca pri telefonskem pogovoru, je vljudno, da se 

umaknete iz prostora oziroma vstopite le, če vam bo sodelavec dal znak, da lahko vstopite... Nismo 

mogle tudi mimo odnosa med ženskami in moškimi. Nadrejenost se umika enakopravnosti, saj 

ženske danes posegajo po najvišjih položajih. Dotaknile smo se še tikanja/vikanja, sprejema gostov 

oziroma poslovnih partnerjev, nekaj malega besed smo namenile telefoniranju. 

Za konec srečanja pa smo se seznanile še z nekaj osnovnimi napotki kulture vedenja za mizo, in sicer 

o priboru in kako ga držimo ter o kozarcih. 

Temeljno načelo pri spopadu s kakršnim koli priborom je pravzaprav zelo preprosto. Vedno začnemo 

z zunanjim kosom in ob vsaki naslednji jedi uporabimo pribor, ki leži ob njem. Pribor torej jemljemo 

od zunaj navznoter in od zgoraj navzdol, to je prvo strogo pravilo. Nekateri kosi pribora so postavljeni 

tudi nad krožnikom, te uporabljamo za sladice. Strogo pravilo pri uporabi pribora pravi tudi, da ko 

začnemo jesti, le ta ne sme več priti v dotik z namiznim prtom (prt se ne sme umazati). Če med jedjo 

naredimo majhen odmor, pribora nikoli ne pustimo naslonjenega ob rob krožnika, tako da je tisti del, 

ki ga držimo, naslonjen na mizo. Tako kapljice in delčki hrane ne morejo zdrseti po priboru na prt, 

pribor odložimo tako, da so vilice in nož na krožniku, v obliki črke A, rezilo noža je vedno obrnjeno 

proti nam. 

Ko smo končali z obrokom, odložimo pribor vzporedno, kot da bi bila ura dvajset minut čez peto 

popoldne, nož je na gornji strani, rezilo noža mora biti obrnjeno proti vam. Vilice morajo biti na 

spodnji strani, roglji pa morajo biti obrnjeni navzgor in ne navzdol. To je tudi znak za natakarja, da 

lahko krožnik s priborom odnese. 

Hrano moramo prinesti k ustom, ne pa sklanjati glave nad krožnikom, torej sedimo čim bolj 

vzravnano. 

 

19. Ljubljanski maraton - 26. 10.2014 
26. 10. 2014 je potekal že 19. Ljubljanski maraton, na katerem seveda niso manjkale niti članice 
KTLJO. Tekači so moči merili na 10, 21 in 42 kilometrov. Skupaj v dveh dneh je bila dosežena rekordna 
udeležba in krepko presežena magična meja 20.000 tekačev. Skupno število tekačev in tekačic v 
soboto in nedeljo je bilo 22.556. Samo v nedeljo je po ljubljanskih ulicah teklo 15.228 ljudi - na 42 in 
21 kilometrov jih je startalo 9.188, na 10 kilometrov pa 6.100. Start teka je bil na Slovenski cesti, cilj 
pa na Kongresnem trgu.  
Rezultati:                            

21.098 KM 

265/9823/ Nadja PIPAN 1:46:38 

10 KM 

2205/17878/ Marija FUNTEK 1:03:07 

2205/15694/ Zdenka DEBEVEC 1:03:07 

3125/17889/ Irena STRMŠEK 1:09:27 

 

11. seja UO KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. - 21. 10. 2014 

Članice UO KTLJO smo se 21. 10. 2014 ob 16.30 uri zbrale na 11. seji v prostorih Mladinske knjige 

Založba d. d. 

 



Po sprejemu dnevnega reda in potrditvi zapisnika prejšnje seje smo potrdile finančno poročilo za 

obdobje od zadnje redne seje in ponovno obravnavale neplačnice. Prav tako smo se seznanile s 

specifikacijo stroškov tradiconalnega jesenskega izleta "Od grajske gospode do skromnih menihov - s 

kozarčkom cvička v roki", ki je bil 27. 9. 2014. Obravnavale smo tudi dve izstopni izjavi, članicama pa 

je bil naslednji dan po seji poslan sklep o izčlanitvi. Prav tako smo na seji določile meni za novoletno 

srečanje, ki bo v torek, 2. 12. 2014, v gostilni Pečarič. 

Pod točko razno smo se med drugim pogovorile o mesečnih srečanjih v prvih mesecih prihodnjega 

leta, predsednica je podala poročilo o dobrodelni akciji Zveze tajnic Slovenije, katere zaključek je bil v 

sklopu III. dneva Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine z jesenskim srečanjem 

Zveze tajnic Slovenije v Novem mestu 11. 10. 2014. 

Predsednica je članice UO seznanila tudi s težavo glede (ne)prejetih kandidatur za delo v organih 

KTLJO za mandatno obdobje 2015-2017 ter jih seznanila z dnevnim redom 5. Seje UO Zveze tajnic 

Slovenije, ki bo potekala 14. 11. 2014 v Laškem. Članice UO so s tem v zvezi sprejele nekatere 

odločitve oziroma stališča, ki jih bo predsednica podala na omenjeni seji. 

 

Zaključek dobrodelne akcije Zveze tajnic Slovenije, III. dan Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev 

Dolenjske in Bele krajine z jesenskim srečanjem Zveze tajnic Slovenije v Novem mestu - 11. 10. 

2014 

Kadar storiš dobro delo, te preplavi čudovit občutek. Kakor da bi se nekaj v tvojem telesu odzvalo in 

reklo: Da, tako bi se moral počutiti. 

(rabin Harold Kushner)  

V soboto, 11. 10. 2014, se je zaključila dobrodelna akcija Zveze tajnic Slovenije, v kateri smo 

sodelovale tudi članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice. V akciji smo članice 

KTLJO zbrale 108,50 EUR oziroma natanko 20 stogramskih Kekec paštet, 20 škatel jušnih kock, 30 

vrečk pudinga, 11 kg sladkorja, 22 l mleka, 20 kg moke, 12 kg testenin, 10,5 kg kakavovega namaza, 2 

kg Čokolešnika, 1 kg soli, 2 Gavrilovič pašteti, 9 pločevink rib, pločevinko fižola ter še 1 Milko, piškote, 

čaj, zobno kremo in ščetko za povrhu. 

Tudi letos je bil zaključek akcije v času blizu mednarodnega dne boja proti revščini, ki ga obeležujemo 

vsako leto 17. oktobra. 

Skupaj z zaključkom dobrodelne akcije je potekal III. dan Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev 

Dolenjske in Bele krajine ter jesensko srečanje Zveze tajnic Slovenije v Novem mestu. Dogodka se je 

udeležilo 10 članic Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice. 

Po zboru pred Upravno stavbo Krke, d. d., Novo mesto, ki se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih 

podjetij v svetu in ki so prisotni v več kot 70 državah, je sledila pogostitev, ogled filma o zgodovini 

oziroma začetkih Krke, d. d. in podrobneje o Notolu, ki smo si ga šli kasneje tudi ogledati. Glavne 

dejavnosti delniške družbe Krka so razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept, izdelkov 

brez recepta in veterinarskih izdelkov. Ponudbo dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term 

Krka. Notol se nahaja na 32.000 m2 površine, njegova letna zmogljivost je 3,5 milijarde tablet in 

kapsul. Notol je tovarna za proizvodnjo trdnih oblik zdravil in je njihova največja naložba. Kakovost, 

varnost ter učinkovitost izdelkov in storitev so njihova zaveza, zato postopki izdelave, kontrole in 

obvladovanja kakovosti potekajo v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse. Z vertikalno 

integracijo obvladujejo celoten proces od razvoja surovine do proizvodnje končnih izdelkov. 

Nato smo se iz Ločne odpravile do gostilne Pugelj v Ždinji vas, kjer smo na kup zložile prehrambene 

izdelke, ki smo jih zbrale, sledila je predaja izdelkov predstavnikom Rdečega križa Črnomelj in stik z 

mediji. Po zaključenem humanitarnem delu dneva smo se preoblekle in preobule in se odpravile na 

pohod na Trško goro, kjer smo si ogledale tamkajšnjo cerkev in se ustavile pri spomeniku Lojzeta 

Slaka. Tam so nas pričakala dekleta Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce v svoji značilni 

opravi, s postreženimi slastnimi trškogorskimi dobrotami in seveda cvičkom. Vseskozi so se glasno 



razlegale viže legendarnega Lojzeta Slaka, druženje pa je popestril tudi mladi Mark Štefanič iz 

Metlike, ki jo je rezal na harmoniko. Trška gora, kraj, kjer se čas dobesedno ustavi, nas napolni z 

neverjetno energijo, kjer pogled z vseh strani obdajajo čudovito bogato obdelani vinogradi, gorička, 

kjer kraljujejo tudi najboljši cvički ter legende naše narodno zabavne glasbe in še bi lahko naštevali. 

Z vrha Trške gore se z vseh strani razprostira pogled na čudovite, bogato obdelane vinograde, kjer 

kraljujejo tudi najboljši cvički. 

Počasi smo se odpravile nazaj proti gostilni Pugelj, kjer smo imele pozno kosilo, a manjkalo ni tudi 

presenečenj. Eno izmed najboljših presenečenj je bil zagotovo obisk Manke Žnidaršič, bolj poznane 

kot mama Manka, ki je poskrbela, da so nam solze smeha tekle v potokih. Ob zvokih Markove 

harmonike so se odvila še druga presenečenja, zahvale predsednic in kmalu tudi slovo od 

prekrasnega, s soncem obsijanega dneva, ko smo ponovno združile moči in z dobrodelnostjo prenesle 

nekaj sonca, ki nas je grelo skozi ves dan, tudi v srca pomoči potrebnih. 

Hvala dolenjskim kolegicam za prečudovit dan ter izvrstno organiziran dogodek. Hvala Heleni, Majdi, 

Kati, Marti B., Oliveri, Tatjani, Ireni, Marti K. in Marici za prijetno druženje in zastopanje KTLJO. 

Iskrena HVALA vsem članicam KTLJO za vaš prispevek k dobrodelni akciji. Z vašo pomočjo smo bile 

ponovno več kot uspešne in skupaj smo dosegle namen. Prav tako se vam zahvaljujeta za sodelovanje 

predsednica KTPS DBK Vesna Gregorič in predsednica Zveze tajnic Slovenije Suzi Asfour. 

 

Ali se poznam? Z NLP do osebne in poslovne odličnosti - gostja Olga Gorkič - 7. 10. 2014 

V KTLJO se je odvilo že nemalo mesečnih srečanj, a nekaj prav posebnega so tista, ko medse 

povabimo gostjo iz naših vrst. Tako je bilo tudi oktobrsko mesečno srečanje posebno, saj je bila naša 

tokratna gostja gospa Olga Gorkič. Olga je od leta 2005 kot tajnica zaposlena v podjetju Tipro 

keyboards, d. o. o., v Grosupljem in ima srednješolsko izobrazbo. Zaključila je mednarodne programe 

NLP Praktik, NLP Mojster Praktik in NLP Coach. Leta 2007 je pridobila naziv Tajnica leta. 

Naslov srečanja je bil »Ali se poznam? Z NLP do osebne in poslovne odličnosti.« Nevrolingvistično 

programiranje (NLP) je tehnika komuniciranja, ki posebno pozornost namenja raziskovanju 

uspešnosti in modeliranju odličnosti v vedenju na vseh področjih našega življenja in dela. Je odnos do 

življenja, metodologija, inovativna tehnologija. »NLP« pomeni: N – nevro: se nanaša na živčni sistem 

in na naše možgane; L – lingvistično: se nanaša na jezik in P – programiranje: se nanaša na notranje 

procese. Na našem srečanju smo se seznanile s temeljnimi izhodišči NLP-ja: pomen komunikacije je v 

reakciji, ki jo izzovemo pri sogovorniku, zemljevid ni pokrajina, za vsakim vedenjem se skriva 

pozitiven namen, vsi rezultati so povratna informacija, pa naj gre za useph ali neuspeh,...). Med 

temeljna izhodišča NLP-ja štejemo tudi informacije iz zunanjega sveta, ki jih zaznavamo s pomočjo 

petih čutov: vizualno (z vidom), avditivno (s sluhom), kinestetično (z gibom, čutom), olfaktorično (z 

vohom) in gustatorično (z okusom) in komunikacijo, ki poteka na dveh nivojih – zavednem in 

nezavednem. 

Dotaknile smo se tudi NLP komunikacije, govorile o filtrih v NLP komunikaciji: izbris, posploševanje, 

popačenje, VAKOG-u,... Kaj pravzaprav je VAKOG? To so zaznavni tipi: Vizualni, Avditivni, Kinestetični, 

Olfaktorni in Gustatorni. Zaznavni sistem ali čutni kanal, ki ga uporabljamo, vpliva na to, kako 

sepogovarjamo z ljudmi, se gibljemo, se učimo, izražamo mnenje in dajemo navodila, hvalimo, 

grajamo ter katere besede izbiramo. Naj naštejem le nekaj fraz in procesnih besed posameznega 

zaznavnega tipa: 

 vizualni: videti, ciljati, očitno, jasno mi je, svita se mi, pogled, slika, posevtilo se mi je... 

 avditivni: slišati, poslušati, vpiti, cviliti, glasba, oglasi se kaj, ta avto gre kot pesem,... 

 kinestetični: toplo, mrzlo, blago, grobo, ozko, ohlapno, čvrsto, poprijeti, prijeti za besedo,... 

S tem v zvezi smo reševale tudi test »Moj primarni zaznavni sistem«. Poleg zgoraj omenjenega smo 

se na kratko dotaknile še tipologije osebnosti M.B.T.I. Po današnji M.B.T.I. teoriji ima vsak 

posameznik prvenstven način delovanja znotraj štirih kategorij: tok/prejemanje energije, način 



sprejemanja informacij, preferenčni način sprejemanja odločitev, preferenčni življenski slog. Tudi za 

to smo rešile »M.B.I.T.O.« test. 

Na našem srečanju smo se torej seznanile s tem, kaj NLP je in kaj nam ponuja. Raziskale smo, kako 

zaznavamo svoje okolje in kako to vpliva na naše vedenje. Spoznale smo tudi, kako lahko še boljše 

komuniciramo s seboj in drugimi. 

Hvala Olgi za prijetno popoldne – zagotovo se srečamo še na katerem od naših srečanj, hvala 

članicam za udeležbo, kolegicam Heleni, Majdi Z., Ljubki, Majdi K. pa za pregrešno dobro jedačo in 

pijačo. 

 

Tradicionalni jesenski izlet "Od grajske gospode do skromnih menihov - s kozarčkom cvička v roki" - 

27. 9. 2014 

V soboto, 27. 9., točno ob 7.15 uri smo se članice KTLJO ponovno zbrale na Dolgem mostu, na kraju, 

od koder nas pot vedno odpelje v nepozaben dan, ki se ga rade spominjamo še dolgo časa ali bolje 

rečeno leta. In tudi ta dan smo se ponovno odpravile na naš tradicionalni jesenski izlet, ki smo ga 

poimenovale »Od grajske gospode do skromnih menihov – s kozarčkom cvička v roki«. Če omenimo 

cviček, je takoj vsem jasno, da smo odšle na prelepo Dolenjsko. 

Točno ob 7.30 je naš tokratni voznik Hasko pognal avtobus in odpeljali smo se novemu, čudovitemu 

dnevu naproti. Vodička Majda nas je že seznanjala s programom in pomembnimi podatki, me pa smo 

jo pridno poslušale, ves čas okušale slastne dobrote, ki so jih s seboj prinesle članice ter veselo 

klepetale in skrbele za razkuževanje. Na Biču je »gor skočila« še Milena in oddrveli smo naprej do 

naše prve postaje, do gradu Struga. 

V živem muzeju grad Struga sta nas sprejela gradnica Eleonora in kovač Borimir, ki sta nas popeljala v 

odbobje renesanse in baroka. Obisk je bil aktiven, poučen in nasmejan. Ogledali smo si orožarno, 

delujočo kovačijo, v kateri nastajajo pravi viteški oklepi, prelepo deželno pisarno in lovski salon s 

trofejami. Staroverska soba, grajska sprejemnica, baročna jedilnica, poletna soba in kovnica denarja – 

prostori z nemalo zgodbami iz zgodovine. Pravi čar pa sta gradu in sobanam, po katerih smo se 

sprehodili, zagotovo dala prebivalca gradu, ki sta nas sprejela – Eleonora in Borimir, ki sta nam 

postregla tudi z jedačo in pijačo ter glasbenim presenečenjem gradnice Eleonore. 

Hitro smo se morali podvizati in avtobus je že drvel k naši naslednji postaji, v Pleterje. Kartuzija 

Pleterje je katoliški samostan, kjer se menihi posvečajo hoji za Kristusom v izključno 

kontemplativnem življenju. Kartuzijo Pleterje je leta 1403 ustanovil celjski grof Herman II. Kartuzija je 

zaprta za obiskovalce. Ogledale smo si staro gotsko cerkev in multivizijsko predstavitev o zgodovini 

kartuzije in življenju kartuzijanov. Še nakup izdelkov in pridelkov kartuzije in odpravile smo se v muzej 

na prostem Pleterje. Le-ta je sestavljen iz lesenih s slamo kritih hišk - skedenj, svinjak s poljskim 

straniščem, sušilnica za sadje, leseni vodnjak ter kozolec toplar. Manjkalo ni tudi nemalo živalskih 

prebivalcev muzeja. Gre za prikaz eksponatov ljudskega stavbarstva na Dolenjskem. Vodička nam je 

oživila starodavne običaje in prikazala življenje na domačiji, pokušale smo dobrote, spekle 

belokranjsko pogačo, pile mašno vino in tekmovale v metanju podkve. Pravi užitek in uživancija v 

naravi, tudi vreme je bilo takšno, kot celo poletje ne – toplo in brez oblačka. Da smo lahko sledile 

planu smo se morale tudi od Pleterij prehitro posloviti in se odpraviti na našo naslednjo točko – na 

Matjaževo domačijo. 

Tu nas je čakal približno uro in pol trajajoč program. Najprej smo se ustavile v cerkvici sv. Jurija v 

Grčevju, kjer smo si ogledale čudovit, prenovljen, baročni oltar nato pa poslušale še mini orglarski 

koncert. Ogledale smo si tudi zidanico Škatlar, ki nam je ponudila prečudovit razgled v dolino in na 

Trško goro. Nato smo se odpravile do Matjaževe domačije, ker nas je po sprejemu in dobrodošlici 

gospodinja odpeljala na ogled 150 let stare hiše in tako smo spoznale skromno življenje naših 

prednikov; gospodar pa nas je popeljal v kamnito klet na kozarček cvička oziroma mošta in nam zapel 

posebno zdravico. Nato smo si ogledale še multivizijsko prezentacijo »Zgodba o cvičku«, kjer sem 



nam je prestavil sam cviček. Po ogledu je sledila degustacija sestavin cvička: dolenjsko belo, frankinja, 

žametovka in kralj cvička. Seveda ni manjkal še pregrešno dober ajdov kruh z orehi in mlad kravji sir. 

Čas je bežal kot za stavo in že smo se odpravile do naše zadnje postaje – turistične kmetije Šeruga, 

kjer nas je čakala večerja. Enotne smo si bile, da tako slastne in okusne gostije že dolgo nismo bile 

deležne. Idiličnost zavetja starega mlina in gostoljubje Šerugovih sta le dve izmed lepih stvari, ki sta 

lepo zaokrožili našo tokratno soboto. Trda tema, ki je nastopila, je dovolj zgovorno namignila, da je 

naš izlet prišel h koncu in da je napočil čas, da se odpravimo tja, kjer se je naš dan začel –na Dolgi 

most. 

 

10. seja UO KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. - 11. 9. 2014 

11. septembra 2014 smo se članice UO Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice 

sestale na 10. redni seji v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. 

Po sprejemu dnevnega reda in potrditvi zapisnika prejšnje seje smo potrdile finančno poročilo za 

obdobje od zadnje redne seje in ponovno obravnavale neplačnice. Sprejet je bil sklep, da se jim pošlje 

II. opomin ter se jih v skladu z 8. členom Statuta KTLJO preneha obveščati o aktivnosti kluba, ki se jih 

zaradi neporavnane obveznosti ne morejo več udeleževati. Obravnavale smo po eno izstopno in 

pristopno izjavo, kolegicama pa bosta poslana sklepa o izčlanitvi oziroma včlanitvi. 

Na seji smo določile datum razpisa volitev v organe 2015 ter rok za oddajo kandidatur in dorekle še 

zadnje podrobnosti jesenskega izleta, ki bo 27. 9. 2014, ko bomo šle na Dolenjsko. Pregledale smo 

tudi predloge za mesečna srečanja in nekatere izmed njih potrdile, o ostalih predlogih pa bomo še 

zbrale dodatne informacije in podatke ter jih potrdile na naslednji seji. 

Na tokratni seji smo določile tudi datum novoletnega srečanja članov KTLJO in lokacijo. 

Predlagateljica bo pridobila ponudbe, o katerih se bomo pogovorile in jih na naslednji seji tudi 

potrdile. Predsednica je prisotne na seji informirala o jesenskem srečanju Zveze tajnic Slovenije; III. 

dnevu Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine in o dobrodelni akciji, ki bo 

potekala ob boku le-tega v Novem mestu. 

 

Vse kar ste želeli vedeti o hipnozi, a še niste vprašali - gostja Karin Elena Sánchez - 2. 9. 2014 

Po zasluženih počitnicah smo članice KTLJO že s polno paro zakorakale v jesen, ki letos traja že od 

spomladi in se 2. 9. 2014 v velikem številu sestale na torkovem srečanju z naslovom »Vse, kar ste 

želeli vedeti o hipnozi, a še niste vprašali«. Gostile smo nam že dobro poznani gospo Karin Eleno 

Sánchez in gospo Karin Crnek. 

Pogovarjale smo se o tem kaj je hipnoza oziroma hipnotični trans, izvedele smo nekaj malega iz 

zgodovine hipnoze, spregovorile pa smo tudi o zmotnih prepričanjih o hipnozi, značilnostih 

transa/hipnotičnega stanja, kako doseči trans/hipnotično stanje in o zavednem in nezavednem ter 

transu/hipnozi. Dotaknile smo se tudi hipnoze v praksi: koristi transa/hipnoze, uporabe 

transa/hipnoze, hipnoze in hipnoterapije, hipnoze in nevrolingvističnega programiranja, hipnoze kot 

globinskega sproščanje in meditacije. 

Kaj torej je hipnoza? Je naravno stanje, ki ga doživimo večkrat dnevno, sicer pa je spremenjeno stanje 

zavesti, ki ga označujejo globoka sproščenost, visoka osredotočenost ter odsotnost pozornosti na 

zunanje dražljaje. V hipnozi je uspavan kritični um, hipnotično stanje je kot obvoz kritičnega uma do 

podzavesti/nezavednega. Predavateljica naj je predstavila tudi 3 stanja hipnoze, in sicer: lahka 

hipnoza: a stanje; srednja hipnoza; globoka hipnoza. 

Govorile smo tudi o (električnem) valovanju možganov in o sestavi človeških možganov. 

Predavateljica nam je tudi razložila, po čem spoznamo trans oziroma hipnotično stanje. Miselna 

odsotnost, nezaznavanje okolice in zunanjih dražljajev, osredotočenost na povzročitelja transa, 

izguba občutka za čas, vodljivost oziroma sugestibilnost, zamaknjen pogled, močna asociacija 



oziroma vživetost, rahla rdečica in upočasnjeno bitje srca – vse to so znaki, po katerih spoznamo 

trans oziroma hipnotično stanje. 

Trans oziroma hipnotično stanje pa ima seveda tudi določene koristi, in sicer obnavljanje možganov, 

vzpostavitev močnega K+, t.j. prijetnih čustev in občutkov, odklop od resničnosti, intenziteta 

pozitivnih čustev, povečana intuitivnost, sugestibilnost, ustvarjalnost, obnavljanje energije, stik s 

seboj, večja osredotočenost, opustitev zavor in blokad v nas, počitek in regeneracija. Trans 

uporabljamo za sproščanje, (samo)zdravljenje, intuicijo (stik z višjim jazom), inspiracijo, učenje in 

prebuditev »nadnaravnih« sposobnosti. 

Korenine hipnoze segajo v 15. stoletje s hipnotiziranjem živali. Mnogi kmetje so ugotovili, da je 

možno živali privesti v stanje, ko se ne bodo več vedle po klasičnih vzorcih. 

Moderna hipnoza se je razvila šele z živalskim magnetiznom, ki ga je prakticiral Franz Mesmer. Čeprav 

je imel Mesmer veliko uspeha z zdravljenjem ljudi s pomočjo te tehnike, ga takratnja medicina ni 

sprejela. Šele John Elliatson je dokazal vpliv hipnoze s preučevanjem njenega vpliva na živčevje. 

Praksa operiranja, pri kateri pacienti niso čutili nobene bolečine, se je hitro razširila. Je pa še vedno 

veliko ljudi sprejemalo hipnozo kot šarlatanstvo, mnogi hipnotizerji pa so jo uporabljali kot 

pripomoček za zabavanje ljudi . 

Indukcija transa - prvi je uvedel to tehniko Milton Erickson in dokazal, da je možno do hipnotičnega 

stanja privesti tudi tako, da hipnotizer »zmede« pacienta. Le ta zapade v manjši trans in postane zelo 

sugestibilen. 

Uporaba hipnoze je dandanes zelo razširjena. Uporabljajo jo v kriminalistiki, sodobni medicini 

(operiranje brez anestezije), v terapevtske namene in pa tudi za zabavo. Nekateri jo uporabljajo v 

obliki avtohipnoze- samohipnoze za spremembo svojih navad. Samohipnoze se lahko nauči vsak, ki 

ima željo in voljo po spremembi svojih nezaželjenih stanj in odzivov na življenjske situacije. 

Samohipnoza je varna, naravna in učinkovita metoda. 

Nekatere razširjene zmotne trditve o hipnozi: 

To je le kratek povzetek vsega, kar smo na tokratnem srečanju izvedele oziroma se naučile. Tema je 

bila izredno zanimiva, kar dokazuje tudi veliko vprašanj, ki so jih predavateljici zastavile članice. Po 

uradnem delu je, kot običajno, sledil že neformalni del s klepetom in razvajanjem brbončic z 

dobrotami, ki so jih pripravile članice. 

 

Pohod na Ajdno (org. KTG) - 30. 8. 2014 

Na lepo sončno zadnjo soboto v avgustu, je Klub tajnic Gorenjske organiziral že tradicionalni planinski 

pohod. Tokrat smo se podali na osamljeni skalni 1046 metrski vršac Ajdno, ki kot prižnica štrli iz 

južnega pobočja Stola. Ajdna pa je znana predvsem po arheološkem najdišču. 

Pohoda se je udeležilo kar 39 pohodnic in 3 pohodniki iz naslednjih klubov: Gorenjske, Maribora, 

Ormoža, Trebnjega, Dolenjske in Bele krajine ter Ljubljane (štiri udeleženke). 

Zbrali smo se v vasi Vrba na Gorenjskem, kjer so nas gostiteljice pričakale in nas pogostile, ter se nato 

odpeljale v dolino Završnice, od koder smo se povzpele do Valvazorjevega doma – 1181 m, ki stoji v 

pobočjih sredi Stola. Takoj na začetku poti so nas pozdravile krave s telički in dva konja. Na 

Valvazorjevem domu je bil prvi postanek, da smo se odpočili in si nabrali novih moči za pot proti 

Ajdni. Vzpon na Ajdno je kratek in dokaj strm, nekatere najbolj pogumne so se povzpele celo po krajši 

plezalni poti z jeklenico, ostali pa po malo daljši, lažji poti. Z vrha Ajdne je lep razgled po zgornjesavski 

dolini, na Triglav, vidi pa se tudi Blejsko jezero. Za nami pa se je dvigal mogočni Stol. Vsi smo vrh 

osvoji brez težav, dobre volje in zadovoljstva pa ni manjkalo. 

Pot nazaj nas je vodila v dolino skozi vas Potoki. Vso pot so nas spremljali potoki in potočki. Zaključek 

pohoda je bil v Lovskem domu Stol, kjer smo imeli zelo dobro kosilo, za zaključek pa še ogled jezera 

Moste in ob kavici še zadnji vtisi in slovo. 

Na začetku pohoda so nas pozdravile kravice, ob slovesu pa medveda Mica in Jaka. 



Organizatorki Tatjani in njenim kolegicam vsa pohvala in zahvala za nepozabni pohod in 

gostoljubnost, vsem udeležencem pa prisrčna hvala za nepozabno druženje. Seveda pa nas je Tatjana 

med drugim tudi nagovorila, da si takoj zabeležimo datum naslednjega pohoda, to je zadnja sobota v 

avgustu 2015. 

 

12. Poli maraton na Ptuju – 14. 6. 2014 

12. Poli maraton je za nami 

Še en odlično pripravljen in tudi odpeljan 12. Poli maraton, ki je bil v soboto, 14. junija 2014, na Ptuju, 

je za nami. Zveza klubov tajnic Slovenije ter Klub tajnic in poslovnih sekretark Ptuja in okolice sta 

zopet poskrbela, da smo se tajnice lahko prijavile kot skupina (žal nas je bilo letos skupaj z 

družinskimi člani le okoli 40) in plačale smo le polovično kotizacijo, polovico pa je krila Zveza klubov 

tajnic. Z drugega konca Slovenije sva se na maraton pripeljali le dve članici in tako zastopali tudi 

ostale članice, ki se vabilu niso odzvale. 

Poli maraton je največje rekreativno kolesarsko dogajanje v Sloveniji, ki vsako leto privabi več tisoč 

kolesarjev. Posebnost Poli maratona je v tem, da ni zasnovan kot običajno tekmovanje na čas, ampak 

v premagovanju kilometrov in samega sebe. 

V preteklih 11 letih je na Ptuju, kjer je tradicionalno izhodišče Poli maratona, kolesarilo več kot 

50.000 kolesarjev. Letos se je maratona udeležilo okrog 4000 navdušenih rekreativnih kolesarjev, ki 

so se kot vsako leto preizkusili na treh različno zahtevnih progah. Medtem ko so odrasli vrteli pedala, 

so lahko najmlajši uživali v živahnem otroškem programu. 

Mesto Ptuj in Perutnina Ptuj, ki je glavni sponzor in pobudnik maratona, sta kot vsako leto poskrbela, 

da smo po prevoženem maratonu izgubljene kalorije nadomestili na pojedini v šotoru, nato pa je 

sledilo le še uživanje in druženje z drugimi nasmejanimi udeleženci maratona. 

Udeleženci maratona smo bili  kot vsa leta do sedaj navdušeni nad lepotami okolja, tehnično 

podporo, nagradami, pogostitvijo na cilju in seveda prijazno družabnostjo. 

Vse članice klubov pa vabimo, da se prihodnje leto odzovejo vabilu na Ptuj in preživijo čudovito 

soboto, skupaj s številčnimi kolesarji iz cele Slovenije. 

Tekst in foto: Danijela Smolič 

 

9. seja UO KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. – 11. 6. 2014 

11. junija 2014 smo se članice UO Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice sestale še 

na zadnji, 9. redni seji, pred zasluženimi počitnicami, in sicer v prostorih Mladinske knjige Založba d. 

d. 

Po sprejemu dnevnega reda in potrditvi zapisnikov pretekle, 8. redne seje in 4. korespondenčne seje 

smo potrdile finančno poročilo za obdobje od zadnje redne seje in obravnavale neplačnice. Sprejet je 

bil sklep, da se jim pošlje I. opomin. Obravnavale smo izstopno izjavo in pristopno izjavo kolegice, ki 

smo jo v KTLJO povabile na KpAST v Portorožu. Na podlagi prejetih izstopne in pristopne izjave, bosta 

kolegicama poslana sklepa o izčlanitvi oziroma včlanitvi. 

Na seji smo dogovorile podrobnosti jesenskega izleta, ki bo 27. 9. 2014, ko bomo šle na Dolenjsko ter 

se pogovorile o volitvah prihodnje leto oziroma določile časovnico aktivnosti v zvezi s tem. 

 

Udeležba članic KTLJO na pohodu v Nebesa po Steklasovi poti v organizaciji KTPS Trebnjega in 

okolice - 7. 6. 2014 

Za izlet v Nebesa smo izbrale sončen in vroč dan. 

Članice Kluba tajnic in poslovnih sekretark Trebnjega in okolice so v soboto, 7. junija 2014, 

organizirale srečanje članic vseh Klubov zveze in nas povabile na druženje z naslovom »V Mirnski 

dolini je pot v Nebesa.« 



Iz KTLJO smo se vabilu odzvale štiri članice. Zbrale smo se v Šentrupertu in se pred napornim 

odhodom v Nebesa v Jernejini  hiši posladkale z dobrotami, ki so jih za vse nas pripravile pridne roke 

tajnic Trebnjega in okolice. 

Zanimalo nas je kaj več o Šentrupertu in izvedele smo, da je bila občina Šentrupert ustanovljena leta 

1995 in z več kot 7000 prebivalci sodi med manjše občine v Sloveniji, prvi podatki o fari svetega 

Jerneja pa segajo daleč v leto 1249. V letih 1546-1547 je tu služboval župnik Primož Trubar. V povesti 

''Bajke in povesti o Gorjancih'' je te kraje slikovito opisoval pisatelj Janez Trdina. Šentrupert je danes 

znan po pridelavi cvička, po tradicionalnih konjskih dirkah, po žegnanju konj na štefanovo, 

koledovanju ter po Jernejevem, to je prazniku občine ob godu sv. Jerneja konec avgusta. 

Na pot smo se odpravile peš po znani Steklasovi poti, ki nas je najprej peljala na eno izmed vzpetin na 

obrobju Šentruperta, to je na Veselo goro, na kateri stoji romarska cerkev sv. Frančiška Ksaverija. 

Cerkev je s prepoznavnima diagonalno obrnjenima zvonikoma posebnost slovenske baročne sakralne 

arhitekture in je bila nekoč del dolenjske romarske poti. 

Pred cerkvijo nas je čakalo prav posebno vozilo, traktor s prikolico, na katero smo z veseljem posedle. 

Odpeljal nas je kar nekaj kilometrov bliže Nebesom. Na sredi poti nas je skrita sredi gozda in pritrjena 

na dve visoki drevesi čakala gugalnica, na katero smo pogumno sedale ena za drugo in se tako gugaje 

vrnile v otroštvo. Pot smo nadaljevale s traktorjem, ki nas je pripeljal do vasi z zanimivim imenom – 

Okrog. Na vrhu hriba stoji cerkvica sv. Barbare in v zavetju dišeče lipe smo se okrepčale z doma 

pečenim kruhom, sirom in salamo. Od tu naprej smo pot  nadaljevale peš, se za kratek čas ustavile in 

osvežile pri turistični kmetiji Možina, potem pa zagrizle v hrib in skozi gozd ter po enourni hoji prišle 

do najvišjega vrha v občini Šentrupert, to so Nebesa. Od tu sega  nebeški razgled na Mirensko dolino, 

vidijo pa se tudi vrhovi južne Slovenije: Gorjanci s Trdinovim vrhom, Gače, Vrh Trebnje in celo 

Snežnik. Z vrha Nebes se lahko spustite tudi z jadralnim zmajem ali s padalom, saj je urejena vzletna 

točka za tovrstne adrenalinske športe. In enega takšnega zmajarja smo pospremile s pogledom, saj je 

ravno takrat, ko smo prišle do vrha, odjadral s svojim zmajem nad dolino. V izletniški kmetiji Nebesa 

so nas prijazno postregli z golažem in jabolčnim zavitkom. Ko smo se okrepčale in odpočile, je po nas 

zopet prišel traktor in nas po daljši, asfaltni cesti, odpeljal naravnost v Šentrupert, v Deželo kozolcev, 

kot pravijo domačini. 

Dežela kozolcev stoji na obrobju Šentruperta in je prvi muzej na prostem s kozolci. Vanj je 

prestavljenih 19 različnih sušilnih naprav, ki izvirajo iz Mirnske doline, le ena je iz okolice Ivančne 

Gorice. Namen postavitve je prikaz razvoja kozolca v časovnem, prostorskem in socialnem pomenu 

od preprostih sušil do razvojno bogatih oblik dvojnih kozolcev – toplarjev. Muzej se razprostira na 2,5 

ha urejenih površin in ima 1 km dolgo mrežo sprehajalnih poti. V muzeju je najstarejši »Lukatov 

toplar« z letnico 1795, kar ga uvršča med najstarejše ohranjene dvojne kozolce pri nas in na svetu. 

Prav to soboto, ko smo muzej kozolcev na prostem obiskale tajnice, so praznovali prvi rojstni dan 

muzeja in v ta namen pripravili Festival druženja. Aktivnosti so potekale ves dan, glasbeni program pa 

so obogatili Vaški pevci iz Šentruperta, pevec in šansonjer Lado Leskovar ter energična Rebeka 

Dremelj, ki je dodobra razvnela obiskovalce in tudi nas spodbudila, da smo prepevale in se na koncu 

fotografirale skupaj z njo. 

Našega družena pa še ni bilo konec, saj se je ob šestih popoldne na glavnem trgu pričela prireditev 

Cvičkarija 2014. Seveda smo si ogledale tudi del te prireditve. Poslovile smo se šele okrog osme ure z 

željo, da se drugo leto zopet srečamo, se zahvalile za vabilo in prijetno druženje in si zaželele prijazno 

poletje in lepe dopustniške dni. 

Zapisala: Danijela Smolič 

Prisotne na srečanju: Kati Mulej, Olivera Zec Pufek, Marta Božič in Danijela Smolič 

 

Torkovo srečanje – Pohod na Rožnik – 3. 6. 2014 



Zadnje mesečno srečanje pred zasluženimi počitnicami oziroma dopustom, smo, tako kot lani, 

izpeljale v naravi. Odpravile smo se na priljubljeno sprehajalno točko, na Rožnik. 

Rožnik je grič in je priljubljena sprehajalna točka Ljubljančanov. Vrh Rožnika se imenuje Šišenski hrib 

(429 m), bolj obiskan pa je Cankarjev vrh (394 m), poimenovan po pisatelju Ivanu Cankarju, ki je v 

letih med 1910 in 1917 živel na kmetiji na tem mestu. Zgradba je danes prenovljena v gostilno, v 

enem od poslopij je ljubljanski Mestni muzej uredil Cankarjevo spominsko sobo. Na dvorišču je bil 

leta 1948, ob 30-ti obletnici pisateljeve smrti, postavljen tudi njegov doprsni kip. Nad hišo stoji 

Cerkev Marijinega obiskanja, na livadi pod njo pa je prostor za različne prireditve ali slavnosti.  

Iz Tivolskega parka potekajo sprehajalne in rekreacijske poti na vrh Rožnika, z gozdom pokritega 

hriba. Vrh je priljubljena izletniška točka Ljubljančanov že od prve polovice 19. stoletja. Nekoč je bilo 

na hribu zavetišče za gobavce, kasneje pa pribežališče mestnih prebivalcev pred epidemijami. 

Od mreže poti, ki prepredajo Rožnik, je najbolj zanimiva približno 3 km dolga Jesenkova pot, 

poimenovana po botaniku in genetiku Franu Jesenku (1875–1932). Ob njej je z napisi označenih 30 

različnih drevesnih vrst, ki rastejo na tem območju. Nekatere med daljšimi rekreacijskimi potmi na 

Rožniku se nadaljujejo čez sosednji Šišenski hrib in vodijo vse do Mosteca, kjer sta priljubljen 

rekreacijski center in prireditveni prostor. Pod Rožnikom je živalski vrt. 

Zbrale smo se ob 17. uri v Mostecu in se prešerno podale na nezahtevno pot in ves čas pogledovale 

proti nebu, ali nas bo poškropilo, saj se je dobri dve uri pred našim srečanjem razbesnelo in bil je 

močna nevihta. In že ničkolikokrat smo v šali dejale, da kjer so tajnice, je sonce – in tudi tokrat je bilo 

tako. Ob prihodu na Rožnik nas je počastilo tudi sonce. Pot smo začinile s prijetnim klepetom in 

smehom ter dobro voljo in kot bi mignil smo bile na našem cilju, na Rožniku, kjer smo nadaljevale 

naše druženje v veselem vzdušju in ob slastnih dobrotah, ki so jih za ta namen pripravile Kati, Marina, 

Dragica, Marija in Maca ter Irena. Hvala dekletom za razvajanje naših brbončic. Čas in z njim naše 

druženje je hitro teklo in podati smo se morale nazaj v Mostec. Tik pred odhodom smo si zaželele še 

nepozabno in čarobno poletje polno dogodivščin in lepih pripetljajev, da bomo o njih lahko 

pripovedovale ob naslednjem snidenju. 

 

9. DM tek za ženske - 31. 5. 2014 
31. maja 2014 je v ljubljanskem parku Tivoli potekal že 9. DM tek za ženske, kjer so se ženske 

pomerile na pet- oziroma desetkilometrski progi. Lani je bil Tivoli obarvan zeleno, letos pa v lepo 

modro barvo. Tek je bil tudi letos dobrodelno obarvan, zaradi žledoloma je potekal po rahlo 

spremenjeni trasi. Obiskovalce prireditve pa je tudi letos zabavala skupina Čuki. Prijavljenih je bilo 

nekaj več kot 8.000 tekačic, 4.000 otrok je teklo na Oskarjevem teku, moški pa so bili tokrat v vlogi 

navijačev. Tudi letos je imel KTLJO svoje predstavnice. Rezultati:  

10 km 

Udeleženka Rezultat 

Nadja Pipan 0:45:50 

Marija Funtek  0:59:57 

Zdenka Debevec 1:03:05 

 

22. kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic – 22. – 24. 5. 2014 

1. dan kongresa (22. 5. 2014) 

Na letošnji, kot že omenjeno, 22. Kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, so nas že v mesecu 

marcu začele vabiti ambasadorke kongresa. Iz KTLJO sta bili to, v mesecu marcu, članica UO Marina 

Mihelič, in v aprilu Vildana Kralj, tajnica leta 2012. Organizatorji so nam v preteklih mesecih ponudili 

nemalo različnih akcij za prijave, udeleženke pa nagovarjali s petimi bistvenimi razlogi za udeležbo, 

nagovori predavateljev in povabilom skupaj z Zvezo tajnic Slovenije, naj izkoristimo priložnosti, ki se 

ponujajo, da bodimo odprte za nova znanja in obenem poskrbimo tudi za osebno rast in zadovoljstvo. 



Naj prepoznamo svoja poslanstva in vire notranje moči! Naj pogledamo, kako poklic, ki ga rade 

opravljamo, zori in raste skupaj z nami! 

Kot običajno, vas bom v nadaljevanju popeljala skozi dogajanje letošnjega kongresa. Kot običajno, se 

je le-ta pričel z registracijo udeleženk. Zveza tajnic Slovenije je imela letos na kongresu stojnico, na 

kateri je predstavljala zvezo, klube in vabila nove članice v svoje vrste. Organizirano je bilo dežurstvo 

posameznih klubov, začenši s KTLJO. 

Sledilo je odprtje letošnjega kongresa z nagovori dr. Daniele Brečko, direktorice Planeta GV in 

predsednice Zveze tajnic Slovenije, Suzi Zevnik. Kongres je bil s tem tudi uradno odprt. Moderatorka 

letošnjega kongresa je bila kar dr. Brečko. Kongres se je tako pričel s častnim nagovorom gospoda 

Andreja Božiča iz Steklarne Hrastnik, ki nam je v svojem nagovoru povedal kaj imajo skupnega 

vrednote in uspeh in poudaril, kako zelo pomembno, je imeti ob sebi dobro poslovno sekretarko, 

svojo desno roko. Sledilo je zanimivo motivacijsko predavanje Mirana Stanovnika, vrhunskega 

športnika, rednega udeleženca najtežje avtomobilistične in motoristične preizkušnje na svetu Reli 

Pariz – Dakar. Povedal nam je nekaj več o njegovih podvigih, o tem, da če je naš cilj jasen, da se vse 

da ter nam za konec predstavil svojo poslovno sekretarko in jo povabil na oder, da je z nami delila 

svoje izkušnje v svojem delu. 

Po odmoru za dišečo kavico in obisk kongresnega bazarja je s kongresom nadaljevala šefinja 

Protokola Republike Slovenije, gospa Ksenija Benedetti s predavanjem z naslovom Poslovna 

urejenost in uspešnost za dobro počutje. Fokusirala se je na oblačila za posamezne priložnosti, kaj je 

»prav« in kaj ne, tako za moške kot za ženske, vse skupaj pa prikazala še s fotografijami, da smo si 

lažje vse skupaj predstavljale. Po enournem predavanju smo imele prosto za druženje ob kosilu. Site 

smo se vrnile nazaj v dvorano na predavanje IT svetovalca, gospoda Mitje Severja, z naslovom Trik za 

hitrejši klik asistentk prihodnosti. Ta nam je v sojem uri in pol dolgem predavanju predstavil 

prednosti pametnih telefonov, nemalo aplikacij ter njihovo uporabo. Popoldanski del predavanj smo 

zaključile v družbi gospoda Janija Prgića iz Svetovalno-izobraževalnega centra MI, s katerim smo se 

pogovarjale o tanki črti odgovornosti. S tem pa našega druženja še ni bilo konec. Odhitele smo v svoje 

sobe, da se ustrezno pripravimo na prvo pomembno stvar letošnjega kongresa, na večerno 

slovesnost ob dnevu tajnic Slovenije in podelitev zlatega znaka poslovna asistentka/tajnica leta in 

certifikatov preizkušena tajnica z večernim programom in druženjem. Moderatorka je bila zgovorna 

Ana Marija Mitić. Poslovna asistentka/tajnica leta 2014 je postala Martina Razdevšek, finalisti izbora 

pa Darja Gavez in Andreja Gerden. Po uradnem delu večera je sledil večerni program, monokomedija 

s fantastično Ano Marijo Mitić. 

2. dan kongresa (23. 5. 2014) 

Petek smo že tradicionalno pričele s že 7. dobrodelnim, petkilometrskim tekom »Planet za planet« in 

pohodom okoli Pirana. Teka in pohoda so se tudi letos udeležili članici KTLJO, Zdenka debevec in 

Marija Funtek. 1. Mesto je letos zasedla Zvonka Bregar. Nadaljevanje se je preselilo v dvorano, kjer je 

bila na vrsti razglasitev najboljših tekačic in predaja zbranih sredstev Belemu obroču Slovenije. Uvod 

v drugi kongresni dan in nadaljevanje s predavanjem članicam KTLJO dobro poznanega naslednjega 

predavatelja, odvetnika dr. Jurija Srhoija, ki nam je zbranim predstavil novosti na področju oblik dela 

in delovnih razmerij. Na vrsti je bil nov odmor za kavico in obisk kongresnega bazarja z nagradnimi 

žrebanji. Pred kosilom nas je nagovoril še gospod Aleksander Pokovec s predavanjem z naslovom 

Znanje – nova svetovna valuta. 

V vsakem trenutku imamo pravi odgovor – prebudimo svojo besedno kreativnost pa je bil naslov 

predavanja Zdravka Zupančiča iz Šole retorike. Dr. Nadja Zorko iz ETI Izlake in Margareta Ana Bole iz 

BAM, sta imeli predavanje z naslovom Kompetentno podpiram vodjo pri doseganju ciljev podjetja in 

vzdržujem svojo pozitivno energijo, s katerim smo zaključile drugo popoldne kongresnih predavanj. 

 



Ponovno smo odhitele v sobe, da se pripravimo na nov pomemben večer, ki je bil pred nami. 

Običajno je bil na kongresu le en najpomembnejši večer, letos pa je bil pred nami že drugi, in sicer 

slovesnost ob 20-letnici Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. 

Zvezo tajnic Slovenije sestavlja 12 regijskih klubov po Sloveniji. Pobudo za ustanovitev stanovskega 

društva tajnic je dal Gospodarski vestnik (GV) na prvih Dnevih strokovnega izpopolnjevanja tajnic 

Slovenije v Portorožu leta 1993. Pod njegovim pokroviteljstvom in s pomočjo Srednje upravno 

administrativne šole iz Ljubljane ter Združenja Manager je bilo 17. februarja 1994 ustanovljeno 

Združenje tajnic Slovenije (ZTS). Od ustanovitve Združenja tajnic Slovenije (ZTS) je preteklo torej že 

dvajset uspešnih let. V tem času se je v združenje včlanilo preko 1000 članic. Odveč je pisati kaj vse 

smo v teh dvajsetih letih že doživele, kaj vse organizirale, obiskale, naredile… Vse to in še več smo 

obudile na slovesnosti ob 20. obletnici. V ozadju se je ves čas vrtela prezentacija, na kateri je bilo 

zajetih celih 20 let. Sama slovesnost se je začela z glasbo – s Himno tajnic. Na slovesnosti so se nam 

poleg direktorice Planeta GV, dr. Daniele Brečko, in urednice revije in spletnega portala PIA, Petre 

Ilar, pridružile še pobudnice in ustanoviteljice zveze, bivše predsednice zveze, sedanje predsednice, in 

tudi nekdanje, regijskih klubov, ter posebna gostja dr. Manca Košir. Njena knjiga Čas za modrost je 

bila prelepo darilo za ustanoviteljice. Program je povezovala Slavi Bučan, že med programom pa smo 

se predajale glasbi. 

Seveda pa brez posebnega presenečenja ni šlo. Presenečenje je »doletelo«, če se tako izrazim, našo 

drago Marto Pikalo, dolgoletno članico Zveze tajnic Slovenije, organizatorico zvezinih strokovnih 

izletov, članico, ki nas je popeljala v EUMO, članico, ki... ah kaj bi naštevala kaj vse, toliko je tega. 

Tako smo se na eni od naših sej dogovorile in sprejele sklep, da Marta Pikalo postane, zasluženo, 

častna članica Zveze tajnic Slovenije, a da mora to ostati »top secret«do same razglasitve. Več kot 

očitno nam je to uspelo, saj Marta ni mogla skriti solza od presenečenja. Marta, še enkrat, čestitke! 

Slavi je med programom prebrala akrostiha, ki ju je napisala naša častna članica Marija Androjna, in 

sicer 20-letnici zveze in Marti Pikalo. 

Zahvalile smo se tudi Petri Ilar, s katero že vrsto let uspešno sodelujemo in smo postale že prave 

prijateljice. Ob tej priložnosti so bila tudi podeljena Zvezina priznanja, iz KTLJO smo imeli dve 

prejemnici, in sicer Marijo Funtek in Vildano Kralj. Skozi večer nas je zabavala skupina Macleki in Pika 

Poka, druženje in zabava pa se je zavlekla v pozen večer. Bil je res nepozaben večer, večer kakršen se 

za tak jubilej spodobi. 

3. dan kongresa (24. 5. 2014) 

Po lepem petkovem večeru je bil na vrsti še zadnji dan kongresa, PIA delavnica s Savino Atai z 

naslovom Zasijmo z novo energijo. Bila je to aktivna delavnica o nutricizmu, diagnostiki obraza, 

dimenzijah pomlajevanja in zdravja. Savina Atai je mednarodna mojstrica joge obraza, avtorica 

knjižne uspešnice 'Zamenjam razsvetljenje za hiter vibrator', ter priročnika 'Popolni Trening: Face 

Force Yoga', v sklopu knjige dr. Aziza Dieta Popolna 10, DVD-jev 'Skrbnik za Prsi' in 'Joga Obraza'; 

kreatorka Face Force Yoge – edine vadbe, ki hkrati trenira obraz, telo, notranje organe in žleze, 

predavateljica, nutricistka specializirana za hormonsko dieto ter superživila, marsikomu pa poznana 

kot ena od komentatorjev šova Gostilna išče šefa na komercialni TV. Žal jo je Savini zagodlo zdravje in 

ostala je brez glasu, a nas je vseeno prišla pozdravit, namesto nje pa sta o isti temi spregovorili Ariana 

Vetrovec in Darja Pristovnik. 

Še zaključek 22. kongresa, povabilo na jesenski posvet za vodje pisarn Kaj mora vedeti dobra tajnica, 

ki bo 13. in 14. novembra v Laškem. Polne pozitivnih vtisov in novih poznanstev ter dobre volje smo 

se odpravile proti domu. 

 

Organizacija in upravljanje s časom (Time Management) – gostja mag. Irena Deželak – 6. 5. 2014 

Vam zmanjkuje časa? Se število nedokončanih nalog povečuje? Čas je ena najbolj poštenih kategorij v 

našem življenju. Vsi ga imamo enako. Vsak dan, dan za dnem. Tehnike upravljanja s časom so lahko 



obvladljive in prinašajo izjemne koristi. S temi besedami smo povabili članice KTLJO na majsko 

torkovo srečanje z gostjo, mag. Ireno Deželak. Gospa Deželakova je že bila naša gostja (celodnevno 

izobraževanje v Piranu; torkovo srečanje v novembru 2011) in ker bi jo lahko poslušale spet in spet in 

spet... smo jo ponovno povabile med nas, da skupaj preživimo še eno čudovito popoldne. Tokrat na 

temo organizacije in upravljanja s časom. 

Pogovarjale smo se o problemih, vzrokih in rešitvah upravljanja s časom. Reševale smo vprašalnik o 

dobrih lastnostih in glavnih težavah pri načrtovanju delovnega časa, pri tem pa morale zapisati naše 

dobre lastnosti pri načrtovanju delovnega časa in naše glavne težave pri načrtovanju le-tega. Večina 

se nas je opisala kot dobre načrtovalke delovnega časa, ki si znamo postaviti prioritete, četudi je to 

mnogokrat težko. Gospa Deželak nam je predstavila 10 tipičnih prekrškov, ki jih delamo pri 

organizaciji časa, odkrile smo t. i. »tatove« časa (telefon, e-mail, obiskovalci, razgovori, bolezenski 

simptom odlašanja (odlaševajevitis), nejasno začrtane prioritete, terminska stiska, papirnata 

navlaka...). Na to temo smo rešile tudi vajo z istim naslovom, v kateri smo odgovarjale na vprašanja, 

ki so nam pomagala preveriti našo osebno delovno situacijo in ugotoviti klučne moteče dejavnike. 

Spregovorile smo tudi o posledicah in problemih, ki jih prinaša slaba organizacija časa in kako 

izkoristiti čas. 

Sledilo je novo reševanje testa, in sicer »Vaš osebni profil dominance določene možganske poloble« v 

katerem smo obkroževale izjave, ki nas najbolje opisujejo. Tako smo določile, katera možganska 

polobla prevladuje pri posameznici, leva ali desna, ali smo monokroni ali polikroni ljudje. Večini je 

test določil levo poloblo oziroma, da smo monokroni ljudje. Vzrok smo pripisale temu, da to od nas 

zahteva poslovni svet in da marsikatera le ni tako monokrona in da druga polobla pride na plano v 

privatnem življenju. Pogledale smo še pozitivne in negativne lastnosti dominance leve in dominance 

desne poloble ter krivuljo zmogljivosti. 

Seveda to ni vse, o čemer smo se pogovarjale, to je le povzetek vsega zanimivega kar smo izvedele na 

ponovno izredno zanimivem in polnem pozitivne energije predavanju na temo time managementa. 

Za konec pa še klepet in razvajanje naših brbončič, za kar je poskrbela tokratna slavljenka Dragica. 

Hvala Dragica! 

 

 


