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Plesni koraki z mojstrom plesa g. Markom Vodnikom - 11. 12. 2012 

V zadnjem torkovem srečanju, pred dokončnim slovesom leta 2012, je bil naš gost gospod Marko 

Vodnik. 

Marko Vodnik je bil z ženo Dušanko državni prvak v standardnih plesih (angleški valček, tango, 

dunajski valček, slowfox in quickstep), sedaj pa je plesni sodnik. Večer z njim je bil zelo zanimiv, saj 

nam je pokazal nekaj plesnih korakov tistih plesov, ki se plešejo najpogosteje in smo jih lahko 

preizkusile tudi same. 

Anja Novak: INTERVJU z gospodom Markom Vodnikom 

Marko Vodnik: športni direktor Plesne zveze Slovenije, mednarodni plesni sodnik, plesni mojster in 

podjetnik na obisku pri tajnicah in poslovnih sekretarkah Ljubljane in okolice 

Kazina ostaja njegova ljubezen 

»Ples je vedno povezan z dobrim razpoloženjem. A vendar se ne ve: ali nas dobra volja spravlja k 

plesu, ali je ples tisti, ki nas spravlja v dobro voljo. Verjetno eno in drugo. V vsakem primeru pa se 

ples dogaja zato, ker nas prevzame “migalni nemir”. Ker nas povleče glasba in zasrbijo podplati ali vse 

telo«, pravijo plesni strokovnjaki Kazine. 

In dejstvo je, da nas je na tokratnem torkovem srečanju resno prevzel močan »migalni nemir«. Kar 

naenkrat smo postale lahke, lebdele smo kot baletke. 

No, morebiti malce pretiravam. Toda nikakor ne pretiravam, če zapišem, da gredo zasluge, da smo se 

prijetno razmigale in postale odlično razpoložene, Marku Vodniku. Elegantnemu, uglajenemu, 

karizmatičnemu in simpatičnemu plesnemu mojstru standardnih in latinskoameriških plesov. 

S plesom je začel pri Kazini v študentskih letih. Ob plesu je spoznal tudi svojo soprogo, s katero se 

rada skupaj zavrtita še danes. Tako dober plesni par sta bila, da sta se leta 1983 uvrstila med dvanajst 

najboljših na svetu. 

Ob plesu sta oba tudi pridno študirala. Soproga je uspešna zdravnica pediatrinja, Marko Vodnik, ki je 

diplomiral na Fakulteti za strojništvo, pa je podjetnik na področju računalništva in geodezije. 

Za svoj hobi je tudi športni direktor Plesne zveze Slovenije in mednarodni plesni sodnik. 

Kazina ostaja njegova ljubezen. Z velikim žarom nam je povedal, da plesna šola te dni odpira nove 

prostore v Šiški. Najdete jih v Športni hiši Ilirija in na spletnem naslovu: 

http://www.sportnahisailirija.si/ 

Kako vzdržujete svojo kondicijo? 

Vsak dan tečem eno uro. 

Kateri so najboljši trije nasveti, ki jih lahko daste ženskam? 

Mislite s svojo glavo. Rade se imejte. Življenje je kot ples. Včasih morate stopiti korak naprej. Včasih 

se na hitro ustaviti in narediti močan korak nazaj. 

Kakšno vlogo ima v vajinem odnosu vaša žena? 

Na življenje gleda zelo racionalno, urejeno. Morda tudi zato, ker je zdravnica. Občutek imam, da 

naredi za našo štiričlansko družino še več od mene. Rada sva skupaj. Zato sva tudi oba plesna 

sodnika. 

Kdo vas je v življenju najbolj presenetil? 

Najbolj sta me za enega mojih rojstnih dni presenetili žena in hčerka. Izdelali sta mi čestitko, na kateri 

je pisalo: “Vse najboljše od žene in hčerke in še od nekoga”. Tretja oseba je bil moj sin, ki se je rodil 

čez osem mesecev in je danes že pravi mladenič. 

Imate kakšne posebne rituale, kadar ste v Ljubljani? 

Obožujem sprehode ob Ljubljanici. Veselim se, da bova to naredila za novo leto skupaj s hčerko. 

Najprej bova obiskala soprogo, ki bo kot zdravnica dežurala na Metelkovi, nato pa greva skupaj na 

moj sprehod. 

Kako ohranjate avtoriteto kot uspešen poslovnež? 



Predvsem s korektnostjo. V poslovnih odnosih v ospredje ne postavljam sebe in vodenja. Gradim na 

zaupanju, z majhnimi potezami in na dolge roke. 

Kako pa gradite avtoriteto kot starš? 

Zelo težko (smeh). 

Skratka, drage tajnice! Ko želimo biti dobro razpoložene, lahko zaplešemo! Kjer koli in kadar koli. 

Srečno! 

 

Novoletno srečanje članov KTLJO - 30. 11. 2012 

Spet je leto naokoli in člani KTLJO smo se že tradicionalno zadnji petek v mesecu novembru zbrali na 

novoletnem srečanju. Tokrat je bilo srečanje v ROXLY cafe bar restaurant, kjer ni manjkalo smeha, 

klepeta, dobre volje in seveda odličnih salsa ritmov, za katere je poskrbel Marko, doma iz Kube, od 

koder salsa tudi izvira. Manjkalo ni tudi odlične jedače in pijače. Kot običajno ob takih srečanjih, pa 

tudi tokrat fotografije povedo mnogo več kot besede. 

V prilogi si lahko preberete lepe želje in zahvalo za vse dobro narejeno v letu 2012, ki nam jih na 

samem srečanju ni uspela prebrati naša častna članica Marica Androjna. 

 

Degustacijsko-kulturni večer v vinoteki Hedonia 

 

18. jesenski posvet za vodje pisarn Kaj mora vedeti dobra tajnica - 8. in 9. 11. 2012 

Poslovni sekretar/poslovna sekretarka, tajnica, vodja pisarne so nepogrešljive osebe v vsakem 

poslovnem okolju, saj so v veliko pomoč in podporo managerju in sodelavcem, kajti za vsakim 

odličnim vodjem stoji kompetenten/a poslovni sekretar/ka, tajnica oziroma vodja pisarne. 

Dejstvo je, da nas nikoli ne vprašajo, ko nam naložijo nalogo, ali zmoremo, znamo, bomo lahko prišle 

do informacij, ki jih želijo. Za njih smo same po sebi umevne in zavedajo se, da smo iznajdljive in 

spretne. 

In prav tu nam pomagajo zanimive vsebine letošnjega, že 18. jesenskega posveta. 

Povzetek 1. dne (8. 11. 2012) 

Letošnji posvet se je odvijal malce drugače, in sicer s pričetkom šele ob 15. uri, ko sta bila na vrsti 

sprejem in registracija udeležencev. Po opravljenih formalnostih se je že 18. jesenski posvet za vodje 

pisarn Kaj mora vedeti dobra tajnica ob 16. uri tudi zares začel, s pozdravnima nagovoroma dr. 

Danijele Brečko, direktorice Planeta GV in gospe Majde Šalehar, predsednice Zveze klubov tajnic in 

poslovnih sekretarjev Slovenije. 

Posvet smo nadaljevale z delavnico z naslovom »Razorožite težavnega sogovornika s pravimi 

argumenti« pod vodstvom gospe Mojce Žirovnik Bocelli, profesorice angleškega jezika in NLP-

trenerke. Znanje, ki ga glede komunikacije s težavnimi sogovorniki že imamo, smo povezali z načinom 

komuniciranja v težavnih okoliščinah, ki ga je razvila Harvardska komunikacijska šola. Pomaga nam 

razumeti kako čuti in razmišlja težavni sogovornik, kaj najpogosteje privede do konflikta, kako 

pojasnimo lastno stališče in kako komuniciramo, da se konfliktu izognemo, rešimo težavo in 

ohranimo dobre odnose. 

Po delavnici smo imele malo prostega časa, da smo se uredile za večerno slovesnost, na kateri so 

letos podelili priznanja za najboljša strokovna dela na področju pisarniškega managementa 2012 in 

nagrade za komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci 2012. 

Na razpis za najboljša strokovna dela s področja pisarniškega managementa je bilo prijavljenih 20 

nalog, za najboljšo šolo je bila izbrana Višja šola B & B. Na 5. razpis Komunikacijska odličnost se je 

letos prijavilo 11 kandidatk. Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice se lahko ponovno 

pohvali, saj je bila med dobitnicami nagrade za komunikacijsko odličnost tudi naša članica Marjana 

Rabič. Tako naši članici kot tudi ostalim dobitnicam omenjenih nagrad iskreno čestitamo! 



Po uradnem delu večerne slovesnosti je bil na vrsti večer orientalskega plesa z delavnico, kjer smo se 

sprostile oziroma, če citiram nagovor gospe Jane Bogdanovski, smo po napornem umskem 

naprezanju prebudile svojo žensko energijo, slekle tesna poslovna oblačila, začutile tla pod nogami in 

ob eksotičnih ritmih prepustile svojo dušo prostosti. Spoznale smo orientalske melodije, se naučile 

osnov gibov in jih povezale v sproščenem plesu. Bila je omamna glasba, bile so vonjave in okusi, bilo 

je čisto veselje in pozaba!   

Povzetek 2. dne (9. 11. 2012) 

Foto: Sandra Čibej 

Petek se je pričel že zelo zgodaj, tako za udeležence, ki so bili tu že v četrtek, za te z zajtrkom, kot tudi 

za tiste, ki so se nam pridružili šele danes, saj sta sprejem in registracija udeležencev potekala že od 

8. ure zjutraj. 

Ob 9. uri smo pričeli s plenumom. Najprej je bila beseda predana gospodu mag. Klemnu Žibertu, 

predavatelju na Dobi, višji strokovni šoli, ki je za nas spregovoril o tem, kako živimo in delujemo v 

času, ko ni nič več, kot je bilo ter o tem, da spremembe niso obšle niti nas, poslovnih sekretarjev, 

tajnic in vodij pisarn. Le-te so spremenile naš način dela in od nas zahtevajo spremembo v 

razmišljanju. Hkrati pa krizne okoliščine predstavljajo priložnost za lastne spremembe. Študija, 

opravljena s strani IBM Institute for Business Value med septembrom 2011 in januarjem 2012, v 

katero je bilo vključenih 1.709 predsednikov uprav iz 64 držav, je podala nedvoumno zahtevo po 

oblikovanju “novega” profila zaposlenega - t. i. poslovnega povezovalca oz. poslovnega analitika. 

Poslovni analitik je vsestranski povezovalec, ki je sposoben povezati tako sodelavce kot tudi 

informacije in ustvarjati sinergijske učinke. Na ta način ustvarja boljše pogoje za odločanje v podjetju 

oz. organizaciji, ki zagotavljajo večjo konkurenčnost in uspešnost. Poklic poslovnega analitika je sicer 

v domačem, slovenskem, poslovnem okolju še precej neizoblikovan profil zaposlenega, profil 

poslovnega sekretarja pa predstavlja odlično izhodišče za izoblikovanje takšnega profila. Mag. 

Klemen Žibert nam je tako predstavil spremembe v okolju poslovnega sekretarja, poslovno analitiko 

ter priložnost za preoblikovanje profila poslovnega sekretarja v profil poslovnega analitika in s tem 

povečano konkurenčnost tako podjetja oz. organizacije, kakor tudi poslovnega sekretarja. 

Plenum smo nadaljevali z zanimivim predavanjem mag. Andreja Tomšiča iz Urada informacijske 

pooblaščenke z naslovom »Osebni podatki v pasti svetovnega spleta«. Osebni podatki so povsod 

okrog nas. Ko jih drugi zbirajo o nas, pričakujemo, da so ustrezno varovani. Ko sami nastopamo v 

vlogi tistih, ki osebne podatke zbirajo in uporabljajo, moramo vedeti, kakšne so naše dolžnosti. Na 

predavanju nas je mag. Tomšič seznanil z zahtevami zakonodaje in izzivi, ki jih pri tem predstavljajo 

sodobne tehnologije. Vse skupaj je podkrepil še s praktičnimi primeri, ki nam bodo zagotovo koristili 

tako v službenem kot tudi v zasebnem življenju. Predavanje smo zaključili z razpravo. 

Po končanem plenumu je napočil čas za odmor ter druženje in mreženje, ki je minil kot bi trenil, in že 

smo pričeli z dobrimi praksami, najprej s predavanjem Saše Muzga, Futura PR, z naslovom »Zaposleni 

v pisarni smo eko managerji!«. Svojevrstna izkušnja s tipanjem v temi je lahko tudi motivacija 

sodelavcev, da svojim delovnim obveznostim dodajo še okolju prijazne navade, kot sta vestno 

ugašanje luči ali odlaganje odpadkov na otoku za ločevanje. Kaj lahko kot skrbnik internega 

okoljskega projekta naredite, da bo skrb za okolje tudi v vaši pisarni postala samoumevna ali celo 

zabavna. »pREobleka: ko iz starega nastane novo« je bil naslov naslednjega predavanja, pod 

vodstvom kulturno ekološkega društva Smetumet, ki je posledica kritičnega razmišljanja in 

prevpraševanja problematike odpadkov in odnosa družbe do okolja ter soljudi. Skozi spoj umetnosti, 

ekologije, oblikovanja in igranja problematizirajo posameznikov odnos do narave, potrošnje, 

odpadkov in sodobnega načina življenja. Babičino krilo ni le neverjetno vzdržljivo, z neponovljivim 

vzorčkom in ročno dodelanimi detajli, je tudi kulturna dediščina, ki nosi zgodbe njene prve ljubezni, 

preplesanih noči in mestnih pohajkovanj. Kaj je narobe s starimi oblačili? Mogoče zgolj to, da so nova 

prepoceni? Projekt pREobleka daje pod drobnogled tekstilno industrijo, išče in ponuja alternativo 



potrošniški maniji in se postavlja po robu brezdušnim stalno menjajočim modnim zapovedim, velikim 

korporacijam ter ekološko - etično sporni tekstilni proizvodnji. Oblačila in drugi kosi tekstila naj 

krožijo skupaj s pečati njihove uporabe in idejami za pREdelave. 

Pred skupnim kosilom so podelili še priznanja Zelena pisarna 2012, članice Upravnega odbora ZKTPSS 

pa smo ob 13. uri odhitele na sejo Upravnega odbora ZKTPSS. 

Popoldan je bil na vrsti praktikum, začenši s Petro Likar Stanovnik, Pelista, učiteljico slovenskega 

jezika in lektorico in naslovom »Pišem prav ali pravilno?«. Lahko rečemo, da so pravopisna pravila 

dokaj toga in v njih pogosto ne najdemo odgovorov na konkretna vprašanja, s katerimi se srečujemo 

pri vsakodnevnem delu. Na delavnici smo se osredotočili predvsem na tiste pravopisne težave, ki 

nam pri delu v pisarni povzročajo največ zagat. Več pozornosti smo namenili poslovnemu dopisu, in 

sicer njegovi obliki, standardiziranim zapisom in vsebini. Seznanile smo se tudi s tem, kaj moramo 

upoštevati pri pisanju elektronskih sporočil ter si na konkretnih primerih ogledale nekaj 

najpogostejših napak pri pisanju in nenazadnje ugotovile, kako enostavna so pravila za pisanje vejic in 

drugih ločil. Ga. Likar Stanovnik nam je še razkrila nekaj hudo uporabnih spletnih strani, ki nudijo 

prvo pomoč pri iskanju odgovorov na pravopisna vprašanja, na koncu pa seveda ni šlo brez naših 

vprašanj in primerov, ki nam povzročajo pravopisne preglavice. 

Pred zaključnim predavanjem posveta in sklepnim druženjem je sledilo predavanje »PiA: ustvarjena 

za uspeh« v izvedbi Petre Ilar in Saše Gnezda, Planet GV, d.o.o. 

Za konec pa še predavanje z naslovom »Strokovnjakinje za kadrovske zadeve«, ki ga je vodil nam 

dobro poznani Jure Srhoij, specialist za delovno in socialno pravo (»klik« za obuditev spomina na naše 

torkovo srečanje v septembru 2011). 

Na predavanju smo se posvetili predvsem vodenju kadrovskih evidenc. Osvetlili smo 3 vidike: 

 katere evidence s področja kadrovskih zadev mora voditi delodajalec; 

 katere zakonske in podzakonske akte s področja vodenja evidenc je potrebno pri tem 

upoštevati; 

 pomembni roki s področja vodenja kadrovskih evidenc in izpolnjevanja delovno-pravnih 

obveznosti delodajalcev do delavcev. 

Po koncu predavanja smo imeli tudi čas za naša vprašanja in dileme in seveda odgovore iz prve roke. 

 

Gostje v podjetju Pro-Mak d. o. o. - 6. 11. 2012 

Foto: Sandra Čibej 

V torek, 6. novembra, smo bile članice KTLJO gostje podjetja PRO-MAK d.o.o., ki že vrsto let opremlja 

posebne prostore, hotele, bazene, diskoteke in domove z dekorativnimi vazami, svilenim in suhim 

cvetjem, dekorativnim pohištvom, glinenimi posodami, umetnimi jelkami, umetnimi drevesi in 

drugimi posebnimi dodatki, ki dajejo prostorom toplino in domačnost. S tem programom se ukvarja 

že celih 21 let.  

V prostorih podjetja PRO-MAK d. o. o.  smo lahko občudovale nepopisno lepe dekoracije, novoletne 

jelke, skratka bogat božično-novoletni program, s katerim se podjetje ponaša in s katerim vsako leto 

opremlja večino trgovin, poslovnih prostorov, hotelov, bank... v Ljubljani in okolici. 

Najbolj so poznani prav po novoletnem okraševanju. V teh letih so Pro-Makove okrašene božične 

smreke pričarale čarobno vzdušje v mnogih domovih in kar nismo se mogle nagledati vsega 

razstavljenega. Podjetje prisega na slogan, kar vneseš v dom, naj bo lepo in zelo kvalitetno, kajti s 

tem moraš živeti in to ti mora dajati novih moči za obvladovanje življenja. 

Po izredno toplem sprejemu nam je gospa Marka prijazno predstavila barvne trende in nas naučila, 

kako naj uporabljamo barvno lestvico. Ves čas pa je naš pogled poplesaval po ogromnem prostoru, 

kjer so se bohotile same čudovite stvari. In prav nič drugače ni bilo na koncu, ko smo imele možnost, 

da smo se sprehodile med polnimi policami materiala, okraskov, cvetja in ostalega, s katerim si bomo 

v prihajajočem božično-novoletnem času polepšale naše domove. 



Jesenski izlet "Po poteh slovenskih vinarjev" - 13. 10. 2012 

Foto: Sandra Čibej 

Ker je lani tako luštno b'lo, se je odločilo, da se bo tudi letos šlo. Tako je bila sobota, 13. oktober 

2012, dan za tradicionalni jesenski izlet, ki smo ga tudi letos poimenovale »Po poteh slovenskih 

vinarjev«. Iz sive Ljubljane nas je pot najprej vodila v Apače, manjšo in mlado občino na SV Slovenije, 

ki leži med reko Muro na severu in Slovenskimi goricami na jugu. Promocijo občine med drugim dela 

tudi znani pridelovalec vina in šampanjca Steyer, iz vasi Plitvica, kjer je bil naš prvi postanek. 

Temelji domačije, ki sta jih postavila Jožef in Marija Steyer, segajo v leto 1934. Najmlajšega med 

otroki želja po boljšem jutri ponese v sosednjo Avstrijo. Na posestvu Krautgasser začne služiti šilinge z 

delom v njihovih vinogradih in kleti. Leta 1988 se družini ponudi možnost nakupa zemljišča za 

vinograd, prelomno pa je bilo leto 1991, ko kupijo majhen vinograd na Plitvičkem vrhu in porodi se 

želja, da pridelajo sortno vino iz tega grozdja. Napolnjene so bile prve buteljke Traminca in 

Chardonnaya... Po ogledu kleti s sodobno opremo, ki omogoča, da vina dosežejo in pokažejo vso 

svojo žlahtnost, smo ob slastnem bograču iz gostilne Rajh, domačem dišečem kruhu, siru in prav tako 

domačem bučnem namazu in zaseki poskusile prva vina, ki smo jih kasneje lahko tudi kupile. 

Iz Apač nas je pot vodila naprej do Gornje Radgone, natančneje do Radgonskih goric, ki letos 

obeležujejo že 160 let obstoja. Družba je danes največji pridelovalec penin v Sloveniji, ponaša pa se 

tudi z mirnimi vini, kjer je traminec s »črno etiketo« postal prava slovenska vinska legenda. Gospa 

Tanja Skotnik, nas je na izredno slikovit in zanimiv način popelajala na ogled kleti (šampanjsko klet, 

buteljčno klet pod rimskim kolesom in buteljčno klet pod slapom), nekatere izmed kleti so stare več 

kot 200 let, izvedele smo veliko novega o pridelavi penin in se osvežile s kozarcem le-te, celoten 

ogled pa smo popestrile tudi z degustacijo izvrstnih vin in penin v degustacijski dvorani, kamor nas je 

prišel pozdravit tudi direktor Radgonskih goric, gospod Borut Cvetkovič. 

Metodo pridobivanja šampanjca je iznašel menih Dom Perignon v 17. stoletju. Bistvo klasične metode 

je dolgotrajno vrenje in dozorevanje penečega se vina v steklenicah. V šampanjski kleti Gornja 

Radgona traja priprava najmanj dve leti. Osnovno vino za Zlato radgonsko penino je chardonnay. Ob 

koncu drugega tisočletja so pod slapom, ki teče iz skale grajskega hriba in je najbolj zanimiv pritok 

reke Mure, obnovili klet za buteljčna vina, kjer v dveh kleteh povezanih s hodnikom hranijo več kot 

120.000 steklenic različnih vrhunskih vin. Slap je za vinsko klet nenavadna atrakcija, ki ustvarja 

posebno vzdušje ob pokušnjah vin. V spomin na rimske čase in v zahvalo generacijam vinogradnikov 

pa so v klet vgradili rimsko kolo, ki skupaj s sončno svetlobo simbolizira razvoj vinogradništva in 

vinarstva v radgonskih goricah. Gospa Tanja nam je izdala tudi nekaj hudomušnih skrivnosti ter misli, 

kot npr. : »Če si želite ljubezni vrtinec, morate piti Radgonski Traminec«. 

Naše popotovanje smo nadaljevali v Svetinjah, Jeruzalemu, v gostišču Taverna, kjer smo se še pred 

obiskom zadnje vinske kleti, pošteno okrepčale s poznim kosilom. Slaba 2 kilometra stran od Taverne 

je Vinska hiša Vino Kupljen, ki stoji sredi Jeruzalemsko-Svetinjskih goric, na področju, ki že stoletja 

slovi po kakovostnih vinih in rastišču, najprimernejšem za pridelavo vrhunskih vin. Gre za 

tradicionalno družinsko vinogradniško posestvo, katere začetki segajo v leto 1836, pod blagovno 

znamko Vino Kupljen pa je vinar Jože Kupljen kot eden prvih profesionalnih zasebnih slovenskih 

vinarjev stekleničil in etiketiral svoja vina v buteljke že leta 1976. 

Tudi tu smo si ogledale vinsko klet, kjer nastajajo med drugim vina Stars of Styria, ki že nosijo 

»zvezdniška« imena (White Star of Styria, Red Star of Styria, Sirius itd.) ter druge zvezde v nastajanju 

oziroma vina, prejemniki najvišjih priznanj na domačih in tujih ocenjevanjih. Posebnost Vinske hiše 

Vino Kupljen je t. i. »1st NWBS, prva nacionalna vinska banka Slovenije, kjer z nakupom certifikata 

postanete lastnik 6 klasičnih ali 3 Magnum buteljk, ki jih hranijo v njihovi vinski banki pod idealnimi 

pogoji in jih lahko dvignete v roku 10 let. 

Sledila je pokušina še zadnjih 9-ih vrst vin, vin z zgodbami o soncu in ljubezni. 



Kljub temu, da so nas skozi cel dan spremljali sivi oblaki, smo preživele čudovit dan in razvajale 

brbončice s tisočerimi okusi, tako hrane kot vin. Polne vtisov, smeha, dobre volje in s polnimi 

nahrbtniki buteljk smo se odpravile proti domu. 

 

Torkovo srečanje - gostja Barbara Kravanja - 2. 10. 2012 

Na septembrskemu predavanju »Ženski diamantni sijaj« smo se naučile, kako z izvirnostjo in 

drugačnostjo v vsakdanjem  ter poslovnem življenju  žaromete usmerimo nase (zapis Sandre Čibej), 

na oktobrskem pa smo spoznale trike, kako se pravilno naličiti in zasijati, v vsej svoji ženskosti, pod 

temi žarometi življenja. 

Naša gostja gospa Barbara Kravanja, make-up artist, priznana umetnica ličenja nas je v dveh urah 

seznanila  z osnovami in majhnimi triki, kako si naredimo osnovno nego obraza in kakšne so pravilne 

tehnike ličenja, kako skrijemo drobne »napakice« in kako še bolj poudarimo našo naravno lepoto. 

O osnovni negi vsi že veliko vemo, pa vendar so bili nasveti naše predavateljice več kot dobrodošli. 

Dnevna, nočna krema, krema za okrog oči, serumi, čistilno mleko, tonik., maske..., katera je tista 

prava »pomada« za našo kožo. Vsekakor ni pomembna embalaža in cena, pomembno je, da kremo 

preizkusimo, da odgovarja naši koži. Ali je nujno potrebno zvečer na očiščeno kožo nanesti nočno 

kremo? Ni pravila! Sami moramo ugotoviti kaj naša koža potrebuje. 

Včasih si pomagajmo tudi z živili iz naše kuhinje. Sladkor, sol ali pšenični zdrob in kapljica olivnega olja 

so prave sestavine za vrhunski piling. Iz čese vse pa si lahko pripravimo šele maske? 

V nadaljevanju smo se posvetili dekorativi, kako narediti pravilen make-up. Naša kolegica Dragica je 

bila model, na katerem je gospa Kravanja zelo nazorno pokazala, kako se pravilno naličimo. 

Večna dilema:«Puder JA ali NE?« Seveda, puder je nekakšna zaščita kože, tako kot dodaten 

»puloverček«, ki nas ščiti pred vremenskimi neprilikami. Puder se nanaša v »coni T«, vodoravno na 

čelu in navpično čez nos in brado ter nato s potegi čez ličnice navzven in na vrat, od spodaj proti 

bradi. Na puder lahko damo še osvetljevalec, pod očmi, čisto do trepalnic vendar nikoli čez »balkon« - 

zgornjo kost ličnice. 

Nikoli ne smemo pozabiti na lepo oblikovane obrvi. Svetlolaske morajo imeti obrvi dva odtenka 

temnejše od barve las, temnolaske pa dva odtenka svetlejše. Ne zgubljajte energije, da bosta obrvi 

simetrični. Zapomnite si, obrvi nista »dvojčiči«, sta »sestri« , torej nikoli enako raščeni. 

In že smo pri očeh. Senčila vedno nanašamo od zunaj navznoter, ob trepalnicah temneje in nato 

prehod v svetlejši odtenek. Maskaro je potrebno nanašati na koren trepalnic in ne le na vršičke. In že 

smo pri šminki, detajl, ki nas »dvigne«. Črtalo za obrobo ustnic nikoli ne smeti biti temnejše od 

šminke. Ste vedeli, da rjava šminka pristaja le 3 odstotkom žensk?   

Samo še nekaj rdečila na ličnice, ki pa nikakor ne sme iti čez »balkon«. Saj se še spomnite, kaj je to? 

Tako, Dragica je bila vrhunsko naličena, me pa vse polne novih znanj, kako se bomo prihodnji dan 

zjutraj čisto drugače, pravilno naličile. 

Naj vam zaupam, že nekaj dni preizkušam novo tehniko ličenje. DELUJE! Veliko bolj samozavestna 

odhajam zjutraj od doma. Vrhunec pa je bila, po nasvetu gospe Kravanja, tista najbolj enostavna in 

učinkovita maska za obraz. Pri nedeljskem kosilu sem v pire krompir dala malo manj kisle smetane, 

saj sem si dve žlici prihranila za zvečer in si privoščila poceni, kratko pa vendar sladko  razvajanje. 

Sladkorni piling, speremo z vodo, nato nanesemo na obraz kislo smetano, ki po desetih minutah 

praktično izgine. Speremo in koža je res napeta, gladka in videti smo nekaj let, no ja, morda nekaj  

mesecev mlajše. Pa saj to niti ni tako pomembno. POMEMBNO JE, KAKO DOBRO SE POČUTIMO V 

SVOJI KOŽI. 

 

Srečanje tajnic leta - 15. 9. 2012 

Foto: Gašper Domjan 

Diamantne tajnice leta 



Sobota zjutraj, me pa že na vrhu ljubljanskega Nebotičnika pijemo kavo in klepetamo. Zbrale smo se 

tajnice leta na srečanju, imenovanem »Mostovi med Tajnicami leta«, ki sem ga gostila aktualna 

tajnica/poslovna asistentka leta 2012. 

Srečanje sva s stanovsko kolegico tajnico leta 2000 in predsednico Kluba tajnic in poslovnih 

sekretarjev Ljubljane in okolice, Tatjano Regent, začeli skrbno pripravljati že na začetku junija. Od 15 

tajnic leta se jih je povabilu odzvalo osem ter urednica revije Poslovna asistenca in direktorica 

podjetja Planet GV, ki je eden od treh nosilcev licence tajnica leta (nosilci licence so namreč podjetje 

Planet GV, revija Poslovna asistenca in Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije). 

Po kavici na vrhu Nebotičnika smo se po Čopovi in čez Tromostovje odpravile proti Mestni hiši. 

Predstavnica Mestne občine Ljubljana nas je popeljala v Mestno hišo, kjer so nam pripravili uradni 

sprejem z napitki in pecivom. Ko smo se posladkale, smo z vodnikom odšle v atrij hiše. Povedal nam 

je nekaj o zgodovini mesta Ljubljana. Po ogledu smo se odpravile po Mestnem trgu do stolnice. Slišale 

smo mnoge zanimivosti o gradnji te cerkve, ljubljanskih škofih in umetnikih, ki so cerkvi dali današnjo 

podobo. 

Čez tržnico smo jo mahnile proti Mesarskemu mostu, najmlajšemu od mostov čez Ljubljanico, 

zgrajenemu pred nekaj leti. Prvotno je bil načrtovan že v času arhitekta Jožeta Plečnika. Slišale smo o 

»mesarski« simboliki plastik na mostu in ključavnicah, ki jih zaljubljenci obešajo na ograjo mostu, 

ključ od ključavnice pa simbolično odvržejo v reko. 

Zapisala: Vildana Poznič Kralj 

 

Torkovo srečanje - gostji mag. Lenja Faraguna Papp in Katja Fašink - 4. 9. 2012 

Foto: Sandra Čibej 

Počitnic je konec, prav tako dopustov, prišel je september in z njim prvo mesečno srečanje. Gostji 

tokratnega srečanja sta bili gospa mag. Lenja Faraguna Papp ingospa Katja Fašink, tema srečanja pa 

je bila "Ženski diamantni sijaj". 

Že ob napovedi mesečnega srečanja je bilo čutiti, da bo tokratno nekaj posebnega. In res je bilo tako. 

Na začetku nam je Lenja predstavila svet v štirih minutah. Prav šokantno je bilo prebrati, koliko je v 4-

ih minutah poslanih e-spročil, koliko ljudi naredi samomor... Razmišljamo kje se skrije »čudovita 

sem« med skrbjo za družino, dieto, stresom v službi – naenkrat pozabimo nase. A od tega srečanja 

naprej bo vse drugače. Postale bomo world changerke in od tega srečanja naprej začenjamo 

spreminjati svet. 

Lenja je predala besedo Katji, ki nam je predstavila, kako biti ženska? Izdala nam je nekaj napotkov 

glede primernih poslovnih in vsakdanjih oblačil, ki izrazijo našo osebnost in lepotnih trikov. Da ženska 

zaživi v vsej svoji lepoti je potrebno 7/10 truda, ostalo je naravnih darov. In med teh 7/10 truda se 

uvrščajo telovadba, prehrana, moda, nega kože in nenazadnje energija. Pri vsem tem pa je izjemno 

pomembna volja, prav tako kot je pomembno za ves ta trud nagraditi se. Prišepnila nam je tudi 

katera živila učinkujejo proti staranju. 

In spet je bila na potezi Lenja, ki nas je spodbujala k razmišljanju o tem, kdo smo, katere so naše 

vrednote, česa si v svojem življenju ne želimo. Izdala nam je skrivnost, kako z izvirnostjo in 

drugačnostjo v vsakdanjem ter poslovnem življenju žaromete usmerimo nase, nas naučila kako se na 

naraven, nevsiljiv način ločimo od rutine, kako naredimo ali napišemo stvari, ki so drugačne in dobijo 

pozornost, pri tem pa nas je ves čas opominjala, da smo prav me pomembne za ta svet. 

Čudovito predavanje s podaljškom smo zaključile z odgovori, kaj bomo spremenile in posledično 

začele blesteti. Kot diamant, ki ga je nekdo zbrusil! 

 

Torkovo srečanje - gostja Alenka Pegan - 5. 6. 2012 

Gostji srečanja sta bili Alenka Pegan, sociologinja, in Mihaela Burina, psihologinja, ki sta izvedli 

nadvse zanimivo in odlično interaktivno delavnico. 



V uvodnem, teoretičnem delu sta na kratko razložili kaj je to interni prenos znanja in kdaj smo najbolj 

kompetentni, da svoje znanje uspešno prenesemo na druge. 

Sledil je praktični del. Naša naloga se je imenovala »LETEČA JAJCA«. Razdelile smo se v dve skupini. 

Izdelati smo morale napravo, ki bo omilila padec jajca z višine treh metrov na tla. Za izdelavo smo 

dobile sledeči material: štiri še ne napihnjene balone, vrvico, selotejp, škarje in pole papirja. Časa za 

izdelavo naprave in zapis navodil smo imele eno uro. 

Kresala so se mnenja, na plano so vrele nore in še bolj nore ideje. In končni rezultat? Naprava je 

dejansko delovala. Ko smo z višine spustile jajce na napravo, je le-to ostalo celo. Vendar nalogi še ni 

bilo konca. Na podlagi navodil, ki jih je zapisala vsaka skupina, je nasprotna skupina morala izdelati 

identično napravo. Časa smo imele petnajst minut. 

Veliko smo se skozi vajo naučile o sodelovanju, da je potrebno upoštevati vsako mnenje, vsako idejo, 

da je vsaka izmed nas pomemben del tima, ki ob sodelovanju vseh lahko »premika gore«. Prav tako 

smo se naučile, da dobro napisana navodila za prenos znanja pomagajo tako tistemu, ki jih napiše, 

kot tudi tistemu, ki mu je preneseno znanje namenjeno. 

 

7. DM tek za ženske - 2. 6. 2012 

2. junija 2012 so se v parku Tivoli že sedmo leto zapored na dm teku za ženske pomerile tekmovalke 

na pet- oz. desetkilometrski progi po Ljubljani. Tekmovalke so bile razporejene v pet različnih 

starostnih kategorij. Obiskovalce prireditve je, tako kot lani, zabavala skupina Čuki. Nekoliko bolj 

turobno vreme ni zmotilo dobrega razpoloženja vseh sodelujočih. Med več kot 6300 udeleženkami so 

bile tudi letos predstavnice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice. 

Rezultati: 

5 km 

Lucija Weisseisen 0:32:31 

Olivera Zec Pufek 0:42:04 

10 km 

Nadja Pipan 0:48:05 

Marija Funtek 1:01:00 

Zdenka Debevec 1:02:04 

 

Ogled predstave "Moped show v živo" - 28. 5. 2012 

Satirična nostalgija, začinjena z značilnimi mopedovskimi domislicami, in humor brez zavor o 

aktualnem dogajanju v Sloveniji sta v gledališki preobleki oživela nekdaj legendarno radijsko oddajo. 

Članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, so se na povabilo častnega člana 

KTLJO, Romana Končarja, v ponedeljek, 28. 5. 2012, udeležile predpremiere omenjene predstave. 

Moped show so iz radijskega studia na gledališke deske popeljali legendarni Tone Fornezzi – Tof, 

Simona Vodopivec Franko, znana kot Simona H2O, naš častni član Roman Končar, "dramski igralec na 

čakanju na boljše čase", ki je tudi režiral gledališki šov, in Miran Juvan. 

V nadaljevanju si lahko preberete mnenja in odzive kolegic, ki so si ogledale predstavo. 

Boža Perc: Vse pohvale ekipi Moped showa. Še vedno so polni energije in idej jim verjetno nikoli ne 

bo zmanjkalo. Hvala jim za skoraj dve uri smeha in dobre volje. V teh kriznih časih Slovenci to 

potrebujemo. 

Majda Kamin: Z veseljem sem se odzvala Romanovemu povabilu na predpremiero "Moped show v 

živo". V tej uri in pol sem resnično uživala, se iz srca in na glas nasmejala duhovitim skečem in 

songom z izvrstnimi aktualnimi besedili in sijajno glasbeno spremljavo. Tof, Simona, Roman in Miran 

so združili svoje talente, igralske in pevske sposobnosti v izvrstno celoto, ki  gledalcu ne pusti niti par 

minut predaha za umiritev obraznih in trebušnih mišic. Ob nekaterih starejših domislicah sem se prav 



nostalgično preselila dvajset let nazaj in se poistovetila s časom, ko nas je razveseljeval Moped show. 

Prav poseben pečat pa daje predstavi še "avtoratitiven šef" iz ozadja. Zelo zanimiva domislica. 

Čestitke vsem akterjem te vrhunske predstave. 

HA..HA...HA.... pozdrav. 

Marica Androjna: 

Vsakič, ko se zasmeješ, dodaš življenju en dan. (Curzio Malaparte) 

Odličen, sproščujoč, nasmejan majski večer na predpremieri Moped showa! 

Hvala Romanu za vabilo, iskrene čestitke za odličen nastop: domiselnemu Romanu, všečni pevki 

Simoni, nagajivemu in še vedno ustvarjalnemu Tofu ter glasbeniku Miranu. 

Vesela sem, da se je sinoči nasmejalo tudi kar nekaj članic KTLJO. Tatjana, hvala za posredovano 

vabilo. 

V teh težkih časih nam je smeh še posebno dobrodošel, pravzaprav nujno potreben. Želim vam veliko 

uspešnih nastopov in nasmejanih ljudi. Vrnite nam upanje v boljše čase. 

Vse dobro in srčno dalje. 

Marija Funtek: Predstava me je navdušila, predvsem mi je pa ob smehu in užitku, ter čutenju koliko 

energije je v teh ljudeh dala moč in zagon. 

Pohvala iz srca vsem nastopajočim, Romanu pa iskrena hvala za povabilo. 

Irena Strmšek: Predstava je bila enkratna, to kar si človek v teh časih lahko samo želi. Priporočam jo 

vsem, ker v njej lahko vsak najde košček humorja, ki mu je pisan na kožo. 

Zdenka Debevec: Prava odločitev je bila ogled predpremiere Moped showa: Ne samo, da sem se po 

dolgem času dodobra nasmejala, tudi celoten scenarij predstave je bil zelo dobro zasnovan. Da o 

vseh štirih izvajalcih, ki so vsak na svojem področju vrhunski niti ne govorim, ker bi izpadlo vse preveč 

klišejsko. 

Nabito polna dvorana je dokaz, da imamo Slovenci smisel za humor in da se znamo nasmejati tudi 

lastnim napakam. Da je smeh pol zdravja pravi star slovenski pregovor; in če ga imaš možnost 

»začiniti« s krasno predstavo je to toliko boljše. To je kot smetana na vrhu torte. 

Iskrene čestitke za uspešno izvedbo predpremiere vsem akterjem in seveda režiserju Romanu 

Končarju. 

Branka Curk: Lahko povem, da mi ni bilo prav nič žal, da sem si ogledala predstavo. Bila je posrečena, 

prav zabavna. Vsi so bili odlični, posebno Simona, ki je prispevala levji delež. Zelo talentirana in še 

fletna povrhu. Mislim, da bo ekipa požela veliko aplavza po vsej Sloveniji. Manjka takega razvedrila! 

Lep pozdrav in hvala Romanu! 

 

20. kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic - 17. - 19. maj 2012 

Vtisi 1. dne 

Leto je naokrog in spet je tu najlepši mesec v letu, mesec maj, ko Portorož zažari v luči ženske 

ustvarjalnosti, modrosti in povezanosti. Svoja vrata je odprl jubilejni 20. kongres poslovnih asistentk, 

sekretark in tajnic, tridnevni praznik izobraževanja, prepletanja in soustvarjanja. Kongres so tudi letos 

zaznamovali karizmatični govorniki, drzne zgodbe, bogat spremljevalni program in topla 

presenečenja. 

Tudi letos sem že med registracijo v množici udeležencev iskala znane obraze, da jim brž sežem v 

roke, namenim prijazen objem in izmenjam z njimi nekaj besed, predno nas na začetek kongresa 

opozori zvonec. Moderatorka kongresa letos je znana voditeljica Tajda Lekše, ki je na kratko 

napovedala dogajanje vseh treh dni. Po slavnostnem odprtju kongresa, ko so nas nagovorile 

direktorica Planeta GV, dr. Daniela Brečko, urednica revije Poslovna asistence, Petra Ilar in tudi 

predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije (ZKTPSS), Majda Šalehar, je sledil 

častni nagovor predsednika Republike Slovenije, dr. Danila Türka, ki nam je v svojem nagovoru 

čestital ob jubileju, povedal kako zelo pomembna je vloga tajnice in na šaljiv način predstavil kako se 



odzove njegova asistentka, ko nekdo zanj predlaga termin ob 8.30. Po odhodu predsednika smo se 

lahko sprostile. Moderatorka Tajda Lekše nas je opozorila na kongresni zbornik, ki smo ga prejele in 

predvsem na pesem letošnjega kongresa, ki jo je tudi prebrala, z naslovom Naš jubilejni 20. kongres 

KpAST, katere avtorica je naša častna članica gospa Marica Androjna. Sledilo je predavanje dr. Boruta 

Likarja z naslovom Spiritus agens inovativne družbe zatem pa že prvi odmor – priložnost za druženje, 

izmenjavo mnenj in obisk kongresnega bazarja. 

Za konec dopoldanskega dela prvega dne kongresa so bile na vrsti sekcije. Udeležila sem se sekcije, ki 

jo je vodil Matej Špehar, kreativni direktor DruzabnaOmrezja.SI, z naslovom, ki zagotovo pritegne, 

Kako na Facebooku uloviti Jana Plestenjaka. Vse, ki smo vsaj malo zagledane v Jana, smo romale na 

to delavnico, saj smo upale, da nam Matej razkrije skrivnost, kako ujeti najbolj zaželenega samca v 

Sloveniji. OK, šalo na stran. V svojem predavanju nam je predstavil vse mogoče oblike družabnih 

omrežij, ki se jih vedno več poslužujejo tudi Slovenci, le-to dejstvo podkrepil tudi s številkami ter 

obenem razložil, zakaj je uporaba posameznih družabnih omrežij pomembna tako za nas 

posameznike kot za podjetja, javne oziroma slavne osebe. 

Čas za kosilo in že je bila tu popoldanska ponovitev sekcij. Tokrat je bila na izbiro sekcija mag. Andreje 

Jernejčič, svetovalke za javno nastopanje, komuniciranje in odnose z javnostmi, Lin&Nil, z naslovom 

Skrivnosti prepričljivega nastopa za vsak dan. Alternativa je bila tudi sekcija mag. Franke Bertoncelj z 

naslovom Kako preusmeriti težavne situacije sebi v prid. Sledil je nov odmor, nova priložnost za 

druženje, izmenjavo mnenj in obiska kongresnega bazarja. 

In še zadnje dejanje izobraževalnega dela – na vročem stolu – Ženske zaveznice ali nasprotnice? kjer 

so sodelovali igralka in režiserka Tina Gorenjak, humoristka Iča Putrih in direktor International Trust 

Fund, Dorijan Maršič. Vroča vprašanja je zastavljala urednica revije PA, Petra Ilar. Na vročem stolu so 

udeleženci predstavili kako oni dojemajo skupine žensk oziroma moških, podali svoja razmišljanja o 

tem kako npr. delujejo po prepiru ženske, kako moški in razvila se je prečudovita debata na kateri pa 

seveda ni manjkalo obilo smeha. 

Po kratkem klepetu smo se vse hitro odpravile v svoje sobe, da se pripravimo na ključen dogodek 

današnjega dne – na slovesnost ob dnevu tajnic Slovenije in podelitev zlatega znaka tajnica 

leta/poslovna asistentka leta. Končno bo znano kateri kolegici je letos uspelo, kateri sta finalistki, 

katere so prejemnice priznanja preizkušena tajnica. Napetost v dvorani je naraščala in že jo imamo – 

novo tajnico leta/poslovno asistentko leta 2012! To je letos postala gospa Vildana Poznič Kralj, tudi 

članica našega kluba. Tako ima KTLJO po dveh letih premora ponovno tajnico/poslovno asistentko 

leta. Letošnji finalistki pa sta gospa Tanja Vogrinec in gospa Nataša Slana. Vsem iskrene čestitke! Še 

zabava z Manco Špik dolgo v noč in prvi dan je bil za nami.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zapisala: Sandra Čibej 

Vtisi 2. dne 

Današnji dan smo začele že zelo zgodaj – ob 7. uri, in sicer s 5. dobrodelnim tekom na 5 kilometrov in 

2. tudi s pohodom okoli Pirana »Planet za planet«. Sredstva zbrana s startnino, so letos namenjena 

Zavodu za usposabljanje Janeza Levca. Tako teka kot tudi pohoda se je tudi letos udeležilo kar nekaj 

članic KTLJO. 

Dopoldanski plenum smo začeli torej z razglasitvijo najboljših pri teku, uvod v drugi kongresni dan pa 

smo pričeli z jogo smeha. Joga smeha je popolnoma nov koncept, ki ga je marca 1995 postavil Indijski 

zdravnik Dr. Madan Kataria. Po tem konceptu se lahko vsak smeje kadarkoli si želi in to brez kakšnega 

posebnega razloga. Niso potrebne šale, komedije, humoreske. Smeh se začne z vajo smeha v skupini 

in hitro postane nalezljiv in spontan zaradi skupinske dinamike, ki temelji na očesnem kontaktu 

udeležencev. Vadba predstavlja kombinacijo dihalnih in smejalnih vaj. Z ničemer ni pogojena, ni 

dokazovanja in tekmovanja in je priložnost, da se smejimo brez vzroka in po mili volji. Smeh je 

univarzalen jezik, ki ruši vse meje. Z jogo smeha smo se sproščale še pred kosilom in popoldan, z nami 

pa se je smejala Simona Krebs, učiteljica in vaditeljica joge smeha, Gibberishterapevtka. 



Po zelo aktivnem jutru, ko smo razgibali telo in duha, je bilo na vrsti prvo predavanje mag. Aleša Lisac 

(Lisac & Lisac) z naslovom Blagovna znamka: kako uspešno zastopati organizacijo in sebe. Urini kazalci 

so kaj kmalu pokazali, da je čas za novo predavanje in nam vsem zelo dobro poznano mag. Ireno 

Deželak (Academia uspeha), ki je spregovorila o DDV. Pa ne o tistem DDV, na katerega pomisli prav 

vsak od nas, ampak o DDV kot diplomatska, diskretna, vplivna. Po novi dozi joge smeha so nas 

želodčki opomnili, da je čas za kosilo. 

Po kosilu je bil na vrsti popoldanski plenum, ki ga je začel gospod Miloš Čirič, svetovalec in lobist. 

Spregovoril je o samospreminjanju. Sledil je krajši odmor in ponovna priložnost za druženje, 

izmenjavo mnenj in obisk kongresnega bazarja. Po odmoru sta pred večerno prireditvijo sledili še dve 

predavanji, in sicer najprej je gospa Barbara Merlak, stilska svetovalka (Stilistični atelje Barbara) 

predstavila Poslovni izgled in vedenje na mednarodnem parketu, nato pa je sledila še gospa Nevenka 

Nena Dautanac (Šola odličnosti) s predavanjem z naslovom Zmoremo: samopodoba in 

samomotivacija. 

Drugi, petkov, večer je že tradicionalno večer tajnic in poslovnih sekretark. Pokrovitelj večera je bila 

Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, tokrat Strokovni klub poslovnih sekretark in 

tajnic Maribor. Po uvodu smo si ogledale predstavitveni film o Mariboru, letošnji Evropski prestolnici 

kulture, nato pa je oder zavzel Saša Županek, ki nas je nasmejal do solz. Podeljena so bila tudi 

priznanja ZKTPSS; tokratne dobitnice priznanj iz vrst KTLJO so: Olivera Zec Pufek (zlato priznanje) ter 

Aleksandra Čibej in Zdenka Krampušek (pisno priznanje). Še druženje na škarpi, prijeten klepet in 

veliko smeha. 

Vtisi 3. dne 

In pred nami je še zadnji dan kongresa. Po uvodu je sledil plenum »Naredimo nekaj zase«, ki se je 

začel z Ayurvedo – naravno učenostjo starodavne medicine za kakovost življenja. Ayurvedo nam je 

približala gospa Jana Bogdanovski, svetovalka za odnose z javnostmi, ljubiteljska popotnica in 

maserka. Ayurveda je tradicija, ki živi. Je veda o življenju, je starodavna indijska modrost, najstarejša 

medicina na svetu, ki dopolnjuje sodobne terapevtske tehnike. Uči nas samodkrivanja, spodbuja k 

spoznavanju samih sebe, odgovarja na vprašanja kako ostajamo zdravi in zakaj zbolimo, in slavi način 

življenja, v katerem so telo, um in duh v ravnovesju. 

Nato pa nam je še dr. Matej Tušak, redni profesor za psihologijo športa iz Fakultete za šport Univerze 

v Ljubljani predstavil Usklajevanje vsakodnevnih obveznosti za uravnoteženo življenje. 

Kot običajno smo, tokrat že 5. zapovrstjo, ob zaključku kongresa novo znanje ponovili s »PA kvizom«. 

Na kvizu so sodelovale tri skupine s po štirimi predstavniki. Zmagala je ekipa Mariborčanke, članice 

KTLJO, ki smo tudi tokrat tekmovale pod imenom »Zmajčice«, smo osvojile3.mesto. Sledila je 

podelitev nagrad in zaključek jubilejnega 20. Kongresa poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, kratko 

poslovilno druženje in pot domov. 

Naj svoje pisanje zaključim z besedami, ki sem jih prebrala v enem izmed sporočil, ki smo jih 

prejemale pred kongresom: verjamem, da je naša kratkoročna odsotnost prispevala k dolgoročnim 

rezultatom naše organizacije. 

Čisto za konec naj vam zaželim lep ponedeljek in z njim nov delovni teden, dan, ko poslovne 

asistentke, sekretarke in tajnice praznujemo svoj stanovski praznik: dan tajnic Slovenije (21. maj). 

Se vidimo prihodnje leto od 23. – 25. maja 2013. 

 

Torkovo srečanje - gostja Zorica Zaklan, mag. - 8. 5. 2012 

Da znamo kolegice prenašati svoje dragoceno znanje in izkušnje na druge kolegice, je dokazala tudi 

Zorica Zaklan, ki je v okviru Torkovega srečanja izvedla zelo uspešno in zanimivo predavanje z 

naslovom »Ustvarjalnost in talenti zaposlenih – vaša neizkoriščena konkurenčna prednost«. 

Pogovarjale smo se o tem, kako odkriti svoj talent in ga uspešno uporabljati v življenju. Zorica nam je 

predstavila pomen kariernega razvoja. Zapisale smo ključne korake za razvoj kariere in življenjsko 



poslanstvo. Na podlagi vaj, ki smo jih naredile, praktičnih primerov, ki nam jih je kolegica predstavila 

in z našim sodelovanjem, smo uspešno zaključile izobraževanje. 

Pomembno je, da nikoli ne obupamo, da v sebi poiščemo talent, kaj nas veseli in zapolnjuje večino 

časa. Včasih skozi svoj hobi lahko odkrijemo, kaj bi si v življenju resnično želeli početi tudi po poklicni 

plati. Ko nam to uspe je potrebno idejo in zamisel realizirati. Zorica nam je dokazala, da je vse to 

možno. 

 

Torkovo srečanje - gostja mag. Irena Deželak - 3. 4. 2012 

Foto: Sandra Čibej 

Gostja torkovega mesečnega srečanja, ki je bilo 3. aprila 2012, je bila mag. Irena Deželak. Na 

tokratnem srečanju smo izvedle II. del delavnice na temo Umetnost vzpostavljanja odličnih odnosov, 

bolj podrobno pa o aktivnem poslušanju. 

Najenostavnejši način zbiranja podatkov in novic je pozorno poslušanje, saj bomo lahko le tako odkrili 

sogovornikove skrbi, potrebe, želje, ideje ali predloge in si pridobili njegovo zaupanje. Poznamo tri 

stopnje poslušanja: 

 Na 1. nivoju sploh ne poslušamo, saj smo preveč zavzeti sami s seboj in svojimi mislimi. To je 

tipična oblika enosmernega sporazumevanja. 

 Na 2. nivoju sicer slišimo zvoke in besede, vendar gredo ti, tako rekoč, mimo nas. Kljub temu, 

da slišimo, se ne trudimo, da bi razumeli in tako preslišimo bistvo, ki nam ga nekdo 

pripoveduje. Pogosto tudi že med tem, ko nam nekdo nekaj govori, mislimo kaj mu bomo 

odgovorili in slej ko prej se bo v pogovoru znašel »ampak«. 

 Aktivno poslušanje je šele na 3. nivoju, ko se dejansko vživimo v sogovornikove misli in 

težimo k temu, da bi razumeli, kaj nam želi povedati in kako se počuti. 

Naučile smo se, da je značilnost dobrega komunikatorja poslušanje, ki pa je zelo naporno dejanje, kar 

dokazujejo tudi raziskave. Izvedele smo, da so pospešen srčni utrip, hitrejše kroženje krvi in celo 

povišana telesna temperatura le nekatere izmed posledic aktivnega poslušanja. Seznanile smo se s 

16-imi nasveti za aktivno poslušanje, reševale pa smo tudi test o poslušanju, kjer smo glede na 

seštevek točk izvedele, kakšne poslušalke smo. 

 

4. zbor članov KTLJO, 16. 3. 2012 

Foto: Sandra Čibej 

Za nami je zagotovo najpomembnejši dogodek v letu, 4. Zbor članov Kluba tajnic in poslovnih 

sekretarjev Ljubljane in okolice, ki je letos potekal v prostorih Geološkega zavoda Slovenije. Tudi 

tokratne priprave segajo še v lansko leto, ko smo, v želji, da vsi prisotni preživimo še en prečudovit in 

nepozaben večer, pripravljale prve osnutke dogodka, gradiv, zadolžitev, programa in še veliko drugih 

aktivnosti, saj smo tudi tokrat želele zbor izpeljati profesionalno. 

Po registraciji udeležencev smo zbor začeli s kulturnim programom, in sicer z nastopom slovenske 

sopranistke Alenke Gotar, ki je kot vedno navdušila s svojim prečudovitim glasom. Sledila je 

pozdravna beseda predsednice Tatjane Regent, imenovanje organov 4. Zbora, ki ga je letos vodila 

Majda Kamin, poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda. 

Sledila je obravnava in sprejem poročil o opravljenem delu kluba v preteklem letu, Nadzornega 

odbora in Častnega razsodišča, obravnava in sprejem zaključnega računa, razrešitev članic organov 

ob izteku mandata in redne volitve članic v organe KTLJO za mandatno obdobje 2012 – 2014. Potrdile 

smo višino članarine, obravnavale in sprejele program dela in finančni načrt za tekoče leto. Priznanje 

Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice smo letos podelile članicama Katjuši Čeplak 

in Mileni Urbič. Kot običajno so bila vsa poročila pripravljena v PowerPoint prezentaciji. 

Zbor smo zaključili s pozdravno besedo gostov in zaključno besedo predsednice kluba in povabilom 

na pogostitev in druženje. 



Torkovo srečanje - gost Janko Selinšek - 6. 3. 2012 

Prvi torek v marcu nam je Janko Selinšek, certificiran wingwave coach, svetovalec za motive in trener 

za izkustveno učenje, ki že vrsto let vodi delavnice s področja vodenja in organizacije dela, 

podjetniškega svetovanja, coachinga in osebnostne analize, predstavil stile reševanja konfliktov. 

Narava dela poslovne sekretarke je takšna, da se dnevno srečuje z različnimi konfliktnimi situacijami- 

nadrejeni, sodelavci, stranke ipd. Zato je pomembno, da pozna sebe in prepozna svoj stil reševanja 

konfliktov. Konflikt lahko dojemamo kot nekaj negativnega ali pa v njem vidimo izziv za osebno rast in 

motivacijo. 

V današnji naglici se velikokrat srečujemo z različnimi vlogami, ki jih igramo na delovnem mestu, v 

družini, med prijatelji, sorodniki, znanci. V konfliktih situacijah je pomembno, da odreagiramo mirno. 

Včasih se moramo distancirati od konflikta, da lahko objektivno pristopimo k reševanju problema. 

Nasvet predavatelja je bil, naj nam pride v navado, da dan pričnemo z nasmehom. Na prvem mestu je 

pozitivna naravnanost. Delati moramo začeti pri sebi, saj le oseba, ki je zadovoljna sama s seboj, 

pozitivno energijo prenaša na okolico ter je sposobna reševati konflikte. Velikokrat nas šele dalj časa 

trajajoče nezadovoljstvo prisili, da začnemo spreminjati svoje življenjske navade. 

Pri praktičnem delu delavnice si je vsaka udeleženka izbrala poljubno sliko ter misli in komentarji, ki 

so se ji porajale ob njej, delila z udeleženci. Sledila je še vaja z elastiko, ki je prikazala interakcijo 

vpletenih v konfliktni situaciji. V nadaljevanju nam je predavatelj pojasnil, kako v korakih lahko 

pristopimo k reševanju konflikta: 

1. korak- spoznajmo sebe, da bomo lahko predvideli našo reakcijo v primeru konflikta, 

2. korak- spoznajmo našega nasprotnika, 

3. korak- poiščimo skupne točke, 

4. korak- izrazimo svoje mnenje tako, da izpostavimo kaj bi bilo bolje za nasprotno stran, kaj bi 

bilo boje za oba in kaj bi bilo bolje za nas. 

Na lestvici odnosov in ciljev smo identificirali pet stilov reševanja konfliktov, ki smo jih poimenovali 

po živalih- želva, morski pes, medved, sova in lisjak. Vsak od njih ima svoje značilnosti: 

želva- odmika se od konflikta, ne želi soočenja, odnosi ji niso pomembni, ne želi doseči cilja, 

morski pes- pomemben mu je le cilj ne glede na odnose v procesu doseganja cilja, v okolju ne uživa 

avtoritete ter spoštovanja, 

medved- odnosi so mu zelo pomembni, cilji manj, želi imeti dobre odnose tudi na račun tega, da 

zataji sebe, 

lisjak- deluje na podlagi kompromisov, je pameten, pomembni so mu odnosi ter cilji, 

sova- za vsako situacijo najde razumske rešitve, stremi k visokim ciljem in hkrati visoko ceni odnose, 

slabost tega pa je, da za to porabi preveč časa. 

Za pristop k reševanju konfliktov je priporočljiva uporaba kombinacije naštetih stilov. Sledila je še 

krajša diskusija s povabilom k brezplačnemu usposabljanju zaposlenih, ki se ukvarjajo z upravljanjem 

s človeškimi viri v gospodarskih družbah preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, kar je 

novost pri nas. Dodatne informacije bomo udeleženci prejeli na elektronske naslove. 

 

8. seja UO KTLJO v prostorih MK Založba, d.d. 

UO KTLJO se je dne 24. 2. 2012 sestal na 8. seji v prostorih Mladinske knjige Založbe d.d. 

Poleg obravnave finančnega poročila in sprejema treh novih članic, smo se na seji posvetile predvsem 

končnemu pregledu in razdelitvi vseh aktivnosti v zvezi s 4. Zborom članov Kluba tajnic in poslovnih 

sekretarjev Ljubljane in okolice, ki bo 16. marca 2012. 

 

Torkovo srečanje - gostja Karin Crnek - 7. 2. 2012 

V mesecu februarju je bila tema Torkovega srečanja »Kako skupina postane tim«. Naša predavateljica 

in coachinja je bila gospa Karin Crnek. 



Kakšna je bistvena razlika med delovno skupino in timom? V delovni skupini prevladujejo 

posameznikova stališča, sestanki so namenjeni posredovanju informacij, izkušenj, stališč, vsak skrbi 

za lastne izide in izzive, namen, cilji in metode dela so oblikovani, določeni s strani vodje. V skupini 

velja individualna odgovornost in pravila. 

V timu pa so razlike v mišljenju sprejete pozitivno in metode za reševanje konfliktov so znane, člani se 

zavedajo svojih prednosti in slabosti, pogosteje se srečujejo z namenom diskusij, odločanja, reševanja 

problemov, načrtovanja. V timu velja povezanost in skrb za druge, namen in cilji so oblikovani skupaj, 

individualna in medsebojna odgovornost. 

Veljajo pravila sodelovanja, tako imenovano »Kolo sodelovanja«, ki predstavlja 5 ključnih pravil 

sodelovanja: 

1. ni pomanjkanja – vsak ima dovolj informacij, virov, podpore, spoštovanja s strani ostalih; 

2. enake možnosti – kjer so vsi odgovorni in imajo pravico zadovoljitve svojih potreb (vsak lahko pove 

svoje mnenje, pripombe, pohvale in ima na razpolago enako količino časa); 

3. ni laži – skrivnosti – vsak je sposoben videti realnost in prepoznati svoje želje za dosego cilja in 

odprto in jasno posredovati te informacije odgovorni osebi; 

4. ni iger moči – kadar v nas obstaja strah, da naše potrebe ne bodo zadovoljene, lahko začnemo 

delovati iz pozicije moči, trikov, manipulacije. Pomembno je, da vsak svoje potrebe in želje jasno in 

odprto posreduje odgovorni osebi. 

5. ni reševanja – ne delamo stvari za druge, če nas ta oseba za to ni prosila. 

Pomemben pa je tudi podatek, da sta za sestavo in delovanje uspešnega tima potrebni dve leti, kjer 

gre skupina ljudi skozi vse faze od spoznavanja do konfliktov, uspešnega reševanja le-teh in 

uspešnega sodelovanja. 

 

7. seja UO KTLJO v prostorih MK Založba, d. d.  

UO KTLJO se je 12. 1. 2012 sestal prvič v novem letu. Seja je na povabilo članice Marije Funtek 

potekala v prostorih Mladinske knjige Založbe d. d. 

Po ugotovitvi prisotnosti in potrditvi dnevnega reda, smo pregledale sklepe in potrdile zapisnik 6. seje 

UO, pregledale finančno poročilo in potrdile določena mesečna srečanja za leto 2012. Pripravile smo 

predlog programa dela za letošnje leto in obravnavale vloge za delo v organih KTLJO. Podrobneje smo 

se lotile tudi aktivnosti za 4. zbor članov KTLJO v mesecu marcu, na koncu pa obravnavale še izstopno 

izjavo, se seznanile z obiskom naše spletne strani... 

 

Torkovo srečanje - Izdelava voščilnic za različne priložnosti - 3. 1. 2012 

Tokratno 1. srečanje v novem letu 2012 je bilo malce drugačno, sproščeno, predvsem pa obravano z 

našo kreativnostjo, saj smo ob prijetnem klepetu strnile vtise preteklega leta in ustvarjale. Na 

tokratnem mesečnem srečanju smo ustvarjale voščilnice za različne priložnosti. Res je praznični 

decembrski čas, ko še vedno večina od nas pošlje največ voščilnic, že mimo, a pred nami so novi 

prazniki - valentinovo, 8. marec, materinski dan, velika noč, rojstni dnevi, ko bomo ponovno 

potrebovali voščilnice. Marsikatera od nas je v preteklem decembru prejela lepe želje zapisane v 

ročno izdelanih voščilnicah in v misli se nam je zagotovo prikradlo vprašanje "kako neki je to 

izdelano"? Verjemite, vsaka od nas lahko naredi prav tako voščilnico, če ne boljšo, le poskusiti je 

potrebno. 

Tehnik izdelovanja voščilnic je tako rekoč malo morje, me smo se pobliže seznanile s tehnikami pick-

point, iris folding in inchies (palčki malčki), poskusile pa smo se tudi v servietni tehniki. Članice KTLJO 

smo na torkovem srečanju dokazale, da je v nas kup idej in ogromno kreativnosti, saj smo izdelale kar 

nekaj voščilnic in čestitk. Torej – tudi me zmoremo in znamo ustvariti lepe voščilnice, kar dokazujejo 

tudi fotografije. 


