
Agencija RS za okolje, 22. december 2007 

Sobotno dopoldansko srečanje je bilo nadvse zanimivo in poučno. Branko Gregorčič je našo 
skupino sprejel v deţurni prognostični sluţbi in po uvodni predstavitvi in prikazu satelitskih 
posnetkov kar ni bilo konec naših vprašanj.  

Prvi smo tudi izvedeli kakšno vreme pričakujemo za Boţič in za Novo leto. Sedaj lahko 
rečemo, da je bila napoved popolnoma točna. 

Novosti Office 2007, 4. december 2007 

Gostitelj 105. srečanja članov KTLJO, podjetje Miška d. o. o. (FMC Group) so nam predstavili 
izobraţevalne programe, ki temeljijo na inovativnem načinu učenja informacijske 
tehnologije. Uvodne besede je povedala direktorica podjetja Breda Gruden, za koordinacijo je 
poskrbela kolegica Milena Urbič. 

Mag. Peter Baloh in mag. Peter Vrečar sta obrazloţila pomembne novosti, ki jih prinašajo 
programi Office 2007 in prikazala konkretne primere iz poslovne prakse. Praktične rešitve, 
ki so bile predstavljene z uporabo najnovejših programov, nam bodo ob pravilni uporabi 
prihranili veliko časa in energije; šef pa bo nad našo učinkovitostjo navdušen. 

Izredna skupščina kluba: 4. december 2007 

Skupščina KTLJO je sklicana v prostorih podjetja Fmc Group d.o.o, Letališka 32, Ljubljana.  

Dnevni red:  

1. Pozdravna beseda predsednice KTLJO in imenovanje organov skupščine  

2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev dnevnega reda izredne skupščine  

3. Glasovanje o prestavitvi skupščine z novembra 2007 na februar 2008 

4. Imenovanje nadomestne članice v NO 

5. Potrditev finančnih poročil za leto 2006 

6. Predlogi, pobude, vprašanja članov KTLJO 

7. Zaključna beseda predsednice 

Vsi predlagani sklepi so bili na skupščini soglasno potrjeni in sprejeti. 

Novoletna zabava 

Gostišče Portal nas je prijetno razveselilo s pripravljenim ambientom, glasbo, hrano.... Za 
104. srečanje 30. novembra 2007 so prisotne članice napisale: 

Draga Nada, drage kolegice, ki ste pripravile tako lep večer in drage udeleženke 
novoletnega srečanja! Prvič sem se udeležila tega srečanja, bila sem iskreno navdušena in 
presenečena, tako lepega večera. Čutim, da ste dobre kolegice in prijateljice, zato vsem 
želim lep veseli december, srečno si pa rečemo kasneje. "DELAJ, KOT BI ŢIVEL VEČNO, 
ŢIVI, KOT BI UMRL JUTRI!"(Majda M.) 
Že 11 let se družimo v Klubu tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice in 
prinašamo vse dobro v naše skupne trenutke. Naj tako ostane še dolgo tako in naj nam bo 
ob tem toplo. Hvala vsem, ki so sodelovale pri organizaciji srečanja in prispevale 
pozornosti; vsem prisotnih pa hvala za prijetno druženje. Tople predpraznične dni vam 
voščim in vse lepo pozdravljam (Marica) 



Drage kolegice, najlepša hvala za prijeten večer. Kako hitro je minil! J Kaj vse smo imele še 
pripravljenega, da bi se zabavale, pa ni bilo potrebnega nič, saj se je večer ovijal tako lepo 
in spontano, da bolje ni moglo biti. Super punce smo!! Hvala še enkrat in upam, da se 
vidimo pri meni v torek! (Milena) 

Hvala, hvala Milena, ma smo še dobru KONČALI, k' je pršu hospod Končar, sem vjedla de 
buo tu šlu kar finu naprej, nje. Ma koku lepu gospod Končar 
poja, nism vjedla. Lahku bi nestuopu ne naši skupšini.Ma lahku hrjemo še enkrat na taku 
žurku, pride tudi Nona, ma samo enkrat na ljetugrje lahku vn. In takrat, do konca in še 
naprej. Lepu mi bodte in hvala, hvala tudi vam,ma ste punce taprave za delu, ma tudi za 
žur nejste slabe.Ma kaj se vidimo jutr pr tebi, nje... (Marina) 

Spoštovane kolegice, s skupnimi močmi, dobro voljo in intuziazmom se da veliko narediti; 
dokaz za to je tudi naše prednovoletno srečanje. V želji, da bi bile strune naše violine (kluba) 
vedno tako lepo uigrane na isto melodijo vas prav lepo pozdravljam in želim navkljub 
slabemu vremenu zunaj prijeten dan (Zdenka) 
Drage kolegice, tako kot že velikokrat do sedaj, sem se tudi v petek počutila 
sproščeno in prijetno v krogu kolegic, ali še bolje, v krogu prijateljic. Ob 
prebiranju knjig, sem pred časom našla misel o prijateljstvu, ki jo želim deliti z 
vami. 
Pravi prijatelj je:  
človek, ki se te na nek način dotakne, 
človek, ki te zna nasmejati, ko to resnično potrebuješ,  
človek, ki ti pokaže pozitivne stvari, ko ti gre slabo, 
človek, katerega bližina ti je zelo pomembna,  
človek, kateremu se v svojem življenjunočeš odpovedati. 
Drage kolegice, prijateljice, ne dopustimo, da bi nas kakršnikoli  
dogodki ali nesoglasja razdvojila in skalila naše prijateljstvo.  
Tudi v prihodnje se družimo, prisluhnimo druga drugi,  
spoštujmo različnost in pri vsaki najdimo tisto najboljše, 
kar nas združuje in osrečuje. Želim vam prijeten dan v tem deževnem vremenu. 
Morda bo jutri že sonce, če ne??, si ga bomo pa pričarale  
me same, ob našem mesečnem druženju. Lep pozdrav (Majda) 
Nada, hvala za prijazno pismo in tako uspešno organizacijo našega prednovoletnega 
srečanja, ki je zelo uspelo in, kot si sama videla, smo bile zadovoljne in razigrane. Hvala 
celotnemu odboru za trud, za nagrade, za čas, ki ste ga vložile v to. Bilo mi je lepo z vami. 
(Katjuša) 
Draga moja Nada! Super organizacija, super program, super darila, super fotki (se kaksno 
prosim), da o druzbi niti ne govorim! Skratka, za vse kar sem prijetnega in lepega dozivela 
na nasem novoletem druzenju se tebi in vsem drugim organizatoricam najlepse 
zahvaljujem! Torej, tudi »mlada garda«, kar pomeni nase mlajse kolegice, ste ravno tako 
dobre in tako uspesno delate kot smo me »starejse mladinke« prej, lahko pa mirno recem, 
da ste nas prakticno ze presegle!!! Iz srca zelim tako uspesno »garanje« se naprej!!! Naj 
pozdrav, (Maca) 
Drage dame, tudi sama bi se želela zahvaliti za čudovit večer. Bile ste krasne in večer je bil 
res lep, čaroben in spontan.Hvala vsem, ki ste ga pomagale pripraviti in vsem, ki ste ga s 
svojo prisotnostjo naredile še lepšega. Prisrčen pozdrav, (Ana) 
 

 

103. srečanje: Kultura pitja vina 

Srečanje je bilo vrhunsko. Tako kot vina, ki smo jih lahko pod strokovnim vodstvom 
degustirali. 6. novembra 2007 smo se dobili v podjetju Provin, kjer nam je gostitelj Borut 
Ţerjal zelo poučno posredoval znanje, ki ga mora imeti vsak poslovneţ pri poznavanju vina in 
penin.  



Poznate razliko med Joannes novo belo, Zelenim konzorcijem, Dišečim Tramincem in 
Refoškom Antoniusom? Kako nastane belo in kako rdeče vino? Kakšna je razlika med 
šampanjcem in penino? Ali bi poslovnemu partnerju priporočili zlato ali srebrno penino? 
Zakaj mora vino med zorenjem leţati? Kaj nam pove barva vina? Katero vino je zdravilno? 
Kaj je dekantacija, maceracija ... vse to in še mnogo več smo izvedeli pri spoznavanju in 
okušanju različnih vrst vin. Znanje, ki bi ga morala pri splošni razgledanosti imeti vsaka 
tajnica. 

Kostanjev piknik 

Sredi dopoldneva je vlak iz Ljubljane prisopihal v Kresnice pri Litiji. Prav zabavna je voţnja z 
vlakom in škoda, da si tega prevoznega sredstva večkrat ne privoščimo. V soboto, 20. oktobra 
2007, smo se greli ob velikem ognju, kjer smo v prečudovitem objemu kresniških gozdov 
pekli kostanj. Narava nas je ponovno očarala s svojimi barvami.  

Ali veste kako je treba kostanj pred pečenjem pravilno prerezati, da se pečen brez teţav lušči? 
Majhna skrivnost, ki smo jo izvedeli.  

Izobraţevanje na Debelem rtiču 

Dvodnevnega seminarja, 6. in 7. oktobra 2007, so se udeleţili člani, ki jih 
zanima digitalni svet, osebnostna rast in postavljanje osebnih ciljev, protokol 
ter kulinarika. Kolegice: Olga Gorkič, Petra Loţar, Marina Mihelič, Tatjana 
Regent in Nada Centrih so se zelo potrudile pri izbiri tem in predavateljev.  

Peter Frankl je odgovoril na vprašanja: Ali je digitalni svet res konkurenca 
vsemu kar smo se učili do sedaj? Ali bo vloga tajnice v prihodnje drugačna? 

Natalia Ugren je z dinamičnim pristopom pomagala odgovoriti na vprašanja 
postavljanja osebnih ciljev, pridobivanja samozavesti in motivacije.  

Peter Butoln nam je zaupal skrivnosti protokola. Malo za šalo in veliko zares 
smo razglasili tajnico urejenosti, ki ga je osvojila Milena Urbič in tajnico 
simpatičnosti, ki je pripadal kolegici iz kluba Trebnje. 

Zoran Savin nas je opozoril na pasti in prednosti interneta in prikazal kako si 
lahko olajšamo delo z iskanjem informacij na najdi.si in google.si in pravilno 
rabo e-pošte. 

Jure Vrandečič je mojstrsko zaupal skrivnosti kulinarike, ki se dogajajo v 
kuhinji...  

V večernem delu, ko je bil na programu večer presenečenj, vam vseh 
presenečenj ne moremo zaupati. Lahko pa nas pokličete, in vam jih z veseljem 
razkrijemo. 

Pri izvedbi izobraţevanja so nam pomagali:  

Mibo Trade - Ljubljana, Pekarna Piškotek - Šmartno pri LItiji, Skrina - 
Ljubljana, Birografika Bori - Ljubljana, MK Zaloţba - Ljubljana, MK Trgovina - 
Ljubljana, Pivovarna Union - Ljubljana, Droga Kolinska - Ljubljana, Kimi - 
Trzin, Provin - Ljubljana, Cvetje Čateţ - Breţice, Sonce.net - Ljubljana, Orka - 
Ljubljana, Tipro keyboards - Grosuplje, Časnik Finance - Ljubljana. 

  



Kaj berejo tajnice? 

102. srečanje članov je vodila kolegica Zdenka Debevec. Dobili smo se 2. oktobra 2007 na 
Planetu GV. Povzemamo nekaj pregovorov o knjigah, ki jih je pripravila. 

ØSoba brez knjig je podobna telesu brez duše. (CICERO) 
ØSamo nadarjenost ne naredi pisatelja, za knjigo mora biti še človek. (EMERSON) 
ØV vsaki stvari je bolje manj, a tisto dobro, kot pa veliko in slabo. Prav tako je s knjigami. 

(TOLSTOJ) 
ØAvtor mora biti v svoji knjigi kakor bog v vesolju, povsod prisoten, a nikjer viden. 

(GUSTAVE FLAUBET) 
ØKnjige so kakor prijatelji; biti morajo dobre, a maloštevilne. (AUGUSTUS 

STRINDBERG) 
ØNi moralnih in nemoralnih knjig. Knjige so dobro ali slabo napisane. To je vse. (OSCAR 

WILDE) 
Na srečanju smo se pogovarjali o tem, ali je knjiga primerno poslovno darilo? Katere naslove 
bi priporočili kolegicam in katere ste nazadnje prebrali. Seznam knjig, ki jih berejo tajnice, je 
zaradi preglednosti urejen po abecednem redu: kaj berejo tajnice.doc Vabljeni, da nam 
posredujete vaše predloge naslovov literature in komentarje k vsebini. 

Ogledali smo si muzikla Briljantina in Nunsense II 

Prav zares smo uţivali v najuspešnejšem muziklu vseh časov, ki je iz Brodwaya prišel v 
Ljubljano, natančneje v Šentjakobsko gledališče. Energičen ples, poln romantike, spominov 
in ţivljenja smo si ogledali 22. septembra 2007. Nepozabno.  

28. septembra 2007 smo si ogledali še komični muzikal Nunsense II pod taktirko mojstrice 
Mojce Horvat. Simpatične redovnice, poleg predanostu bogu, obvladajo še marsikaj. Slišali 
smo angelsko petje, in uţivali v polki, stepu in kankanu.  

Kratek povzetek zgodbe: Nune domujejo v Samostanu, ki se nahaja v kraju Bog'n'hvala. 
Ţivljenje si krojijo po samostanskih pravilih. Doletela jih je čast, da gostijo srečanje Društva 
nunskih redov, zdaj ţe bivše Jugoslavije. In kdo so, drage naše nune? Sestra Marija Lea je 
pristna Dolenjka, sestra Marija Pavla je malce zmedena, saj ji je pred časom na glavo padel 
krucifiks, sestra Roberta Anica je samostanska šoferka, sestra Huberta je napopularnejša 
učiteljica novink, samo korak za prednico, ki pa je sestra Marija Regina. Šefica. Bog ne daj, da 
jo spravite v slabo voljo. Nam jo zagotovo ne bo treba. 

Čez Pohorje na Koroško 

Na sončno soboto, 15. septembra 2007, smo se ljubljanske članice odpeljale proti Štajerski. 
Pri Slovenskih Konjicah smo zavili na Zreško Pohorje in se na 1.500 m nadmorske višine 
ustavili na rekreacijskem središču Rogle. 

30 m visoki razgledni stolp od spodaj navzgor izgleda mnogo niţji kot obratno, a trud pri 
vspenjanju je poplačan s pogledom na Alpe, Mozirsko planino in Donačko goro. 

Vodička Mojca nam med voţnjo po dolini rečice Radonje zaupala, kako so domačini uspeli 
ohraniti kulturno dediščino Lovrenca na Pohorju. Kot zanimivost smo si ogledali 200 let 
staro sušilnico sadja in vstopili v "pajštvo". Ogledali smo si staro "venecijanko", ki leţi ob 
neokrnjeni naravi Radojne ter najstarejšo hišo na Slovenskem. Izvrstna kiparska 
mojstrovina pa je baročni Straubov kip Sv. Miklavţa. 

V pravem čebelarskem domu so nam čebelarji predstavili svojo dejavnost. Pokusili smo 
pravi pohorski med in ga tudi kupili.  

http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/kajberejotajnice.doc


V bliţini Oţbalta smo vstopili v Dravsko dolino in voţnjo nadaljevali do Mute. Ţal je bila 
tovarna kos in srpov zaprta. Ogledali pa smo si redki biser romanske arhitekture iz 11. 
stoletja: krstilnico s kroţnim tlorisom ali rotundo ter kovaški muzej. 

Skozi Zgornjo Muto smo pot nadaljevali do Dravograda in stičišča treh dolin: Meţiške, 
Mislinjske in Dravske doline. 

Na turistični kmetiji Klančnik, kjer bogata tradicija kmetovanja sega v začetek 18. 
stoletja, smo presenečeni spoznali, kaj pomeni moderna kmetija in delo z roboti. S 
turističnim vlakcem smo se skozi gozd, poln najrazličnejših ţivali, zapeljali do lovske koče. 
Pokusili smo v krušni peči spečenega odojka in spoznali, da je ţivljenje na kmetiji, kljub 
obilici dela, lahko tudi uţitek. 

V poznih večernih urah smo se na poti čez Slovenj Gradec in Velenje vrnili v Ljubljano. 

Iskrena hvala vsem kolegicam, ki ste pomagale pri organizaciji izleta ter vsem, ki ste prinesle 
sladke in slane dobrote ter dobro voljo pri druţenju. 

Avtor slik 1, 3, 4 in 5 je Miryema Žagar, avtor slike 2 je Katjuša Čeplak. 

11. september 2007 

Ja, malo strahu pa smo čutili, ko smo v roke prijeli malokalibrsko pištolo. 
Pravila streljanja so tu natančno določena in inštruktorjevim navodilom smo 
morali pozorno slediti. Direktor Strelišča d.o.o., Ljubljana, Matija Škrlj nam je v 
uvodnem nagovoru predstavil zgodovino in glavne dejavnosti podjetja.  

Trener Rajmonda Debevca, Lojze Mikolič, ter inštruktorji Dušan Dolenc, Janez 
Košir in Rok Košir so nas po predstavitvi razdelili v dve skupini. Prva je začela s 
pripravami na streljanje z zračno puško, druga z malokalibrsko pištolo. Po 
poskusnem streljanju se je začelo pravo tekmovanje. Močno pokanje pištol smo 
nekoliko ublaţili s ščitniki za ušesa in zaščitnimi očali. Strelivo, ki poleti s 
hitrostjo 250 m/s, smo natančno usmerili v tarče in zadevali tudi čiste desetke. 

Najuspešnejše v obeh kategorijah so prejele diplomo: 

Malokalibrska pištola: 1. mesto: Maca Svetlič, 2. mesto: Kati Mulej in 3. mesto: 
Tanja Tomc. 

Zračna puška: 1. mesto: Metka Burkelca, 2. mesto: Kati Mulej in 3. mesto: 
Kristina Brezjan. 

Čestitke tudi Mojci Končan, tajnici Strelišča, d.o.o., za odlično koordinacijo 
srečanja. 

Srečanje v Nebesih 

16. junija 2007, smo se v jutranjih urah iz Ljubljane, s Klubom Krasa in 
Notranjske, Severne Primorske, Trebnjega in okolice ter kluba Dolenjske  

Srečanje štirih klubov se je zgodilo v soboto 30. junija 2007. Zagotovo so se 
trebanjske kolegice izkazale z domiselnostjo in pozornostmi, ki so jih pripravile 
ob zaključku prvega polletja uspešnega delovanja. 

Podrobnosti si lahko preberete na spletnih straneh: 
http://tajnice.trebnjega.googlepages.com 

http://tajnice.trebnjega.googlepages.com/


100. jubilejno srečanje članov KTLJO 

16. junija 2007, smo se v jutranjih urah iz Ljubljane, s Klubom Krasa in 
Notranjske, Severne Primorske, Trebnjega in okolice ter kluba Dolenjske in 
Bele krajine zapeljali v sončni Piran. Voţnjo smo izkoristili za informacije o 
mestu, ki leţi na 15 m nadmorske višine in se razprostira na 42,7 km2.  

Na Tartinijevem trgu sta nas počakala vodiča Vesna Kamin in Tomo Kajfeţ. Peš smo se podali 
mimo Tartinijevega in Glavnega trga, do najstarejše stavbe imenovane Benečanka ter rojstne 
hiše skladatelja Tartinija. Med potjo po ulicah, ki spominjajo na Benetke, sta nas opozorila na 
vse glavne spomenike ter palače in nas popeljala do Stare Punte in cerkve sv. Jurija, ki leţi 
nad tem mestom. Razgled, ki se od tu razprostira pa je nepozaben. 

Notranjost najznamenitejše cerkvice z zakladnico in muzejem, nam je razkazal ţupnik Zorko. 

Program smo nadaljevali v prostorih Gea Collegea, visoke šole za podjetništvo. Direktor 
Andrej Baričič nas je po uvodni predstavitvi in dobrodošlici povabil v predavalnico, kjer je 
potekal seminar na temo komunikacije in javnega nastopanja. Odzivi in komentarji 
slušateljev so enotni, da nas je mag. Irena Deţelak več kot navdušila. 

Če povzamemo le nekaj njenih besed: dejstvo je, da se drugi ljudje obnašajo do nas tako, kot 
se mi obnašamo do njih. Obnašanje ni prirojeno, zato je priporočljivo razmišljati o svojem 
obnašanju, ki nas lahko pri delu ovira ali pa nam je v pomoč. Če vizualno in verbalno 
obnašanje posameznika nista v skladu, ljudje verjamejo vizualnemu sporočilu - govorici 
telesa. 

Inteligentno sporazumevanje izraţa jasen cilj, da postanemo svojim sodelavcem in ostalim 
partnerjem prijatelji in zavezniki.  

Po Dale Carnegiu je všečno komuniciranje tisto, ko se iskreno zanimamo za soljudi. 

Po krajšem filmu smo govorili o javnem nastopanju in premagovanju treme. Ugotovili smo, 
da je dobra priprava zelo pomembna, prav tako namen ali cilj nastopa, kot tudi analiza 
občinstva ter pripomočki, s katerimi si pomagamo pri javnem nastopanju (Position, Options, 
Proposal).  

Edina kritika, ki smo jo prejeli po končanem dnevu je bila, da je bilo predavanje prekratko. 

100. jubilejno srečanje smo zaključili ob sončnem zahodu s povratkom v Ljubljano. 

Srečanje treh klubov 

KTLJO je v soboto, 9. junija 2007, povabil na srečanje treh klubov KT Pomurja in KT 
Trebnjega in okolice. KT Pomurja se srečanja ţal ni mogel udeleţiti, iz KT Trebnje pa se je 
odkrivanja znamenitosti Ljubljane udeleţilo devet kolegic. 

Voţnja z ladjico "Julija" je kar prehitro minila. Peljali smo se mimo Gruberjevega kanala, 
mimo zloglasne "špice", do Tromostovja, kjer smo izstopili.  

odnica, ki nas je pospremila po Parlamentu, je povedala mnogo zanimivosti iz ozadja 
delovanja Vlade in Drţavnega zbora. Drţavni zbor je najvišji predstavniški in zakonodajni 
organ v drţavi.  

The National Assembly is the highest representative and legislative body in the country. 

 



Preden smo šli do rojstne hiše Joţeta Plečnika in ostalih znamenitosti Ljubljane, smo naredili 
še skupinsko fotografijo.  

Vodnica, izredna poznavalka Ljubljane in umetnostna zgodovinarka, nas je popeljala v 
skrivnostno zgodovino Emone, nam predstavila znamenitosti in glavne značilnosti mesta.  

Komentar udeleţenke: ... vsak dan grem mimo te stavbe, pa ne vem, da je tako pomembna ... 
zagotovo veliko pove. 

Tajnica leta 2007 je Olga Gorkič 

Čestitamo. 

XV. kongres tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije je potekal od 24. do 26. 
maja v GH Bernardin v Portoroţu. Prvi dan kongresa je bila svečana razglasitev 
finalistk tekmovanja za Tajnico leta 2007. 

Olga Gorkič, tajnica leta 2007, je aktivna članica KTLJO. Zaposlena je v druţbi Tipro 
Keyboards. Kot je povedala v enem izmed mnogih intervjujev: citiramo - Iskala sem pomoč, 
nasvete za svoje delo. In sem jo našla v klubu. Še več. Srečala sem čudovite osebe - konec 
citata.  

Ponosni smo, da je naša članica, kakor smo tudi ponosni na ostali dve finalistki letošnjega 
tekmovanja, to sta kolegici Vildana Kralj, zaposlena Sindikatu bančništva Slovenije ter 
Renato Muţe, zaposleno v podjetju Ericsson.  

Od Olge Gorkič smo prejeli pisno zahvalo, ki jo lahko preberete v linku: 
zahvalaOlgaGorkic.doc 

V KTLJO imamo tako ţe šest tajnic leta. Poleg Olge so to še: Miryema Ţagar (2004), Joţica 
Trobec Gračanin (2001), Tatjana Regent (2000), Vesna Koren (1998) ter Maja Verovnik 
(1996). 

Na Občnem zboru ZKTPSS je za novo predsednico zveze izvoljena Metka Vogrinec, 
nekdanja predsednica Kluba tajnic Krasa in Notranjske. 

Grk Zorba, sobota 19. maj 2007 

Kar trikrat je moral ansambel mariborske Opere ponoviti zadnji del predstave, ki vključuje 
vsem dobro znano melodijo z značilnim zvokom mandolin, kjer se tempo iz trenutka v 
trenutek veča... Z eno besedo, predstava je bila nepozabna. Navdušil nas je glavni plesalec 
"Grk Zorba" ter celotni ansambel, ki je nastopal v barvitih kostumih. Glasba orkestra nas je še 
pozno v noč spremljala na poti iz Maribora v Ljubljano.  

 

Modna revija s kreatorjem Dušanom de Sordjanom 

V atriju hostla Celica se je 17. maja 2007 odvijala neobičajna zgodba iz modnega sveta. Modni 
kreator je tokratno revijo obogatil z izjemno ekstravagantno moško kolekcijo, za katero so 
poleg elegantnih modelov in klasičnih barv značilne še sveţe in močne barve.  

Nastopilo je kar nekaj imen, ki so vzbudila nostalgijo: Nina GAzibara, Nataša Košir ... skozi 
pravljični svet mode pa nas je popeljala napovedovalka Nataša Bolčina Ţgavec, pela je Elda 
Viler, ki se ji je pridruţila hčerka Ana Deţman. Obe sta blesteli v kreacijah znanega kreatorja. 

  

http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/zahvalaOlgaGorkic.doc


Pohod ob ţici okupirane Ljubljane 

51. pohoda se je na sončno soboto 12. maja 2007 udeleţila le ena naša članica. Mogoče se 
članice KTLJO naslednje leto dobimo na teku trojk? 

Na sliki je delček te poti in tudi v Ljubljani se lahko pohvalimo z lepo naravo. 

99. mesečno srečanje članov 

Planet GV, torek 8. maja 2007. 

Srečanje nam je ogrelo srce in noge. Ste vedeli, da irskega jezika v poslovnem svetu ne 
uporabljajo. Kočljiva tema za pogovor je zgodovina odnosov z Veliko Britanijo. Za primerne 
teme se štejejo pogovor o vremenu, prometu in kraju, v katerem se odvija sestanek. 

Maja Lokar, članica irske skupine je pripravila odlično prestavitev Irske. Iz Dublina smo 
prepotovali vse do severa te deţele, kjer nas je počakal sončni zahod v značilni irski pokrajini.  

Med nami je bila 8 članska skupina, ki nas je naučila osnove korakov irskih plesov. Ob 
spremljavi glasbe smo se morali kar potruditi, da smo ujeli pravi ritem. 

98. mesečno srečanje članov 

Torek, 4. aprila 2007 

V mesecu marcu so osebni praznik praznovale članice: 

Danica Avbelj, Mojca Grabljevec, Maka Kalin, Marija Kokalj, Joţica Malavašič, Erika Puš, 
Majda Reţonja, Irena Sršen in Jelka Škof. 

Ker vse kolegice tega dne niso imele moţnosti, da se srečanja udeleţijo, vsem iskreno 
čestitamo še enkrat.  

Gostja večera je bila izvrstna predavateljica Natalia Ugren. Govorili smo o učinkovitem 
upravljanju s časom. Najprej smo ugotovili, da je čas ţivljenje. Je neponovljiv in 
nenadomestljiv. Če zapravljamo čas, zapravljamo ţivljenje.  

Našteli smo vzroke, ki nam jemljejo čas. Lotili smo se Paretovega načela 80/20. Se vprašali, 
kaj je v našem ţivljenju nujno in kaj pomembno, kako reagiramo na dejavnosti in kdaj je 
potrebna lastna pobuda. Za konec smo sestavili tedenski urnik lastnih aktivnosti in ura je kar 
prehitro minila.  

In res smo ugotovili, da ima predavateljica prav, ko je povedala, da so kolegice z današnjo 
prisotnostjo v veliki prednosti pred kolegicami, ki se srečanja niso udeleţile. Vas zanima 
zakaj? Udeleţite se naših srečanj in izvedeli boste . 

Za popestritev si preberite irsko pesem z naslovom VZEMI SI ČAS.... 

Irska pesem.doc 

97. mesečno srečanje članov 

Torek, 6. marca 2007 

Srečanje smo namenili pripravam za tekmovanje za tajnico leta 2007. Svoje 
izkušnje so predstavile dosedanje tajnice leta KTLJO Vesna Koren, Tatjana 
Regent, Miryema Ţagar in Sandra Zafirovič, finalistka leta 2006. 

Nadaljevali smo s poslovno angleščino: Business writing. Formal an informal 
style. Enclosure and attachments. What makes a good secretary? ... 

http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/Irskapesem.doc


 

Ker je bil pred nami 8. marec, smo vsako prisotno članico presenetili z majhno 
pozornostjo. 

96. mesečno srečanje članov 

Torek, 6. februar 2007 

V vabilo članom smo zapisali: 

V veliko veselje nam je, da bo tokrat z nami gospa Manca Košir, 
dama, ki zna biti ţenska, ki zna ţiveti ţivljenje ter se ne boji učenja in izzivov. 
Ob besedi kultura in kulturnem prazniku, ki ga praznujemo 
februarja,velikokrat pomislimo na nekaj kar nas dolgočasi;  
tokrat zagotovo ne bo tako. 
Pridite in se prepričajte sami. 
Na srečanje lahko povabite tudi vašo kolegico/kolega. 

 

Dobrodelni bowling turnir 

Ekipa KTLJO se je na dobrodelnem bowling turnirju, ki je bil zadnji četrtek v januarju, 
poimenovala v zmajčice. Na tekmovanju smo se pomerili v trojkah, naši nasprotniki pa so 
bile znane osebnosti s področja gospodarstva, medijev in sveta glasbe.  

Namen tega dobrodelnega tekmovanje je bilo zbiranje sredstev za nakup dihalnega aparata za 
prezgodaj rojene otroke. Sredstva smo zbrali več kot uspešno, saj bo ljubljanska porodnišnica 
bogatejša za dva pulzna oksimetra z monitorjem. 

95. mesečno srečanje članov 

Torek, 9. januar 2007 

 

Večer z gospo Vlasto Nussdorfer je vedno nepozaben. Tak je bil tudi torek 9. januarja 2007. 
Dotaknila se je naših src. V njeni novi knjigi »Naši dečki z ulice«, poleg pretresljivih 
ţivljenjskih zgodb, najdete tudi nasvet, kam se obrniti za pomoč v stiski.  

Če bi lahko, bi ponovila vse njene besede. Pa naj jih vsaj nekaj:  

Storilec kaznivega dejanja se najbolj boji tega, da bi bil razkrit, zato se ne bojte 
spregovoriti. Danes je kar nekaj inštitucij, kamor se lahko zatečete po pomoč.  

V primeru, da bi vsi odvetniki, ki delujejo v Sloveniji, na leto naredili eno obravnavo za te 
ljudi v stiski brezplačno, bi se lahko naredilo zelo veliko. 

Seje UO KTLJO: 

9. seja UO: 9.1.2008, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana  

ZAPISNIK9.sejeUO9.1.2008.doc 

8. seja UO: 21.11.2007, Geološki Zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana 

ZAPISNIK8.sejeUO21.11.2007.doc 

http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/ZAPISNIK9.sejeUO9.1.2008.doc
http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/ZAPISNIK8.sejeUO21.11.2007.doc


7. seja UO: 27.9.2007, Geološki Zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana 

ZAPISNIK7.sejeUO27.9.2007.doc 

6. seja UO: 5. junij 2007, NLB, Trg Republike2, 1000 Ljubljana,  

ZAPISNIK 6. seje UO 5.6.2007 

5.seja UO: 17. maj 2007, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana 

2. izredna seja UO: 4. junij 2007, Planet GV, Ljubljana  

4. seja UO : 24. april 2007, GZS, Ljubljana 

3. seja UO: 27. marec 2007, Časnik Finance, d.o.o., Ljubljana 

1. izredna seja v razširjeni sestavi: 26. februar 2007, MOL, Ljubljana 

2. seja UO: 14. februar 2007, Sinfonika, d.d., Trzin 

1. seja UO v razširjeni sestavi: 17. januar 2007, EI "Milan Vidmar", Ljubljana 

Vsi zapisniki sej so na vpogled v arhivu KTLJO. 

Skupščine regijskih klubov 

KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV PTUJA: 11. skupščina kluba je bila 20. 
aprila 2007 v Gostilni PP, Ptuj. Predsednica je Martina Jakomini. 

KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV CELJA: 9. skupščina kluba je bila 13. 
aprila 2007 v Areni Petrol, Celje. Predsednica kluba je Nataša Riva 

KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV TREBNJEGA: 7. letna skupščina je bila 30. 
marca 2007 v Centru za izobraţevanje in kulturo, Trebnje. Predsednica je Mojca Novak. 

KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV GORENJSKE 12. letna skupščina je bila 22. 
marca 2007 v Hotelu Kokra, Brdo pri Kranju. Predsednica je Tatjana Justin. 

kLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE 8. letna 
skupščina kluba je bila 8. marca 2007 v poslovnih prostorih Krke, d. d., Novo mesto. 
Predsednik je Jani Pavlin. 

  
 

http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/ZAPISNIK7.sejeUO27.9.2007.doc
http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/ZAPISNIK6.sejeUO5.6.2007.doc

