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Novoletno srečanje članov KTLJO – nasmejano in dobrodelno- 10. 12. 2015 

Četrtek, 10. decembra, bo 26 članicam kluba ostal v prelepem spominu. Vzele smo si čas zase in za 

svoje klubske prijateljice. 

Ob 17. uri smo se zbrale v gostišču Druga violina na Starem trgu v Ljubljani. Gostišče ima zanimiv 

koncept, saj v aktivno delo in družbo vključuje ljudi s posebnimi potrebami. Vesele smo, da smo lahko 

podprle to odlično poslovno in humano idejo. Nazdravile smo s šampanjcem, si zaželele srečno in 

uspešno leto 2016 ter se okrepčale z domačim prigrizkom. 

Čas je minil kot bi mignil, tudi zato, ker nas je obiskal France Prešeren. Upodobil ga je član iz društva 

za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine Skrinjca. Skupaj s svojo spremljevalko sta nam zaupala 

nekaj zamolčanih zgodb iz Prešernovega življenja v tedanji Ljubljani in nas nasmejala. 

Ob 19. uri smo družno skozi bleščeče okrašeno staro mestno jedro krenile proti Mestnemu gledališču 

ljubljanskemu. Glasbena komedija Andreja Rozmana – Roze Lizistrata je bila odlična izbira. Razgibana, 

aktualna in duhovita zgodba, ki je navdušila polno dvorano. Roza je Aristofanovo antično komedijo 

prestavil v čas digitalnih medijev in hitre komunikacije, komična glavna junakinja, pa mir med 

državama – in spoloma – doseže tako, da poenoti vse ženske v seksualni stavki. 

Po predstavi nas je večina odšla, najbolj vztrajne pa so se ustavile še na predprazničnem novoletnem 

sejmu na ulicah mestnega jedra. 

Drage članice in člani, ki se nam niste uspeli pridružiti – želim vam prijetno in povezano leto 2016. 

Besedilo: Petra Ilar, članica KTLJO 

Foto: Tatjana Regent, članica KTLJO 

 

Kaj ima samopodoba opraviti z učinkovito komunikacijo - gostja gospa Klara Ramovš, 3. 11. 2015 

Na novembrsko torkovo srečanje smo tajnice KTLJO tokrat povabile gospo Klaro Ramovš, direktorico 

Elite Izobraževanje, d.o.o., ki med drugim izvaja učne delavnice o učinkoviti komunikaciji za različne 

ciljne skupine. Tokrat smo bile ciljna skupina tajnice in osrednja tema našega srečanja je bila 

komunikacija ter kaj ima naša samopodoba pri tem. 

Že stavek, ki nas je pričakal na tabli: »Pravi test odraslosti je sebe spremeniti v človeka, s katerim je 

zelo lahko živeti in sodelovati! (L. Parrot)« je obljubljal zanimivo predavanje. In res smo bile deležne 

srčnih in toplih mislih, ki smo jih še dolgo v noč nosile s seboj. 

Kot smo slišale, ima uspešna komunikacija veliko opraviti z dobro samopodobo, saj vsak dan skozi 

komunikacijo, skozi svojo podobo, glas in besede zrcalimo sebe. Dobra samopodoba je podoba, ki jo 

ima posameznik o sebi. Taka oseba ima razvito samospoštovanje in občutek lastne vrednosti. V 

nasprotju s tem so ljudje s slabo samopodobo kritični do sebe, konstantno dvomijo vase, slabo 

postavljajo meje, nezmožni so se postaviti zase, lahko pa se tudi izogibajo ljudem in socialnim 

aktivnostim, kar vodi v ne komunikacijo ali slabo komunikacijo in izolacijo. 

Poštenost, iskrenost, enakovrednost, dobronamernost, jasnost, vljudnost, pozitivnost, spoštljivost, 

sprejemanje, poslušanje, odprta komunikacija. Vse te in še seveda veliko drugih lastnosti pripomore k 

učinkoviti komunikaciji in zdravi samopodobi.  

Naj navedem še nekaj zanimivih misli in povzetkov: 

Poznati sebe, se sprejeti in biti zadovoljni sami s seboj, si priznati, da smo kdaj lahko jezni, žalostni, 

veseli … vse to zrcali našo osebnost, naš občutek lastne vrednosti. Bodimo srečni, da lahko hodimo, 

se smejimo, pojemo, vidimo , … 

Nikoli ne dobimo druge priložnosti, da bi ustvarili dober prvi vtis. 

Ne pozabimo, da je beseda najmočnejše orožje. Beseda zdravi. 

Besede, ki jih izgovarjamo,  imajo za različne ljudi različen pomen. O tem smo se prepričale na 

primeru besede puščica: nekaterim je puščica pomenila peresnica, drugim puščica, ki jo izstreliš iz 

loka, tretjim je bila prva asociacija Amorjeva puščica. Zato je potrebno besede tudi pojasnjevati in pri 



sogovorniku preverjati, ali je razumel to, kar mu želimo povedati. Pri komunikaciji je torej pomembna 

komunikacijska pentlja. Če nam nekaj ni razumljivo in jasno, je potrebno vprašati. Zakaj tako neradi 

kaj vprašamo: zaradi tega, ker nas je strah, sram ali pa nekoga celo sovražimo. 

Naj povem, da sta dve prijetni uri tako nam kot tudi predavateljici prehitro minili. 

Zapis bom zaključila s Klarino mislijo: »Izborite si sonce pod tem nebom« in upanjem, da se še kdaj 

srečamo na podobnih dogodkih. 

Uradni del srečanja smo zaključile s prijetnim klepetom, sadno osvežitvijo in zdravico ter se s 

prijetnimi občutki in novo energijo podale proti domu. 

Zadihajmo z ljubeznijo, ZDAJ. 

Besedilo: Irena Sršen 

 

14. jesensko srečanje Zveze tajnic Slovenije z dobrodelno akcijo – Bohinj, 10. 10. 2015                                                                                                                                                                                                            

"Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim storil kaj dobrega."                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Jean de La Bruyère 

Besedilo in foto: Sandra Čibej 

V soboto, 10. 10. 2015, je potekalo že 14. jesensko srečanje Zveze tajnic Slovenije, tokrat v 

organizaciji Kluba tajnic Gorenjske, ki letos praznuje 20 letnico svojega delovanja. Kot je sedaj že 

običajno, je bilo naše srečanje združeno tudi z dobrodelno akcijo, v kateri smo članice Zveze tajnic 

Slovenije zbirale prispevke, ki smo jih v obliki vrednostnega bona podarile društvu Hospic, 

Območnemu odboru Gorenjske. Društvo Hospic je velikokrat prezrto, klub temu, da skrbi za najtežje 

bolnike v zadnji fazi njihovega življenj in nudi podporo njihovim svojcem in žalujočim. 

Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice je v ta namen zbral 110 EUR, skupni znesek, ki 

ga je Zveza tajnic Slovenije predala društvu Hospic, pa je bil na koncu 865 EUR. Hvala vsem in vsaki 

članici KTLJO posebej, za svoj prispevek v dobrodelni akciji. 

Kot že omenjeno je skupaj z zaključkom letošnje dobrodelne akcije potekalo tudi jesensko srečanje 

Zveze tajnic Slovenije in praznovanje kolegic iz Kluba tajnic Gorenjske. In če so organizatorice 

»Gorenjke«, kam drugam nas bi pot zanesla? Na Gorenjsko, v prelepi Bohinj. Dogodka se je udeležilo 

10 članic Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice. 

Po zboru pod Skalco v Ribčevem lazu, je bila na vrsti najprej pozdravna pogostitev v obliki domačih 

dobrot vseh vrst, nato pa je sledil uvodni pozdrav predsednice Kluba tajnic Gorenjske, Tatjane Justin, 

in predsednice Zveze tajnic Slovenije, Suzi Asfour, ter predaja vrednostnega bona predstavnikom 

Hospica. Pozdravit nas je prišel tudi župan Občine Bohinj, Franc Kramar. Po »uradnem« delu smo se 

razdelile v dve skupini – ena skupina je pot do Ukanca ubrala peš, druga pa se je do tja odpravila s 

panoramsko ladjico po Bohinjskem jezeru. Na poti smo tiste, ki smo se peljale z ladjico izvedele nekaj 

značilnosti Bohinjskega jezera, npr. da je globlje od našega morja (45m), je naše največje stalno in 

naravno jezero z glavnim Savico, da je pretočno. Obe skupini sta se v Ukancu srečali, nato pa smo se 

skupaj z gondolo odpeljali na Vogel, prekrasno destinacijo v osrčju Triglavskega narodnega parka. Žal 

nam za tu na Voglu, kljub temu, da smo cel teden prej pogledovale v nebo in prosile za lepo vreme, 

zgoraj niso uslišali vseh naših prošenj, tako da sta razgledna točka in razgled z nje ostala zavita v 

gosto meglo. A nič zato – dobre volje in klepeta v restavraciji Viharnik kljub temu ni manjkalo. 

Verjamemo na besedo, da je sicer ob lepem vremenu »kot v pravljici«. Po povratku z Vogla smo se 

odpravile nazaj do naše začetne točke – pod Skalco in se zatem najprej odpravile v cerkev Svetega 

Janeza Krstnika, ki je bila zgrajena verjetno že pred letom 1300. Slogovno je to najbogatejša stavba v 

Bohinju, saj zajema čas od romantike do baroka in je pod spomeniškim varstvom. Po ogledu smo se 

še malo sprehodile in naredile skupinsko fotografijo, nato pa se podale do Hotela Jezero, kjer smo z 

zapoznelim kosilom nadaljevale naše druženje, ki se je počasi prevesilo v slovo od prekrasnega dneva, 

ko smo ponovno dokazale, kako močne smo, ko stopimo skupaj. Hvala gorenjskim kolegicam za 



prečudovit dan ter izvrstno organiziran dogodek. Hvala Silviji, Heleni, Majdi, Kati, Petri, Oliveri, Ani, 

Katjuši 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 KTG, Tatjana Justin in predsednica Zveze tajnic Slovenije Suzi Asfour. 

 

Uspešna tajnica - osnove trženja za tajnice s konkretnimi uporabnimi triki – gostja mag. Nataša 

Makovec, 6. 10. 2015 

Oktobrsko mesečno srečanje smo še posebej težko čakale, saj je bila napovedana tema "Osnove 

trženja za tajnice s konkretnimi in uporabnimi triki". Današnji čas nas namreč sleherni dan postavlja v 

vlogo tržnika ali kupca. Ali (nekaj) prodajamo ali pa (nekaj) kupujemo. Zato je dobro poznati vsaj 

nekaj osnovnih zakonitosti in trikov. 

Mag. Nataša Makovec iz Gea Colleage-a nam je trženje predstavila kot proces, v katerem se 

proizvajalec povezuje s kupci svojih izdelkov na tak način, da izdelek proda kar najbolj dobičkonosno. 

Na drugi strani pa je kupec zadovoljen, ko mu izdelek prinese koristi oz. mu reši določen problem in 

so pri tem njegova pričakovanja zadovoljena. Vedno gre za usklajevanje dveh polov. 

Trženje storitev se nekoliko razlikuje od trženja izdelkov. Poleg cene, izdelka, tržnih poti in tržnega 

komuniciranja pri storitvah pomembno vlogo igrajo še ljudje (ker oni izvajajo storitev), procesi in 

fizične evidence (npr. vtis, ki ga kupec dobi, ko vstopi v frizerski salon). 

Prodaja je le del trženja. Z namenom izboljšati prodajo proizvajalci svoje izdelke segmentirajo. Kar 

pomeni, da jih prilagodijo potrebam določene skupine ljudi, ki jo imenujemo tudi ciljna skupina. Taka 

skupina ima skupne značilnosti (npr. predšolski otroci, ženske, dijaki, proizvajalci ekološko pridelanih 

živil, ljudje z višjim življenjskim standardom,…). 

V zadnjem času je internet tudi v trženju prinesel velike spremembe. Analizira se spletno obnašanje 

kupcev, za oglaševanje se uporablja e-mail strategija, družabna omrežja, spletne strani se 

optimizirajo, kar prinaša boljšo pozicijo med zadetki pri naključnem iskanju s strani uporabnika 

interneta, obstaja možnost zakupa ključnih besed (npr. Google AdWords),… 

Poslovne sekretarke se s trženjem srečujemo v naslednjih vlogah 

-          Notranje trženje (komunikacija s sodelavci ter med sodelavci in vodstvom) 

-          Telefonska komunikacija (prvi stik s podjetjem – bodimo seznanjene z novostmi) 

-          Kultura v podjetju 

-          Poslovni procesi 

-          Ljudje (stranke podjetja, razni svetovalci in zunanji sodelavci) 

-          Fizične evidence (skrb za urejenost sebe in delovnega okolja) 

Strokovni del srečanja smo zaključile z druženjem ob treh različnih sortah slastnega dolenjskega 

grozdja, ki ga je prispevala kolegica Marija Androjna. Za prijazno gesto se ji prav lepo zahvaljujemo. 

Zapisala: Melita Bračič 

Foto: Anja Novak 

 

Tradicionalni jesenski izlet "Spoznajmo Prekmurje drugače" - 26. 9. 2015  

V soboto, 26. 9., zvečer je na parkirišče Dolgi most pripeljal avtobus poln veselih žensk. 

Izstopale so odločno in previdno: z gajbicami paradižnika Lušt, orhidejami Ocean Orchids, z domačimi 

salamami in vini iz Turistične kmetije Puhan. Pa z bučami, bučnim oljem, priročniki.. 

Obiskale smo štiri destinacije: 

Proizvodnjo paradižnikov Lušt z njihovo zanimivo trgovinico, v kateri ne prodajajo le svojega 

paradižnika, temveč tudi različne pridelke okoliških kmetov, 

Tropski park Ocean Orchids, 

Turistično kmetijo Puhan,  



Center za Vidre Aqua Lutra. 

Štiri zgodbe o uspehu. Vse štiri so si malce podobne - povsod smo bile deležne prijazne pozornosti, 

profesionalnih informacij in kakovostnih storitev oziroma izdelkov. 

Postale smo tudi ljubiteljice vider, saj nas je Tatjana Gregorc, mlada prekmurska biologinja naravnost 

očarala s svojo ljubeznijo do teh zverinic in delom z njimi. 

Očarala nas je tudi Silvija, naša predsednica kluba, s svojim osebnim pristopom in prijaznostjo. Pa s 

prekmursko poezijo in običaji. 

Držimo si pesti, da nam bodo doma orhideje lepo uspevale in da bomo imele lepo jesen. 

Besedilo: Anja Novak 

 

4. seja UO KTLJO, 22. 9. 2015 

22. septembra 2015 se je UO Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice sestal na svoji 

4. redni seji. Seja je bila v prostorih Strelišča na Dolenjski cesti 11 v Ljubljani. 

Po sprejemu dnevnega reda in potrditvi zapisnika pretekle, 3. redne seje, smo potrdile finančno 

poročilo in obravnavale pristopne izjave. Na podlagi pristopnih izjav bodo novim članicam poslani 

sklepi o včlanitvi. Dokončno smo dogovorile še zadnje podrobnosti za jesenski članski izlet v 

Prekmurje. Potrdile smo okvirni program za novoletno srečanje članstva, ki bo v prvi polovici meseca 

decembra. Predsednica je prisotne seznanila z začetnimi aktivnostmi in predpripravami na 20. 

obletnico kluba naslednje leto. 

 

ASEA in RENU 28. Znanstveni preboj Celično zdravje – gosta mag. Nadja Kern Prezelj in Jure 

Cuderman, 1. 9. 2015 

Prvi septembrski dan so še šolarji vrnili v šolske klopi, ponovno pa smo se tudi članice srečale na 

prvem mesečnem srečanju po poletnih počitnicah. 

Tokratna rdeča nič teme je bila zdravje. Kako ga ohraniti, kako po naravni poti obdržati svoje zdravje 

trdno, kako ohraniti energijo ob napornem tempu vsakdana. 

Gosta tokratnega srečanja sta bila mag. Nadja Kern Prezelj in Jure Cuderman, uvodni naslov teme pa 

ASEA in RENU 28. Znanstveni preboj Celično zdravje. 

»Če so naše celice zdrave, potem smo zdravi tudi mi. Tako enostavno je to. Da bi ohranjali zdravje, se 

moramo naučiti oskrbeti telo s hranili, ki jih celice potrebujejo za preživetje in razvoj. Ko se celice, iz 

kateregakoli razloga poškodujejo, moramo biti sposobni dati telesu surovine, ki jih potrebuje za 

zdravljenje in nadomeščanje poškodovanih celic z zdravimi« (Dr. Gary L. Samuelson). 

Ko smo mladi in zdravi, je delovanje naših celic skorajda popolno. Same ustvarjajo vso energijo 

potrebno za delovanje celotnega organizma in se po potrebi tudi same popravijo, samo zdravijo. S 

staranjem pa postanejo naše celice manj učinkovite. Izpostavljene so slabi prehrani, visoki ravni 

stresa, prostim radikalom in najrazličnejšim strupom. Posledice teh obremenitev so poškodovane, 

izčrpane in slabo delujoče celice, ki ne zmorejo več opravljati svoje zaščitniške vloge na visoki ravni. In 

na koncu zbolimo. 

Na poljuben način sta predavatelja predstavila delovanje ASE-e in RENU 28 in poudarila, da je za 

zdravje potrebno skrbeti že takrat, ko ga imamo in ne šele, ko nas začnejo pestiti bolezni. Poskrbeti je 

treba za zdravo prehrano, dovolj gibanja, predvsem v naravi in ne v zaprtih prostorih, se po možnosti 

izogibati stresnim situacijam in se posluževati naravnih ter predvsem s certifikati preverjenimi izdelki, 

ki so v pomoč pri ohranjanju zdravja. 

Oba izdelka, tako ASEA kot RENU 28 sta namenjena ohranjanju naše vitalnosti, energije in zdravja. Pri 

osebah, ki že imajo zdravstvene tegobe in diagnosticirane določene težave sta izdelka v prvi vrsti 

pomoč za regeneracijo telesa, obnavljanja celic in hitrejšo adaptacijo po bolezenskih stanjih. 

Srečanje smo kot običajno zaključile v prijetnem druženju. 

 



Pohod na Struško/Veliki vrh v organizaciji Kluba tajnic Gorenjske - 29. 8. 2015 

Prebudila sem se, ko je bila še trda tema. Skuhala sem si močno, opojno dišečo skodelico kave in 

uživala v tišini sobotnega jutra. Pa ne za dolgo. Kazalci na uri so me opozorili, da je čas za odhod, saj 

me je pred blokom že čakala kolegica Kati, s katero sva se dogovorili za skupen prevoz do Vrbe na 

Gorenjskem, kjer je bilo zbirališče vseh, ki smo se prijavili na pohod na Struško/Veliki vrh. Ob 

prijetnem klepetu je vožnja hitro minila. 

Na parkirišču, so iz avtomobilov počasi začeli izstopati nama znani obrazi. Objemi, poljubi, vzkliki 

»tebe pa že dolgo nisem videla«. Naše gostiteljice, kolegice Kluba tajnic Gorenjske so kot vedno 

poskrbele za odlično kavo, ki so jo prinesle s seboj v velikem vedru, in sveže pečenimi slaniki. Tatjana 

Justin, predsednica gorenjskega kluba tajnic, nas je s svojim prodornim žvižgom, saj je bilo čebljanje 

zelo glasno, opozorila, da smo ji prisluhnile, ko nam je opisala naš cilj in potek pohoda. 

Z avtomobili smo se odpeljale do izhodišča. Sledilo je preobuvanje v planinske čevlje, obvezno 

lulanje, ker kava je močan diuretik, priprava pohodnih palic, oprtanje nahrbtnika in odhod. 

Po makadamski cesti smo se odpravili do razcepa, kjer se gre levo na Golico, desno pa proti »naši« 

Struški. Gozdna pot nas je kmalu pripeljala do planine Kočna, kjer nam je prijazni pastir pomagal, ko 

smo prečile pašnik. Za vsak slučaj je odklopil električnega pastirja. Pastirji so vedno namazani z vsemi 

»žavbami«, poznajo pa tudi zelo zanimive zgodbice. Takšen je bil tudi ta pastir. 

Pot nas je vodila do roba planine, kjer se je ponovno cepila v dve smeri: proti Golici in proti Struški. 

Ve se v kateri smeri smo nadaljevali. Hoja po grebenu nam je odprla čudovite razglede po Avstriji in 

naših gorah. Vedno znova se v takšnih trenutkih spomnim zakaj tako zelo rada hodim v hribe. 

Zložna pot kar naenkrat ni bila več  zložna in je terjala malo več sape, kar je pomenilo tudi malo več 

miru, saj klepet ni bil več tako glasen. Zanimivo je postalo, ko smo prisopihali do ruševja in se je 

kolona zelo upočasnila. Razlog? Blato na poti. Zdaj se je začel tisti zanimivi del poti, ko smo vsaka po 

svoje poskušale premagati blatno pot ne da bi se zagozdile v blatu. Čisto gladko ni šlo, saj nas je par 

pristalo na zadnji plati. K sreči ne v blatu ampak v travi. Z dobro voljo, dovtipi, šalami in obilico smeha 

smo premagale blatno oviro. Do vrha ni bilo več daleč. 

Vseh devetindvajset je zavzelo vrh in to dobesedno. Vsak si je našel svoj prostor za počitek, za malico, 

za to, da si je vsaj za nekaj časa sezul planinske čevlje. Kombinacija vsega je bil res pravi balzam za 

dušo. 

Po temeljitem počitku in skupinskem fotografiranju smo se spustili do Belske planine na 1682 n.m., 

kjer je bilo možno popiti kavo, čaj in napolniti steklenice z vodo. Sledil je še zadnji del našega pohoda. 

Spust do parkirišča in odhod na kosilo v planinsko kočo Pristava. 

Kdor nas je opazoval si sploh ne bi mogel misliti, da je za nami pet ur in pol hoje. Smeh, šale, zanimive 

zgodbe, koristni nasveti o tem in onem. 

Po odličnem kosilu, sem se v imenu KTLJO zahvalila organizatorkam, še posebej pa Tatjani in jim v 

zahvalo predala plato odličnega piva UNION, da ga spijejo na zdravje vseh nas. 

Poslovile smo se z željo, da se ob letu osorej spet srečamo in zavzamemo nov vrh. 

Tekst in foto: TatjanaR 

 

Udeležba KTLJO na zaključnem teku akcije Srce Sloveniji – 22. 8. 2015 

Tudi Tajnice Ljubljane smo prišle 22. 8. 2015 na Zaključni tek akcije Srce Sloveniji in ga podprle s 

svojimi koraki, objemi, nasmehi, ja tudi sms-ji so leteli. S tako energijo, neomajno voljo in vztrajnostjo 

za dober namen, se zmore marsikaj. Bilo je nepozabno. Akcija traja do konca septembra in srčno 

upamo, da se zbere še več sredstev za šolske potrebščine otrok, ki jim jih starši ne morejo kupiti. Smo 

ponosne, da lahko pomagamo tudi me. Never give up!!! 

 

3. seja UO KTLJO, 15. 6. 2015 



15. junija 2015 se je UO Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice sestal še na zadnji, 3. 

redni seji, pred zasluženimi počitnicami. Seja je bila v prostorih Strelišča na Dolenjski cesti 11 v 

Ljubljani. 

Po sprejemu dnevnega reda in potrditvi zapisnika pretekle, 2. redne seje, smo potrdile finančno 

poročilo in obravnavale pristopne izjave. Na podlagi pristopnih izjav bodo kolegicam poslani sklepi o 

včlanitvi. Potrdile smo tudi program za novembrsko mesečno srečanje in dogovorile podrobnosti za 

oktobrsko. 

Na seji smo potrdile program jesenskega izleta, ki bo 26. 9. 2015, poimenovale smo ga "Spoznajmo 

Prekmurje drugače". 

 

Udeležba članic KTLJO na srečanju v Nebesih v organizaciji KTPS Trebnjega in okolice, 6. 6. 2015 

Že samo ime napoveduje raj. In tega vedno doživimo, če se le odzovemo povabilu kolegic iz Kluba 

tajnic in poslovnih sekretarjev Trebnjega in okolice. 

Tri smo se odzvale povabilu, Silvija, Branka in moja malenkost,  in odbrzele proti Šentrupertu, kjer se 

je vse začelo v Jernejini domačiji. Več kot moje besede bodo povedale fotografije. Videle smo veliko, 

vmes dobro jedle in pile, od ene do druge lokacije pa smo se vozile v pravih oldtajmerjih, katerih 

ponosni lastniki so nam pripovedovali zanimive zgodbe o avtomobilih, življenju in čudovitih krajih, 

kjer smo se vozili. 

Za nas se je prijetno druženje zaključilo v Nebesih, od koder smo spet odbrzele, tokrat proti Ljubljani. 

Naš razigran klepet, kljub utrujenosti, ni utihnil dokler se nismo razšle. 

Besedilo in fotografije: Tatjana Regent 

 

Obisk Botaničnega vrta v Ljubljani z vodenim ogledom – 2. 6. 2015 

Zadnje srečanje pred počitnicami smo se podale v Botanični vrt, kjer smo v lepem sončnem vremenu 

ob odličnem vodstvu Stanke Fišer, diplomirane inženirke agronomije in hortikulture naredile sprehod 

po celotnem Botaničnem vrtu. 

Uvodoma nam je gospa Stanka povedala nekaj o zgodovini oz. nastanku vrta. Botanični vrt Univerze v 

Ljubljani je bil ustanovljen leta 1810 in je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z 

neprekinjenim delovanjem v Sloveniji. Velja tudi za najstarejši botanični vrt v jugovzhodnem delu 

Evrope. Vrt je bil ob ustanovitvi precej večji, kasneje pa so ga prizadele gradnje Ižanske ceste in 

dolenjske železnice, zato je sedaj stisnjen v razmeroma majhno trikotno površino. V njem raste 

mnogo vrst rastlin in tudi endemitov, ki so drugod že izumrle. Deluje pod okriljem Oddelka za 

biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Od samega začetka delovanja vrta do danes se je izmenjalo 

9 upravnikov vrta. Prvi pobudnik in ustanovitelj je bi Franc Hladnik, danes pa Botanični vrt vodi 

gospod Jože Bavcon, doc. dr. 

V dvournem sprehodu po Botaničnem vrtu nam je gospa Stanka na zelo poljuben način predstavila 

vse sklope vrta in njihov pester rastlinski svet. Vrt je razdeljen na več enot; Arboretum, kjer so 

predstavljeni predvsem različni predstavniki dreves in grmovnic. Rastlinski del, kjer so rastline 

razvrščene po sorodstvenih kriterijih. Na gredah v osrednjem delu vrta je predstavljeni okrog 80 

različnih vrst. Bazeni z vodnimi, močvirskimi rastlinami in bajer, kjer rastejo predvsem močvirske in 

vodne rastline, ki zahtevajo posebne razmere, da lahko uspevajo zunaj naravnih rastišč. Skalnjak, kjer 

so umeščene rastline iz gorskih predelov in Krasa, ki so razporejene glede na različen geografski izvor. 

Rastlinjak - v njem rastejo zlasti predstavnice tropskih rastlinskih vrst, ki potrebujejo višjo zračno 

vlago in bolj ali manj enakomerno temperaturo čez vse leto ter tropski rastlinjak, ki smo si ga 

ogledale najprej in kjer so po posameznih kontinentih razporejene tropske rastline. Tu smo naredile 

kar nekaj fotografskih posnetkov rastlin, ki jih sicer poznamo kot rezano cvetje, pogojev za rast kot jo 

imajo v tropskem rastlinjaku pa v stanovanjskih prostorih nimajo. 



V velikih loncih so predstavljene sredozemske rastline iz različnih koncev sveta. V okviru tematskega 

dela pa imajo predstavljen zelenjavni vrt ter vzorčni vrt udeležencev vrtnarskega tečaja. 

Gospa Stanka nas je seznanila in povabila še tiste samske in neporočene udeleženke J, da se odločijo, 

da pomemben življenjski dogodek – poroko sklenejo v Botaničnem vrtu, kjer so do zdaj že imeli kar 

nekaj civilnih porok. Prav tako je možno najeti prostor za razne dogodke in prireditve, kakor tudi za 

rojstno dnevne zabave otrok. Praznovanje vodijo animatorke, ki poskrbijo za aktivno praznovanje. V 

Botanični vrt se lahko podate na sprehod po napornem dnevu v službi, sami ali v družbi prijateljev, 

partnerjev, kjer vas petje ptic in opojni vonj cvetočih rastlin popolnoma prevzeme in zagotovo boste 

pozabili vsaj tisti trenutek na vse skrbi. 

In za zaključek še prijazno povabilo s tenkočutnimi mislimi naše sogovornice gospe Stanke: Ko stopiš 

v naravo je potrebno videti, ne samo gledati, začutiti ne samo tipati in slišati ne le poslušati. Takrat 

dobiš bogastvo, ki ga narava ponuja. Ob navadnem potočku... voda, ki oblikuje kamen... drobna bilka, 

ki se ji upira... misli rišejo zgodbo... čudovito je. 

Več k njenim mislim ni dodati. Obiščite Botanični vrt in vse to doživite. 

Zapisala: Zdenka Debevec 

 

10. DM tek za ženske – 30. 5. 2015 

30. maja 2015 je v ljubljanskem parku Tivoli potekal že 10. DM tek za ženske, kjer so se ženske 

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

rožnato barvo. Že tradicionalno je to dan, ki je rezerviran za žensko druženje in tudi letos niso 

manjkale predstavnice KTLJO. 

Na jubilejni dm tek se jih je prijavilo 8300, od tega jih je 5800 teklo na krajši, petkilometrski razdalji, 

2500 pa se jih je v družbi tekačev iz društva Vitezi Dobrega Teka, lotilo desetkilometrske trase, ki je 

bila letos drugačna, in sicer je tekačice prvič vodila izven Tivolija, v samo središče Ljubljane. 

Donacijo dm teka za ženske je letos dobil center Vidim cilj, ki deluje pod okriljem športnika in 

manekena Alena Kobilice. V centru se združujejo slepi in slabovidni otroci, pa tudi otroci z drugimi 

telesnimi predispozicijami. Obiskovalce prireditve pa je tudi letos zabavala skupina Čuki. 

Rezultati udeleženk 10. DM teka iz vrst KTLJO: 

10 km-rezultat 

Nadja Pipan 0:52:20 

Marija Funtek 1:09:28 

Zdenka Debevec 1:09:29 

Zapisala: Aleksandra Čibej 

 

ADMA 2015, 23. kongres poslovnih asistentov, sekretarjev, vodij pisarn in tajnic, 21. - 23. 5. 2015 

Dne 21. 5. 2015 do 23. 5. 2015 smo se udeležile že 23. Kongresa poslovnih asistentov, sekretarjev, 

vodij pisarn in tajnic v Portorožu. Kongres sta pod novim imenom ADMA (AD kot administracija in MA 

kot management) z uvodnim pozdravom v imenu obeh organizatorjev odprla predsednica Zveze 

Tajnic Slovenije, Suzi Asfour in izvršni direktor Planet GV d.o.o. Peter Ribarič. Poleg novega imena je 

kongres letos prinesel kar nekaj novosti in dodatnih vsebin, ki bodo zagotovo pripomogle k še bolj 

učinkovitemu in uspešnemu opravljanju našega dela.   

Predavanja so bila strnjena v tri dnevnih tematskih sklopih: komunikacija in odnosi, produktivnost in 

učinkovitost ter praktičnost in uporabnost. Z izvrstnimi predavatelji smo med zanimivimi, aktualnimi 

temami ugotavljale in našle odgovore na mnoga vprašanja ter pridobivale nova znanja. Z velikim 

zanimanjem smo spremljale kar dve okrogli mizi, pri katerih so sodelovale tudi naše kolegice. Bile 

smo ponosne tudi na predavateljico – našo predsednico Zveze, Suzi Asfour. Posebnost letos je bilo 

tudi malce drugačno kosilo v GH Bernardin pod strokovnim vodenjem gospe Bojane Košnik (Bonton 

za mizo v praksi), ki nas je seveda navdušilo. 



Za povezovanje programa kongresa je poskrbel znani in priljubljeni mikrofon Saša Pappa, s smehom 

in sproščenim vzdušjem. Izredna pohvala in zahvala obema organizatorjema za odlično organizacijo 

letošnjega kongresa, v želji, da se naslednje leto zopet srečamo na ADMI. 

Poseben, slavnostni pečat, pa sta kongresu dodala oba posebna večera. 21. 5. 2015 smo razglasili 

Klavdijo Dovečer za poslovno asistentko/tajnico leta 2015, finalista Melita Bračič in Aleš Lešnik ter 

podelili certifikate preizkušena tajnica. Iz KTLJO je certifikat preizkušena tajnica prejela Adrijana 

Furlan. V večer so prelepo zazvenele arije gostje Alenke Gotar. Sledil je sprehod do Pirana, kjer nas je 

čakalo presenečenje. Zakaj smo morale segreti svoje korake, nam je bilo kmalu jasno. V Cafe teatru 

so nas pričakali plesalci ritmov iz kluba Salsoteka. 

Dne 22. 5. 2015 pa je potekal Zvezni večer, ki so ga odlično pripravile in izpeljale naše kolegice iz 

Kluba tajnic Dolenjske in Bele krajine. Poimenovale so ga kar »zvezdni večer« in tak je tudi bil. Iz 

KTLJO so priznanja za svoje prizadevno delo in zasluge v klubu prejele Aleksandra Čibej, Kati Mulej, 

Marija Funtek in Nadja Pipan. Večer sta s prelepimi melodijami strun obogatila tudi akademska 

glasbenika Tina Simonič na violini in Aljoša Vrščaj na kitari, končal pa se je z gledališko predstavo 

Kulturnega društva Rače. 

Trije dnevi kongresa ADMA 2015, v znamenju pridobivanja novega znanja, druženja s stanovskimi 

kolegicami, mreženja in zabave, so prehitro minili. Upamo, da se s kolegicami srečamo tudi naslednje 

leto, na ADMI 2016. Iskrene čestitke Tajnici leta, obema finalistoma in vsem dobitnicam klubskih 

priznanj ter dobitnicam certifikata preizkušena tajnica. Vi ste najboljši ambasadorji in promotorji 

našega poklica. Stanovske kolegice smo ponosne na vas. 

Besedilo: Silvija Pavčič 

Foto: Tatjana Regent & Marina Mihelič 

 

Mesečno srečanje "TAI CHI" - gost Branko Maselj - 14. 5. 2015 

Do popoldneva v pisarni. Vsi so govorili le o vremenu, kje dežuje, kje še ne… Jaz pa sem si ponavljala, 

da v Tivoliju danes že ne bo deževalo. In res ni. Danes smo namreč članice KTLJO imele v Tivoliju, na 

travniku, prav posebno druženje. Druženje z veščino »chen taijiquan » - tajči. Osnove vadbe in njen 

pomen nam je na zanimiv, svojevrsten način predstavil in prikazal Brane Maselj, ki je že dolga leta 

predan taiji quanu. Ko se premakne en del telesa, se premaknejo vsi – to je eno glavnih pravil tajčija. 

Možgani delajo in spremljajo vsak gib, ta povezava ustvarja harmonijo telesa in uma, temelji na 

umirjenih, usklajenih gibih. 

Ob vajah smo preizkušale tudi svoje občutke, povezava gibov, drža telesa, pa občutek prenosa teže iz 

ene noge na drugo… zanimivo je zavedanje vsega tega kot celote, sproščanje teh gibov, kot nekakšno 

valovanje, težnja k skladnosti… enostavno to moraš poskusiti in začutiti. Je nekaj posebnega, sprošča, 

pomirja in krepi telo in duha. Še nekaj vtisov si oglejte na fotografijah. Branetu Maslju pa iskrena 

hvala za današnje popotovanje v uvod tajčija in njegovo demonstracijo ob zaključku. Vse dobro in 

nasvidenje do prihodnjič, zagotovo. 

Besedilo: Silvija Pavčič 

Foto: Vesna Kamin Kajfež 

 

2. seja UO KTLJO, 6. 5. 2015 

UO KTLJO se je dne 6. 5. 2015 sestal na svoji 2. redni seji v gostišču Slamič. Po pregledu realizacije 

sklepov 1. seje UO, obravnave finančnega poročila in pristopne ter izstopnih izjav, se je UO seznanil z 

aktivnostmi, ki so potekale v času od 1. seje. Poleg navedenega smo se posvetile tudi ADMI, ki bo 21. 

do 23.maja v Portorožu. Predsednica je poročala tudi o zadnji seji UO in Zboru članov Zveze tajnic 

Slovenije, ki sta se ga udeležili s podpredsednico. UO je potrdil tudi datum, destinacijo in okvirni 

program za jesenski izlet kluba, tj. 26. 9. 2015 v Prekmurje. Program izleta se bo obravnaval in 

potrjeval na junijski seji. 



"Kako nastane izletniški priročnik" - gost Franjo Brglez, 7. 4. 2015 

Torkovo druženje s Franjem Brglezom – ljubiteljem pohodništva 

Gremo na izlet!   

»Ko grem na pohod sam, s seboj vzamem piščal in palice, da me medvedi slišijo«, je povedal. Prav 

zaradi piščali in palic medveda še ni srečal, saj se kosmatinci zvokov bojijo. 

Zaljubljen je v naravo in pohodništvo. Je tudi gonilna sila Športno-kulturnega društva Modrin in 

njegove pohodniške sekcije Kekec. Zanje organizira 12 izletov na leto, vsak mesec enega. Do danes je 

pripravil že več kot 300 izletov. »Pregledal nisem niti polovice terena«, pripomni. Ob tem lahko 

sklepamo, da ima še veliko pohodniških načrtov. 

Društvo Modrin, ki ima 400 rednih članov, je leta 1972 ustanovila Založba Mladinska knjiga. 

Veliko otrok je začelo hoditi zaradi njegovega vpliva in so danes alpinisti. Baje ni rožice ali ptice, ki je 

gospod Brglez ne bi poznal in kaj zanimivega povedal o njih. »Otroke je treba na poti opazovati, saj v 

naravi vidijo marsikaj takega, česar mi ne zaznavamo več«, pove. 

Svoje številne izlete je dobro popisal v dveh pohodniških vodnikih. V njih najdemo zamisli o izletih. 

Posebno pozornost poudarja izhodiščem poti in informacijam, kaj si je na izletih mogoče ogledati. 

Na srečanju nas je presenetil s povabilom naj se mu pridružimo na enem od njegovih izletov, ki jih 

načrtuje to sezono. »Ni potrebno, da ste naše članice, želja in oprema sta dovolj«, je rekel. »Za vsako 

se najde pravi izlet«, je dodal. 

Z njimi se lahko poda na izlet vsakdo, ki ima veselje in željo, da bi spoznal nove kraje in nove ljudi. Za 

urnik izletov, pišite na modrin@mkz.si ali obiščite Facebookovo stran SKD Modrin. 

Dodajam še nekaj nasvetov, ki nam jih je naš prijazni sogovornik zaupal. 

NASVETI FRANJA BRGLEZA 

»Hodi, ko si mlad, ker je to naložba za starost«. 

»Pozdravi vsakogar in bodi prijazen« 

»Pohodniški čevlji naj bodo vsaj za številko večji, vezalke pa zategnite le na vrhu gležnja«. 

»Opazujmo otroke na poti, saj opazijo stvari, ki jih mi ne zaznavamo več«. 

»Pajkice in zveneče blagovne znamke niso v redu. Za v hribe so preprosta in za številko prevelika 

oblačila«., ob tem smo se ženske kar malce nasmihale. 

»Konice zložljivih pohodniških palic naj ne štrlijo iz nahrbtnikov, ker smo tako hodeče antene za 

privabljanje strel«. 

»Teža utruja, zato v nahrbtnik sodijo le 2 majici, nogavice, voda, sendvič, lahka vetrovka, kapa, krema 

za sončenje in klobuk«. 

»Zaradi pretiravanja v pohodništvu telo dolgoročno opeša. Bodimo zmerni. 

Besedilo in fotografije: Anja Novak 

 

8. seja UO in 7. redni zbor članov Zveze tajnic Slovenije - Lukovica, 21. 3. 2015 

Utrinki z 8. seje UO Zveze tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Bila je v soboto, 21. 3. 2015, v sejni 

sobi gostilne Pri Bevcu v Lukovici. Seje sva se udeležili predsednica KTLJO Silvija Pavčič in 

podpredsednica KTLJO Anja Novak. 

Po krajšem premoru smo nadaljevali s 7. rednim zborom članov Zveze klubov tajnic in poslovnih 

sekretarjev Slovenije. Razrešili smo dosedanje člane organov in potrdili nove. Zbor je potekal po 

ustaljenem planu in v prijetno delovnem vzdušju. 

Aleksandri Čibej in Nadji Pipan prenašam zahvalo predsednice Zveze klubov tajnic in poslovnih 

sekretarjev Slovenije, Suzi Asfour, za njuno prizadevno delo v klubu in uspešno sodelovanje v UO 

Zveze. 

 

  



1. (konstituitivna) seja UO, ČR in NO KTLJO, 18. 3. 2015 

Po 7. Zboru članov KTLJO dne 6. 3. 2015 smo se novoizvoljene članice 18. 3. 2015 sestale na 1., 

konstituitivni seji Častnega razsodišča, Nadzornega odbora in Upravnega odbora, v gostišču Slamič, 

Kersnikova 1, Ljubljana. 

Na seji Častnega razsodišča so novoizvoljene članice konstituirale organ in za predsednico izvolile 

Dragico Simčič. Članice NO so za predsednico izvolile Zdenko Debevec. 

Na seji Upravnega odbora smo, v okviru dnevnega reda, konstituirali UO in za novo podpredsednico 

izvolili Anjo Novak. Nova predsednica Silvija Pavčič je čestitala vsem novoizvoljenim članicam in jim 

zaželela uspešno delo. 

 

7. Zbor članov KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. - 6. 3. 2015 

Kot vedno so se priprave na največji klubski dogodek, 7. Zbor članov Kluba tajnic in poslovnih 
sekretarjev Ljubljane in okolice, začele že zelo zgodaj. Intenzivnost priprav je rasla premo sorazmerno 
z bližanjem dogodku: gradiva, vabila, zadolžitve, prostor, program, zbiranje prijav za nove članice v 
organih kluba… To in še veliko več z enim samim ciljem, da tudi tokrat najpomembnejši dogodek 
kluba izpeljemo profesionalno ter da vsi prisotni preživimo še en prijeten in nepozaben večer.  
Začelo se je z uvodnim kulturnim programom v izvedbi skupine CIRKO KROG, društva mladih 
amaterjev, ki se ukvarja s cirkuškim kabarejem, žongliranjem, akrobatiko. Za naš dogodek so pripravili 
kabare na temo tajnic.  
Zbor članov je tokrat vodila kolegica Zdenka. Vsa poročila so bila, kot običajno, pripravljena tudi v 
PowerPoint prezentaciji. Poleg novih članic Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega 
razsodišča, smo izvolile tudi novo predsednico KTLJO, to je za mandatno obdobje 2015 – 2017 postala 
Silvija Pavčič. Vse točke dnevnega reda so bile soglasno potrjene. Celoten novi sestav organov KTLJO 
pa si lagko ogledate tudi na tej povezavi.  
Na podlagi pravilnika o podelitvi priznanj in nagrad KTLJO so klubsko priznanje za aktivno delo v klubu 
prejele Nadja Pipan, Marina Mihelič, Helena Slanc in Aleksandra Čibej.  
Zbor smo zaključili s pobudami članic kluba, pozdravnimi besedami gostov, zaključno besedo nove 
predsednice KTLJO ter pogostitvijo in druženjem članov in gostov. Pred pogostitvijo smo si ogledali še 
točko mladeniča Janeza Štruklja, večkratnega državnega, evropskega in svetovnega prvakaka v 
Electric boogie dance. Na našem dogodku se nam je predstavil z plesno zvrstjo Popping.  
K uspešni izvedbi zbora so pripomogle naše zveste članice, ki so poskrbele za razvajanje naših 

brbončič z dobrotami, ki so jih, kot donacijo, pripravile same. Ne bomo naštevale, katera od nas je kaj 

spekla, skuhala, pripravila in ne nazadnje – kupila. Vsem se iz srca zahvaljujemo za trud in dobro 

voljo.  

Članice in gostje so se razveselili tudi darila podjetja Orbico, d.o.o., vzorčka kreme Bocassy. K uspešni 

izvedbi zbora pa so pripomogli tudi ostali donatorji. 

 

Udeležba članic KTLJO na 16. skupščini KTPS DBK, 26. 2. 2015 

Na povabilo Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine so se tri kolegice iz Kluba 

tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice (KTLJO) (Marica Androjna, Marina Mihelič in Kati 

Mulej) udeležile njihove 16. redne letne skupščine, ki je potekala 26. februarja 2015 v Vili Otočec. Na 

skupščini je KTPS DBK praznoval tudi 15. obletnico kluba. V uradnem delu so obravnavali in sprejeli 

poročila za prejšnje leto, program dela za letos in pregledale finančne načrte, podelili klubska 

priznanja, celoten dogodek pa so popestrile učenke Glasbene šole Lipičnik. Ob jubileju so izdale tudi 

Zbornik. 

 

Udeležba članic KTLJO na 20. skupščini Kluba tajnic Gorenjske - 20. 2. 2015 

V petek, 20. 2. 2015 smo se 3 članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice 

udeležile 20. Skupščine kluba tajnic Gorenjske ob njihovi 20. obletnici. 

http://www.cirkokrog.com/
http://www.tajnice-ljubljane.si/predstavitev/organi-kluba
http://www.orbico.si/
http://bocassy.com/SL/


V čudovitem ambientu Gradu Strmol smo se pridružile kolegicam iz Gorenjskega kluba in si pred 

uradnim delom ogledale okolico in notranjost gradu Strmol. Grad leži na obronkih Dvorjanskega hriba 

v bližini Cerkelj na Gorenjskem. S svojim parkom spada med najstarejše in najbolj ohranjene gradove 

na Slovenskem . Nekdanja lastnika dvorca Ksenija in Rado Hribar sta na tem mestu ustvarila družabno 

zbirališče tedanjih slovenskih in evropskih imenitnežev. Leta 2004 je bil grad Strmol razglašen za 

kulturni spomenik državnega pomena v celoti pa je bil obnovljen v letih 2010 – 2012. Ob stilno 

opremljenih grajskih sobanah in apartmajih lahko gostje uživajo tudi v skrbno urejenih parkovnih 

površinah. 

Grad Strmol deluje pod okriljem Javnega gospodarskega zavoda – Protokolarne storitve RS. 

Siva pot vodi me na Gorenjsko, kjer gore so...je zapel mladi pevec ob začetku uradnega dela 20. 

Skupščine kluba, v nadaljevanju pa so dogodek popestrili ubrani glasovi moškega pevskega zbora. Po 

končanem uradnem delu smo se pridružile kolegicam in nazdravile ob jubileju, ter čestitale 

predsednici in podpredsednici. 

 

13. seja UO KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. - 10. 2. 2015 

10. februarja 2015 smo se članice UO Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice sestale 

na 13. redni seji, in sicer v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. 

Po ugotovitvi sklepčnosti, sprejemu dnevnega reda in potrditvi zapisnikov 12. redne seje ter 5., 6., 7. 

in 8. korespondenčne seje smo potrdile finančno poročilo, neplačnice ter obravnavale izstopno in 

pristopno. Prvi bo poslan sklep o izčlanitvi, drugi pa o včlanitvi. 

Seja sej bila namenjena predvsem prihajajočemu 7. Zboru članov – članice UO so še enkrat 

pregledale vso gradivo, ga potrdile, določile roke, dogovorile podrobnosti glede same izvedbe Zbora 

članov ter zadolžitve članic. 

Predsednica in podpredsednica sta UO podali poročilo o preteklih Motivacijskih dnevih Zveze tajnic 

Slovenije, ki so potekali od 30. 1. do 1. 2. 2015 v Goriških Brdih ter članice UO seznanile z ostalim 

dogajanjem, tako v KTLJO kot v Zvezi tajnic Slovenije, ki so se zgodili v času od zadnje seje UO KTLJO v 

decembru 2014. Prav tako sta podali poročilo s seje Zveze tajnic Slovenije, ki je bila 31. 1. 2015. 

 

Torkovo srečanje - Obisk razstave "Magija amuletov" v SEM - 3. 2. 2015 

Skrivnostni februar v znamenju amuletov 

Ste vedeli, da so med povoji mumije faraona Tutankamona našli več kot 150 amuletov? Nešteto 

malih figuric, večinoma zlatih, naj bi ga ščitilo pred uničujočimi silami zla in ga varno pripeljalo v 

posmrtno, lepo življenje. Hrošči skarabeji, sokoli s krono, vsak je imel svoj poseben pomen. 

Ste vedeli, da ima skoraj vsak od nas doma kak amulet: podkev za srečo, prašička za obilje, morskega 

konjička, žabico, slončka, božje oko, ključ in podobno? Žabica naj bi v egipčanski kulturi varovala 

novorojenčke pred silami zla, zato so jih mame polagale v zibke. Posušen morski konjiček naj bi v 

starem in srednjem veku imel čudežno zdravilno moč, zdrobljen v prah pa bil še afrodizijak. 

O tem so nas na odmevni razstavi Magija amuletov podučili na zasneženi torek v Etnografskem 

muzeju v Ljubljani. Popeljali so nas skozi tri dele razstave: 

Prvi je bil namenjen amuletom iz Egipta, malim kipcem, ki so jih dodajali v grobove med 

mumificiranjem. Kipci bogov, levi, svinja, bik Apis, skarabeji, sokoli s krono… Vsak s svojo magično 

varovalno vsebino. 

Najdragocenejši amulet tega oddelka je približno 4 centimetre visok kipec Izide, prvinske boginje 

Zemlje, ki je skrbela za rodovitnost in potomstvo egipčanskega ljudstva. 

V drugem smo občudovale prelep ženski islamski nakit in afriško okrasje. Tudi ti predmeti so burili 

našo domišljijo - tako s svojo estetiko kot z zaščitniško vlogo. 



V tretjem delu razstave je kraljevala moč besede: zbirka talismanov pisanih v arabščini, in magični 

lističi z napisi v kombinacijah črk, kvadratov, številk, geometrijskih likov, s fragmenti iz Korana. Tudi 

pisane vire so uporabljali za zaščito pred demoni in nesrečami. 

Avtor koncepta razstave Magija amuletov in njen kustos je dr. Marko Frelih, odgovoren za zbirke 

Slovenskega etnografskega muzeja iz Afrike in Amerike. Razstava je nastala v sodelovanju s številnimi 

tujimi in domačimi strokovnjaki ter ustanovami. 

Da je bila razstava vredna ogleda, smo se dame pogovarjale po obisku muzeja v bližnji kavarni. Naglas 

smo razmišljale o skrivnostnih verovanjih. Ena od kolegic je opazila, da več tajnic naše ekipe nosi 

očala z živahno rdečimi okvirji. Le kaj naj bi to pomenilo? Da smo tajnice zelo živahne ženske. To je 

naš amulet, v katerega verjamemo enako, kot so verjeli faraoni v lepo posmrtno življenje. 

Svoj najljubši amulet lahko najdete v Etnografskem muzeju do 15. marca 2015. Vsako prvo nedeljo v 

mesecu so ogledi brezplačni. 

Zapisala: Anja Novak 

 

Motivacijski dnevi Zveze tajnic Slovenije - Šmartno, 30. 1. - 1. 2. 2015 

Od 31. januarja do 1. februarja 2015 so v organizaciji Kluba tajnic Severne Primorske, v deželi opojnih 

trenutkov, v Goriških Brdih, v čudoviti vasici Šmartno, potekali že 12. motivacijski dnevi (MOD) Zveze 

tajnic Slovenije. Iz KTLJO smo se jih udeležile predsednica Sandra Čibej in podpredsednica Nadja 

Pipan ter članica Silvija Pavčič. 

Lani nas je na dan, ko smo se odpravljale v Planico, strašilo sneženje; a je bilo letos vendar malce 

drugače – strašilo nas je močno sneženje. Pogumno smo se odpravile na pot saj nas je predsednica 

Karmen obveščala o kalifornijskem vremenu v Brdih, tako da se ji res nismo mogle upreti. Po zboru v 

Solkanu smo se skupaj odpeljale v utrjeno vasico Šmartno, kjer smo se namestile v družinskem hotelu 

San Martin. Po večerji in ob klepetu pa so nastopili trenutki sprostitve s Tedejo Tavčar, ki nam je 

predstavila izdelke Just, uporabo določenih izdelkov pa predstavila kar na nas. Gospa Tedeja sicer 

organizira tudi razvedrilne in druge dejavnosti za otroke in odrasle. In ko smo se dodobra sprostile, je 

sledilo presenečenje za Tatjano, ki je pred kratkim praznovala okrogli jubilej. 

Po zares kratki noči in zgodnjemu zajtrku je sledil niz predavanj oziroma praktičnih izobraževanj 

»Ženske storimo nekaj zase«: v prvem delu z naslovom Sonce in zdravje nam je Nataša Šimac, dr. 

med. spec. javnega zdravja, v začetku predstavila nekaj dejstev izpostavljenosti soncu, nato pa nam je 

podrobneje razložila učinke sonca na ljudi, vrste in lastnosti UV žarkov, spregovorila pa je tudi o koži, 

raku kože, melanomu, pigmentnih nevusih ter zaščiti (omejitev izpostavljanja, pravilo sence, obleka, 

pokrivalo, sončna očala,...) v drugem delu smo se z gospo Nedo Bizjak, dr. med. spec. ginekologije in 

porodništva dotaknili virusa HPV, raka materničnega vratu, urinske inkontinence, menopavze, raka 

dojk in kontracepcije. Po krajšem odmoru pa nam je v tretjem delu kolegica Andreja Mezinec 

predstavila anketo oz. preliminarne rezultate le-te v okviru projekta AHA.SI. Tu gre za t. i. pred 

upokojitvene aktivnosti v podjetjih oz. za aktivno in zdravo staranje na delovnem mestu. 

Po kosilu smo izkoristile sončno vreme z malce prave burje in se podale na krajši ogled zanimivosti 

Šmartnega. Vreme nam je bilo tako naklonjeno, da smo v daljavo videle vse do morja. Po sprehodu 

smo se vrnile v hotel, kjer smo popoldan nadaljevale delavno, sledila je namreč konstruktivna seja UO 

Zveze. Bile smo zelo uspešne. Po seji je sledila večerja zatem pa sproščen klepet in druženje do 

poznih ur. Prejele smo tudi potrdila o udeležbi na MOD! 

Nedvomno je bila tudi druga noč prekratka, nov dan smo pričele z zajtrkom. Po njem smo na hitro 

pospravile sobe, kovčke odnesle v avtomobile in se odpeljale do briškega razgledišča, razglednega 

stolpa Gonjače, ki pa nam zaradi oblakov žal ni ponudil najlepšega razgleda, a nič ne de! Še malo 

naokoli, do najlepše vasi na svetu Plave in ... 

... in kot vedno je tudi letos minilo kot bi trenil. Vsega lepega je enkrat konec, tudi tokrat je prišel čas 

za stisk roke ter objem v slovo in bolj ali manj dolga pot domov. 



Za konec »poročila« še enkrat: HVALA Karmen, Andreji, Ester in Ivani, da smo lahko skoraj tri dni 

uživale v neverjetnih Goriških Brdih, v vasi Šmartno. Hvala za res izvrstno organizacijo MOD, za 

odlično družbo in vsa doživetja.                                                                                                                                                                                                  

Besedilo in foto: Sandra Čibej 

 

Skodelica zavedanja - gost g. Tine Čokl - 6. 1. 2015 

Prvo mesečno srečanje v novem letu 2015 je bilo bolj lahkotne narave, in sicer smo gostile gospoda 

Tineta Čokla. Srečanje smo poimenovale »skodelica zavedanja«. 

Tine Čokl je ljubitelj in raziskovalec kave in pražar, velik ljubitelj kavnega užitka, ki pozna številne 

skrivnosti dobre priprave kave. Vodi delavnice o pravilni pripravi kave in svojim strankam v majhnem 

lokalu, Cafe Čokl, v središču Ljubljane z ljubeznijo pripravi in postreže kakovostno kavo najrazličnejših 

okusov in arom. Zgleduje se po načelih pravične trgovine in je mnenja, da bi morala biti vsaka 

skodelica kave mala lekcija zase, opomnik, da smo neznansko privilegirani. 

Pravična trgovina (Fair Trade) predstavlja alternativni sistem trgovanja med skupinami proizvajalcev 

iz ekonomsko deprivilegiranih držav (zlasti Afrike, Latinske Amerike in JV Azije) ter potrošniki, ki skuša 

počlovečiti trgovinski proces ter skrajšati trgovinsko verigo od proizvajalca do kupca. Z izločitvijo 

številnih posrednikov se proizvajalcem omogoči neposreden dostop do tržišča, boljše plačilo in 

enakovrednejši položaj v trgovinski verigi, ki postane bolj transparentna in uravnotežena. 

Proizvajalce ščiti pred negativnimi posledicami delovanja svetovnih trgov (nizke odkupne cene 

surovin in polizdelkov, nihanja cen kot posledica špekulacij, nesorazmerni tržni deleži in pogajalska 

moč velikih korporacij) in jim omogoča prodajo izdelkov pod pogoji, ki jim omogočajo dostojno 

življenje. 

Potrošnikom pravična trgovina omogoča tudi osnoven vpogled v kulturo, identiteto in življenjske 

pogoje proizvajalcev, saj je izdelkom moč slediti do njihovega izvora. 

Nadzor nad delovanjem pravične trgovine vršijo neodvisne mednarodne organizacije, ki izvajajo 

nenapovedane kontrole na terenu, kjer preverjajo delovne razmere proizvajalcev. Med njimi sta 

najpomembnejši FLO ter WFTO. Med pomembnejšimi načeli lahko izpostavimo prepoved otroškega 

dela, enakopravnost spolov, pošteno plačilo, varne in zdrave delovne pogoje ter varovanje okolja. 

(vir: humanitas.si ). 

In kakšno povezavo ima kava s pravično trgovino? Tine Čokl kavo pridobiva po tem sistemu. To je 

kava, ki zaobide borzo, se z njo ne trguje na borzi kot z neko surovino, zato ni anonimna. Ni zgolj 

kava, ampak ima zraven še veliko imen. Lahko gre za sorto arabike, za kakšno variacijo, ki je lahko 

caturra, geisha, tipica, bourbon ..., kjer je znano poreklo, država pridelovalka oziroma regija, znana so 

združenja pridelovalcev ali lastnikov plantaž, zmeraj pogosteje se dogaja, da je znano celo ime 

plantaže ali lastnika plantaže. Pravična kava je pravična do vseh udeleženih in pravična trgovina 

poskrbi, da primarni pridelovalec dobi boljše odkupne cene, s katerimi lahko bolj dostojno živi. 

Grosist ali uvoznik kupuje zrna neposredno od plantaže. Zalogo potem proda pražarjem, ti pa naprej 

gostinskim lokalom. Se pravi so vmes bistveno manj členov oziroma posrednikov 

Gospod Čokl nam je povedal nemalo dejstev in zanimivosti iz sveta kave. Npr. da kriza ni vplivala na 

količino popite kave, poraba kave globalno celo narašča zaradi povečanega povpraševanja 

gospodarstev v vzponu. Največji porabniki kave na svetu so Američani, ki spraznijo kar dobro četrtino 

vseh popitih skodelic. Pri kavi sta pridelava in poraba povsem zemljepisno ločeni druga od druge. Več 

kot devet desetin kave pridelajo v državah v razvoju, večino pa popijejo razvite države. Po njegovem 

mnenju so kavopivci brez kompasa, zaradi česar se radi oklepajo tistega, kar poznajo. Pravi, da 

vzdržujejo svoj »praokus«, ki je rezultat vseh dosedanjih kavnih podvigov, ki si jih je posameznik 

privoščil, in določa pričakovanja do kave. Ta večinoma temeljijo na blagovnih znamkah, ki so proizvod 

mešanja različnih anonimnih manjvrednih kavnih sort. V resnici je spekter kavnih okusov nadvse 

raznolik in celo večji kot pri vinu. Odvisen je od plantaže, podnebnih razmer in tal, na katerih raste 



kavovec, pomembni pa so še načini obiranja, obdelave, skladiščenja in prevažanja. V trgovini s kavo 

so najbolj cenjeni kisli, grenki in sladki okusi, poleg teh pa najdemo še mehke, žametne, vinske, divje, 

travnate, blatne ter celo take z okusom po divjadi. Meni celo, da je kava prepoceni in da je 

pravzaprav privilegij. Kot denimo čokolada. Oboje je za nas tako rekoč samoumevno. 

Srečanje, ki smo ga kot običajno zaključile ob sladkih dobrotah in klepetu, je bilo izredno zanimivo in 

lahko bi trajalo še ure in ure, ko bi se ob kavi pogovarjali o kavi. Gospod Čokl nam je seveda pripravil 

tudi pokušino kavo in nam dal nasvet za kuhanje kave doma. Pri pripravi kave doma je pomembno, 

da se držite treh stvari: 

 vode ne sladkamo, 

 vode ne zavremo in 

 ko v segreto kavo vodo vmešamo, je ne vračamo na ogenj. 

Voda ima primerno temperaturo takrat, ko se z dna proti površini dvigajo številni majhni mehurčki, 

medtem ko gladina še miruje, ne brbota. Takrat odstavimo vodo in vmešamo običajno količino kave, 

in ko enkrat vmešamo kavo, je ne vračamo na ogenj. Kdor pije sladkano kavo, naj sladkor vsuje v 

prazno skodelico pred nalivanjem kave. 

 

KTLJO podpira humanitarni projekt SRCE SLOVENIJI 

Tudi Klub tajnic in poslovnih sekretark Ljubljane in okolice (KTLJO) podpira humanitarni projekt SRCE 

SLOVENIJI. 

Vedno rade pomagamo za dober namen. Mnenja smo, da bi morali imeti vsi otroci enake možnosti za 

šolanje in učenje. Srce šteje in nam ga ne manjka, zato smo se odločile da tudi v Klubu tajnic in 

poslovnih sekretark Ljubljane in okolice (KTLJO) podpremo humanitarni projekt SRCE SLOVENIJI. 

Pošlji #SRCESLOVENIJI5 na 1919 tudi ti! 

SRCE SLOVENIJI je največji humanitarni dogodek, s katerim se zbira sredstva za nakup šolskih 

potrebščin otrok iz socialno ogroženih družin in ima zelo izrazito srčno in nacionalno noto. Kako 

znamo stopiti skupaj, kadar je treba pomagati!!! Poteka v organizaciji  članov društva Never give up in 

neutrudnega Mateja  Markoviča. Skupaj so neverjetni, iskreno spoštovanje celotni ekipi!!! Kaj vse 

ljudje zmoremo, če je srce na pravem mestu. Pokrovitelj projekta je tudi letos predsednik Republike 

Slovenije, Borut Pahor. 

Že v letu 2014 so z izredno odmevno dobrodelno akcijo pomagali 850 pomoči potrebnim otrokom pri 

nakupu šolskih potrebščin. Zaradi odziva javnosti, sponzorjev in donatorjev, kot tudi številnih zahval 

družin, ki so jim pomagali s projektom, so se odločili, da ga ponovijo tudi letos; s ciljem, da letošnjega 

še povečajo, podaljšajo in vključijo še več ljudi, ki bi želeli pomagati. Vsa zbrana sredstva bodo v obliki 

šolskih potrebščin predali zavodu Anina zvezdica. Anina zvezdica bo šolske potrebščine podelila 

otrokom iz socialno ogroženih družin. 

 

 


