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Novoletno srečanje članov KTLJO – 11. 12. 2013 

Foto: Marina Mihelič 

Članice KTLJO smo se v sredo, 11.12. 2013, zbrale na novoletnem srečanju članov KTLJO, in sicer v 

Restavraciji in pizzeriji Promenada na Petkovškovem nabrežju. Letošnje novoletno srečanje smo 

premaknili v mesec december z namenom, da poleg zabave in druženja okusimo še predpraznični 

utrip in razpoloženje, ki ga ponuja najlepše mesto na svetu. Ko smo se vsi zbrali, nas je nagovorila 

predsednica KTLJO, po slastni večerji smo se podali na sprehod po okrašeni Ljubljani in se po tem 

vrnili v Promenado, da smo se pogreli z vročo obaro. Vseskozi nas je spremljal prijeten klepet, smeh 

in dobra volja. V nadaljevanju si lahko preberete lepe želje in zahvalo za vse dobro narejeno v letu 

2013, ki nam jih na samem srečanju ni uspela prebrati naša častna članica Marica Androjna. 

 

Joga obraza za lepoto in hormonsko ravnovesje ter super živila za zdravje in dolgoživost - 3. 12. 

2013 

Članice KTLJO smo se v torek, 3. 12. 2013, še zadnjič v letu 2013 srečale na mesečnem srečanju. 

Gostji srečanja sta bili naša članica Vildana Poznič Kralj in Tina Golob, ki sta skupaj ustanovili 

Akademijo dobrega počutja – Feel Good Academy – v Celju, katere moto je 'Create a life that feels 

good on the inside, not one that just looks good on the outside'. Temi srečanja sta bili Joga obraza za 

lepoto in hormonsko ravnovesje ter Super živila za zdravje in dolgoživost. 

Obraz je najboljši diagnostični aparat na svetu. Ko mišice na obrazu padajo in usihajo, se enako začne 

dogajati tudi z našo življenjsko energijo na vseh področjih in obratno. Iz njega je mogoče zelo dobro 

razbrati zdravstveno stanje posameznika. Ko treniramo obraz, ne brišemo samo gub ter posledic 

gravitacije mišic, ampak prebujamo tudi žleze v glavi in notranje organe. Dotaknile se bomo nekaj 

teorije in skupaj naredile nekaj vaj joge obraza. 

Super živila so oblika prehranskih dopolnil, ki velja za eno najbolj dragocenih in zdravilnih oblik hrane, 

ni nič drugega kot rastline in/ali njihovi deli, ki večinoma rastejo v precej ekstremnih pogojih, kar jim 

pravzaprav daje zdravilno moč. Uporabljale so jih že mnoge starodavne medicine (Kitajska 

tradicionalna medicina, Indijska ayurveda …). Super živila vam garantirajo, da dobite v telo dovolj 

hranljivih sestavin za zdravo delovanje in ščitijo pred obolenji, nezdravim okoljem, stresom in 

omogočajo hitrejše okrevanje. Govorile bomo o super živilih nasploh in se seznanile z recepti za 

zdravje in lepoto. 

Na začetku nam je Tina Golob povedala kdo je bil Edward Bach, oče t. i. cvetne terapije, kako je le-ta 

nastala, njeno bistvo in princip, dotaknila pa se je tudi postopka potenciranja esenc. Edward Bach, 

rojen leta 1886, je bil britanski zdravnik, bakteriolog in homeopat. Bach je želel pomagati ljudem v 

njihovi bolezni na čimbolj naraven način. Najprej je raziskoval črevesne bakterije, iz katerih je 

izdeloval cepiva. Kot homeopat je razvil črevesne nozode. Na osnovi nabiranja rose s cvetov je razvil 

cvetne pripravke, ki so namenjeni predvsem za vsakodnevna čustvena stanja. Njihova prednost je v 

tem, da si z njihovo blago pomočjo oseba hitreje povrne notranji mir in čustveno trdnost. Bacha 

štejemo za utemeljitelja cvetnega zdravljenja. Želel je torej najti zdravilo, ki bi pomagalo odpraviti 

temeljni vzrok bolezni, ne pa samo lajšalo simptome. Pravi vzrok bolezni je videl v negativnih 

duhovnih in čustvenih stanjih, kot so sovraštvo, jeza, ljubosumnost, strah, obup, malodušje… 

Intuitivno je našel rastline, ki ta negativna stanja pomagajo odpraviti in jih spremeniti v pozitivna, kot 

so samozaupanje, ljubezen, sočutje, veselje, mir… V delu »Zdravi se sam« je predstavil duhovne 

temelje svoje terapije s cvetličnimi esencami (Bachove kapljice), v spisu »Dvanajst zdravilcev in 

njihovih pomočnikov« pa opiše duševna stanja, ki jih določeni cvetovi pomagajo zdraviti, metode 

pripravljanja cvetnih zdravil in njihovo doziranje. 



Preden smo prešle na drugi del srečanja, nam je predstavila še super živila in njihovo razdelitev glede 

na učinkovanje: 

 super živila za razstrupljanje (spirulina, goba reiši) 

 super živila za hormonsko ravnovesje (maca, svetlinovo olje) 

 protistresna super živila in nadomestki sladkorjev (goji jagode, kakav; nadomestki sladkorjev: 

kokosovo in brezovo sladilo, yacon sirup, meskvite, stevia) 

 super živila za lepoto (MSM, kajenski poper, kurkuma, silicij). 

Poskusile smo lahko tudi smoothije, ki jih Tina pripravlja sama, zaupala nam je tudi recepte za 

pripravo. 

Po super živilih je sledila joga obraza. Joga obraza je najbolj intimna oblika vadbe. Ob rednem 

izvajanju vaj se začneš počasi lupiti kot čebula in nazadnje prideš do svojega bistva. Pripravi te do 

tega, da se zazreš vase. Zaradi aktivacije žlez in mišice temporalis, ter vključitve številnih taoističnih in 

jogijskih tehnik, aktiviramo pomlajevanja telesa in vseh notranjih organov na globljih ravneh. Je čista 

matematika. V mišicah je treba ustvarit upor, da se dvigajo, dobijo na volumnu in tako se gladi tudi 

koža. Poleg tega pa se ob povečani aktivnosti in prekrvavitvi začne proizvajati več hilaruonske kisline, 

kar spodbudi tvorbo kolagena in elastina, ter regeneracijske procese. Pri jogi obraza ne gre samo za 

trening obraznih mišic. Ljudje ob tem spoznavajo tudi delovanje celotnega telesa. Ko se obrazne 

mišice okrepijo, začnejo pritiskati na določene energetske točke, meridiane, organe in jih 

vzpodbujajo, da začnejo opravljati svojo funkcijo. Zato je ključen pravilen način dihanja, saj se s tem 

za kar 70 odstotkov poveča učinek naše vadbe. Vadba povzroči počasno čiščenje strupov iz našega 

organizma. Izločajo se iz ledvic, jeter, pljuč, kože, organov izločanja in limfe. 

Na glavi je 57 mišic. Pri jogi obraza treniramo tudi 58., jezično mišico, ker je povezana s srčno mišico, 

kar pomeni, da z jogo obraza krepimo tudi srce. Po treh mesecih osnovnega tečaja so vidni rezultati 

mlajšega videza in boljšega počutja. Nekatere gubice popolnoma izginejo. Joga obraza je namenjena 

vsem, od 12. do 80. leta, ne glede na spol in starost. 

Vildana nam je predstavila nekaj vaj obrazne joge, ki smo jih skupaj tudi naredile: popoln razcvet, 

balonček, zajemanje, trebušno dihanje. 

Vaja »balonček«: 

 preprečuje, da bi ob izgubi kilogramov zaradi tega trpel obraz; poskrbi da spodnji del ličnic ne 

upade 

 trenira tisti del obraza, ki je povezan z vranico in pankreasom – ki sta odgovorna za 

uravnovešen inzulin in glukagon 

 aktivira področje žlebiča; eno najpomembnejših akupresurnih točk za proizvodnjo spolnih 

hormonov in zdravje reproduktivnih organov 

 ker po znanosti Kitajske medicine z masažo konice jezika spodbudimo hiter proces topljenja 

maščob  

 Ta vaja oživlja, krepi in dviga skupino mišic Buccinator in Risorius; ki se uporabljajo za žvečenje in 

smejanje. Pomaga pri zmanjševanju smejalnih gub okoli ust in ustnih kotičkov; ter gub, ki potekaj od 

ustnih kotičkov navzven in navzdol proti bradi. Ko se to področje napolni; se obnovi pomembno 

skladišče življenjske energije, ki nikoli ne bi smelo biti prazno, oziroma vdrto navznoter. S krepitvijo 

krožne mišice ust (ki se odziva tudi na ime »okno življenja«) oživljamo tudi energijo v spolnih organih 

in v medenici. S pritiski jezika ob nebo, pa se dodatno aktivirajo žlezni centri, ki so odgovorni za 

pomlajevanje. Poleg tega pa je jezična mišica tesno povezana s srčno mišico; zato je zelo 

priporočljivo, da je živa in igriva. 

Srečanje smo zaključile s poskušanjem smoothijev in presnih sladic, ki sta jih prinesle Vildana in Tina 

ter ob dobrotah Marice in Dragice. 

 

19. jesenski posvet za vodje pisarn Kaj mora vedeti dobra tajnica – Laško – 14. in 15. 11. 2013 



Neža Gregorčič Žgombič 

Šola za dame 

Neli Zovko 

Poslovno ličenje za dame 

Večerno druženje malo drugače: izmenjava poslovnih oblačil in modnih dodatkov 

Lea Pisani & Klavdija Novak 

~ Dan se nasmehne tistemu, ki se mu zna nasmehniti. ~ 

Suzi Zevnik 

Postavimo si prioritete za boljšo organizacijo dela 

Mitja Sever 

Naj sodobna tehnologija dela zame 

Dr. Danijela Brečko 

Mobing – dejstva, najpogostejše zmote in stereotipi 

Mag. Nastja Mulej 

Inovativna pisarna: osvobodimo se ustaljenih vzorcev delovanja 

Blaž Lisac 

Osvojimo poslovanje organizacije v 1 uri! 

~ Če ti življenje ponuja limone, si naredi limonado.~ 

1. dan (14. 11. 2013) 

Kot običajno, je po sprejemu in registraciji udeleženk, kjer so lahko dekleta predala oblačila za večerni 

dogodek gospe Lei Pisani in gospe Klavdiji Novak, sledil pozdravni nagovor dr. Danijele Brečko, 

direktorice Planeta GV in predsednice Zveze tajnic Slovenije, Suzi Zevnik. Moderatorka letošnjega 

posveta je bila Petra Ilar, urednica spletnega portala in revije PIA. 

Pričel se je popoldan za poslovne dame s predavanjem gospe Neže Gregorčič Žgombič, ki jo članice 

KTLJO poznamo iz majskega mesečnega srečanja, kjer smo imele predavanje z naslovom Moja 

osebnost je ogledalo moje samozavesti. Na posvetu pa nam je gospa Gregorčič Žgombič, svetovalka 

za osebni videz, predavateljica in coach, predstavila šolo za dame. Pogovarjale smo se o bontonu pri 

sprejemu poslovnega partnerja (sprejem/prihod, sestanek, pogajanja, folow up), samozavestnem 

nastopu (vsebinska priprava, osebni videz, besedna in nebesedna komunikacija), o tajnici nekoč in 

danes, poslovnem bontonu, predstavila pa nam je tudi 4 osnovne tipe ženske postave, in sicer kar na 

primerih med udeleženkami posveta, da smo si vse skupaj lažje predstavljale. Pa tudi vrednote in 

prioritete smo zapisale. Predavateljica nam je predstavila tudi Joharijevo oko ali slepo pego, ki je eno 

od psiholoških polj v modelu, ki sta ga v petdesetih letih prejšnjega stoletja razvila ameriška 

psihologa Joseph Luft in Harry Ingham. Model je zanimiv, ker nam omogoča razumevanje, kako 

vidimo sami sebe in kako nas vidijo ter doživljajo drugi. 

Po kratkem odmoru nam je gospa Neli Zovko, vizažistka Artdecoja, predstavila nekaj trikov ličenja in 

razkrila nekaj skrivnosti, kako prekriti nepravilnosti na našem obrazu, kako se naličiti in nam izdala 

tudi nekaj optičnih trikov. 

Po daljšem odmoru je ob 21. uri sledilo večerno druženje malce drugače, kot so ga poimenovali 

organizatorji – izmenjava poslovnih oblačil in modnih dodatkov s svetovalkama za kulturo oblačenja, 

Leo Pisani in Klavdijo Novak. Gospo Leo Pisani članice KTLJO poznamo kot gostjo na našem 

mesečnem srečanju v aprilu leta 2011. 

2. dan (15. 11. 2013) 

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

kolegice pridružile šele v petek. Najprej nam je Suzi Zevnik, podjetnica in predsednica Zveze tajnic 

Slovenije predstavila, kako naj si postavimo prioritete za boljšo organizacijo dela. Vse večkrat so do 

vratu zasuti z delom, zmanjkuje nam časa in le-ta nemalokrat postane naš največji sovražnik. Na 

izkoristek delovnega časa vplivata predvsem 2 dejavnika, in sicer delovna tehnika in samoorganizacija 



in postavljanje prioritet. Suzi nam je povedala, da se da obojega naučiti. Predstavila nam je 5 

organizacijskih tipov, ljudje pa smo običajno kombinacija dveh ali več tipov: perfekcionist, 

improvizator, deklica za vse, zmeden in negotov. Za vsakega izmed tipov nam je predstavila prednosti 

in slabosti, česa se mora posamezni tip naučiti in k vsemu dodala še nasvete. Spoznale smo tudi 5 

ključnih orodij pri postavljanju prioritet... Nato je sledilo predavanje IT svetovalca, Mitje Severja, z 

naslovom »Naj sodobna tehnologija dela zame«. Govorili smo o pisarni v oblaku, o tehnologiji, ki nam 

to omogoča, od pametnih telefonov do tablic, prenosnih računalnikov, običajnih PC-jev, o spletnih 

orodjih, ki nam tovrstne zadeve omogočajo in nam zagotovo lahko delo zelo olajšajo (WeTransfer, 

Google Drive, Viber, Grooveshark...). Na kratko nam je predstavil uporabo posameznih orodij, 

funkcije ter prednosti. 

Po krajšem odmoru za druženje in mreženje je bilo na vrsti predavanje dr. Danijele Brečko, 

direktorice Planeta GV na temo mobinga – dejstva, najpogostejše zmote in stereotipi. Če bi lahko 

prejšnje tisočletje označili kot stoletje fizičnega nasilja, bi novo tisočletje lahko označili za tisočletje 

verbalnega in psihičnega nasilja. Slednje ima povsem enake cilje kot fizično: nekoga si podrediti, ga 

ustrahovati, odgnati in ga narediti neuspešnega. Napovedi so, da naj bi bili l. 2020 glavni razlogi za 

izostanke zaposlenih depresija in z njo povezane zdravstvene težave, ki so zagotovo posledica 

psihičnega in čustvenega nasilja, mobinga. Posledice slednjega niso le slabše zdravje in odpornost 

ljudi, temveč tudi slabi medsebojni odnosi, razdiralni konflikti, neustrezna organizacijska klima, 

nezadovoljstvo... dr. Brečko nam je prestavila kaj je oziroma kaj ni mobing, najpogostejše stereotipe 

o mobingu (mobing ne izvaja le posameznik, mobing ni enako kot stres, mobing ne gre enačiti s 

sindromom izgorevanja...). Spraševali smo se tudi, ali mobing sploh obstaja? Da, vsekakor obstaja in 

ga nikakor ne moremo zanikati. Statistični in raziskovalni podatki pravijo, da je bilo mobing dejanju v 

Sloveniji izpostavljenih že najmanj 10,4% Slovencev. Izvedele pa smo tudi kaj je najboljša preventiva 

pred mobingom – to je razvoj kulture nenasilne komunikacije. 

Še podelitev nagrad: priznanj za najboljša strokovna dela na področju pisarniškega managementa 

2013 in nagrade za komunikacijsko odločnost v poslovni asistenci, ki so jih letos prejele Darja Gavez, 

poslovna sekretarka v podjetju Tenzor, drugo mesto je zasedla Metka Resnik, poslovna sekretarka na 

Občini Krško, tretje pa Maja Willevaldt, administratorka v podjetju Riko hiše,  in čas za kosilo. Po 

kosilu smo imele članice Upravnega odbora Zveze tajnic Slovenije svojo 2. sejo, ostale udeleženke pa 

so lahko prisluhnile predstavitvi diplomskih del, Iz pisarne v pisarno – delimo dobro prakso, mag. 

Nastji Mulej, licenčni predavateljici De Bonovih metod in gospodu Blažu Liscu iz Lisac&Lisac, ki je 

predstavil, kako osvojimo poslovanje organizacije v 1 uri. 

Čas je minil kot bi trenil in že je bilo na vrsti sklepno dejanje 19. Posveta za vodje pisarn Kaj mora 

vedeti dobra tajnica – nagradno žrebanje, zaključek posveta in želja po srečni poti domov. Do 

snidenja v Portorožu, kjer bo že 22. kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic (22. – 24. maj 

2014). 

 

Delavnica: »Bodi ERGO!« - gostji prof. Tatjana Prevodnik in prof. Slavka Podobnik – 5. 11. 2013 

Foto: Marina Mihelič 

Na novembrskem mesečnem srečanju smo članice KTLJO v svojih vrstah gostile profesorici Srednje 

upravno administrativne šole (SUAŠ), gospo Slavko Podobnik in gospo Tatjano Prevodnik. Profesorici 

sta nam predstavili projekt »Bodi ERGO!«, ki so ga na šoli izvajali v šolskem letu 2010/2011. 

Na SUAŠ izobražujejo populacijo dijakov in dijakinj, ki je zaposljiva na delovnih mestih, ki zahtevajo 

sedeč način dela. Sedeče delo je v mnogih raziskavah eden od glavnih vzrokov za pojav bolečin v 

vratu, zgornjem in spodnjem delu hrbta. S projektom želijo dijake in dijakinje osveščati o pomenu 

razteznih vaj za preprečevanje zdravstvenih težav, ki pa se najpogosteje pojavijo šele v kasnejših 

starostnih obdobjih. Prav zato so mnenja, da je v tem primeru vložen trud v projekt dejansko naložba 

v prihodnost, predvsem za zdravje njihovih dijakov in dijakinj. 



Ker so se zavedali, da določenih stvari dijakom ne bodo mogli strokovno dovolj dobro posredovati, so 

želeli k sodelovanju povabiti tudi zunanje sodelavce. Tako je Klinični inštitut za medicino dela 

prometa in športa pokazal zelo veliko zanimanje za aktivno sodelovanje v projektu. V okviru projekta 

sta bili tako v sodelovanju s KIMDPŠ izpeljani dve delavnici na temo pravilno urejenega delovnega 

prostora in pomenu rednega izvajanja razteznih vaj. Z dijaki, ki so sodelovali pri projektu, so posneli 

fotografije delovnega prostora in nekaj najpomembnejših razteznih vaj, ki bi jih morali redno izvajati 

vsi, ki na svojem delovnem mestu večino časa presedijo. 

Naredili so dva plakata: plakat z opisom pravilno urejenega delovnega prostora in plakat z opisom 

dveh sklopov razteznih vaj. Pripravili so tudi brošuro z natančnimi opisi razteznih vaj. 

V projektu so bili aktivno vključeni dijaki in dijakinje 1. b, v okviru modula Šport in učnega podjetja. 

Profesorji, ki so aktivno sodelovali: koordinatorici Slavka Podobnik in Tatjana Prevodnik, Saška 

Grušovnik, ki je sodelovala pri oblikovanju plakatov delovnega prostora in razteznih vaj, Smilja Nose, 

strokovna pomoč pri ergonomskem delu projekta in sestavi ankete. Gradivo sta lektorirali Vera Šeško 

in Maja Ipavec. 

Predavanje oziroma delavnica, na kateri smo se seznanile in tudi opravile vseh 14 vaj, je bilo izredno 

dobrodošlo tudi za nas, ki smo to ali podobno šolo končale že pred časom in je narava našega dela 

prav takšna kot je opisana zgoraj in posledično izpolnjujemo prav vse omenjene pogoje in se 

srečujemo s pojavom bolečin v vratu, zgornjem in spodnjem delu hrbta, »mravljinci« v rokah… 

Profesorici sta nam pokazali tudi filmček, ki si ga lahko ogledate spodaj. Srečanje smo nadaljevale ob 

zelo dobri Helenini domači kapljici in sladkih dobrotah Kati in Majde. 

 

5. seja UO KTLJO v prostorih Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o. 

UO KTLJO se je dne 23. 10. 2013 sestal na 5. seji v prostorih Petrol Maloprodaja Slovenija, d. o. o. 

Po pregledu prisotnosti in sklepčnosti, smo preverile realizacijo sklepov 4. seje UO KTLJO z dne 11. 9. 

2013 ter potrdile zapisnik. Sledila je potrditev finančnega poročila. Predsednica je podala poročilo o 

uspešnosti dobrodelne akcije Zveze tajnic Slovenije, o udeležbi na jesenskem srečanju zveze in na 

praznovanju 10. obletnice Strokovnega kluba poslovnih sekretarjev in tajnic Maribor 19. 10. 2013 v 

Mariboru. Na seji smo obravnavale mesečna srečanja v letu 2014, predloge za novoletno druženje 

članov KTLJO ter določile datum 6. Zbora članov KTLJO. 

Hvala Marini za organizacijo seje. 

 

Zaključek dobrodelne akcije Zveze tajnic Slovenije, obletnica mariborskega kluba in jesensko 

srečanje Zveze tajnic Slovenije, v soboto, 19. 10. 2013 

Dobrih del ne delamo zato, 

da nam bodo povrnjena, 

podarjamo jih iz srca. 

Podarjamo iz čistega veselja 

nad podarjanjem in 

ne potrebujemo priznanja. 

(Bryan Robinson) 

V soboto, 19. 10. 2013, se je zaključila dobrodelna akcija Zveze tajnic Slovenije, v kateri smo 

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

KTLJO zbrale 95 EUR, s pomočjo naše članice Majde pa je Mercator, d.d. doniral izdelke Mercator 

blagovne znamke v p je protivrednosti 8o EUR. Skupaj torej 175 EUR ali natanko 8,16 kg 

paradižnikove omake, 20 kg riža, 20 kg moke, 31 kg makaronov, 10 kg polente, 6,3 kg marmelade, 20 

pločevink fižola, 20 škatel jušnih kock, 20 l mleka, 20 škatel čaja in 7,04 kg Nutelle. 



Zaključek akcije je lepo sovpadel z mednarodnim dnevom boja proti revščini, ki ga obeležujemo 17. 

oktobra. Generalna skupščina Združenih narodov ga je razglasila leta 1992 z namenom opozarjati na 

problem revščine v svetu in spodbuditi aktivnosti za njeno zniževanje. 

Skupaj z zaključkom dobrodelne akcije je potekala 10. obletnica Strokovnega kluba poslovnih 

sekretark in tajnic Maribor in jesensko srečanje Zveze tajnic Slovenije. Združenega dogodka smo se iz 

Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice udeležile častna članica Marica Androjna, 

Danijela Smolić, podpredsednica Nadja Pipan in predsednica Aleksandra Čibej. 

Po zboru smo se odpravile v idiličen ambient, na Ribičijo, kjer je najprej sledil zaključek dobrodelne 

akcije s predajo zbranih prehrambenih artiklov predstavnikom Rdečega križa Maribor. Z nasmehom 

na obrazih smo opazovale zbrano hrano, ki smo jo nosile na kup in v nas je tlelo tiho zadovoljstvo, da 

smo združene naredile nekaj dobrega za soljudi, za pomoči potrebne. Skupaj smo zbrale preko 600 

različnih artiklov. Vse je bilo tudi ujeto v objektive medijev. 

Po kosilu je bila na vrsti podelitev zvezinih priznanj. Čestitke kolegici Nataši Poljanec iz Kluba tajnic in 

poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine za prejeto zlato priznanje zveze. Sledila je torta ob 

jubileju, 10. obletnici mariborskega kluba, zatem pa smo se nasmejale ob humoristični predstavi v 

izvedbi Marka Korenjaka z naslovom Skupajsva.com v pisarni. Marko je na humoren način predstavil 

razlike med ženskami in moškimi in povedal, kako menda znamo ženske manipulitari z moškimi. 

Menda zato, ker ne gre pozabiti, da je Marko moški in je bil to tipičen moški pogled. Za konec nas je 

Marko naučil še skupinskega sek.., ups plesa in... Po predstavi in pred dokončnim slovesom od 

resnično izvrstnega dogodka je bilo na vrsti nekaj zelo značilnega za ta čas – peka kostanjev ob zvoku 

harmonike in veselem klepetu. 

Hvala mariborskim kolegicam za prečudovit dan, izvrstno organiziran dogodek in še enkrat čestitke 

ob jubileju kluba. Hvala Nadji, Danijeli in Marici za prijetno druženje in zastopanje KTLJO. 

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

več kot uspešne in skupaj smo dosegle namen. 

Foto: Sandra Čibej 

Pozdrav na 12. jesenskem srečanju 

Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije 

Maribor, 19. 10. 2013 

Jesenski dnevi so že krajši, prižigajo se luči, 

prijateljstvo prijetno greje nam srca in dlani; 

že dvanajstič smo se na dolgo pot odpeljali, 

tokrat v Maribor, da prestolnico Štajerske bi spoznali. 

Jeseni 1999 sva z Marto v Radencih srečanja pričele, 

v letu 2000 smo k Lavri v Goriška Brda odhitele, 

v letu 2001 nas je Jerica na Dolenjsko zvabila, 

v letu 2002 smo se odpeljale na Ptuj k Zori, 

nato še Ormož k Jožici in Mileni. 

Potem smo srečanja malo spremenile. 

V letu 2003 smo z Emo na Zreškem Pohorju pogozdovale, 

2004 smo v Postojni pri Metki kraška tla z bori zasadile, 

v letu 2005 pa še v Dolenjskih Toplicah »hosto« obnovile. 

V letu 2008 nas je Mojca v Trebnje povabila, 

v letu 2009 nas je Tatjana na Gorenjskem gostila; 

2010 pa spet na sonce, na Severno Primorsko 

kjer 10. - jubilejno srečanje pri Karmen smo slavile. 

Predlani ste k nam v belo Ljubljano prišli, 

pogledat kako se nam v prestolnici godi; 



smo vas od Križank, čez Tromostovje  na Grad vodile, 

še na Gorjušo v Železno jamo – v podzemne globine. 

Lani srečanja ni bilo, a pogrešale smo ga močno. 

Letos je nova predsednico Suzi dejala: Srečanje bo! 

Z Natalijo sta skupaj glavi »staknili« in sklenili, 

da bi nas k sebi v » toti« Maribor povabili 

in še skupno dobrodelno akcijo naredili. 

Zelo dober razlog sta kolegici pri organizaciji imeli, 

ko z nami sta 10. let Mariborskega kluba proslaviti želeli; 

kolegice iz regijskih klubov vam vse dobro želimo 

in se z vami novih uspehov zelo veselimo. 

Tako smo po naši lepi domovini skupaj potovali, 

veliko njenih skritih naravnih lepot občudovali, 

nove prijateljice spoznali ter prijetno pokramljali, 

vmes smo se z dobrotami pridnih rok kolegic sladkali. 

Naše že 12. srečanje se kmalu bo končalo, 

v naših srcih vedno v lepem spominu ostalo; 

v prazničnih decembrskih dneh imejte se lepo, 

sreča, nasmeh, zdravje, veselje naj z vami bo, 

da se prihodnje leto ponovno srečamo. 

Hvala vsem za vse dobro in srčno dalje! 

Marica Androjna, častna članica KTLJO 

 

Tradicionalni jesenski izlet "Po poteh slovenskih vinarjev III. z ogledom jame Vilenice in gradu 

Štanjel – 12. 10. 2013 

Na Krasu je krasno - 

nikdar ni prezgodaj, 

nikdar ni prekasno: 

vse je zmeraj o pravem casu, 

na Krasu. 

Na Krasu je krasno - 

nikdar ni pretiho, 

nikdar ni preglasno: 

vsi so zmeraj na dobrem glasu, 

na Krasu. 

(Miroslav Košuta) 

12. 10. 2013. Sobota, dan za tretji del trilogije KTLJO »Po poteh slovenskih vinarjev«. Pa bo res ostalo 

le pri trilogiji ali bo nastala nanizanka v štirih, petih ali več delih? 

Na Dolgem mostu smo se zbrali zgodaj, že ob 7.15, in se po jutranjem klepetu, obvezni kavici in 

kozarčku čistega zdravja, odpeljali na pot do našega prvega postanka, do jame Vilenice. Po uvodnem 

pozdravu in nagovoru predsednice KTLJO, je le-ta besedo predala klubski vodički Majdi, ki nam je 

pripravila in predstavila geografske, zgodovinske in kulturne utrinke naše poti tako, kot zna le ona. 

Seveda v zmernih količinah, da ne bi zmanjkalo časa za smeh, klepet, hrano in pijačo, ki je ves čas 

potovala po avtobusu in ki ju je bilo, tako kot vedno, v izobilju.  

V belih meglicah, ki se dvigujejo iz vhoda v Vilenico so nekdaj domačini videvali ples belih žena. Živele 

so osamljene v svoji jami, a so vendarle spremljale življenje vasi v okolici svoje jame in si kdaj pa kdaj 

zaželele bližine človeka. 



Jama Vilenica pri Lokvi je najstarejša turistična jama v Evropi. Do sredine 19. stoletja je slovela kot 

najlepša, največja in najbolj obiskana jama matičnega Krasa. Turistični obiski jame so zavedeni v 

listinah že leta 1633, ko je grof Petač dal jamo v upravo lokavski župniji. Župnija je lahko razpolagala z 

zaslužkom od vstopnin nabranih z vodenimi obiski jame. Za svoj sloves se poleg lepoti jama lahko 

zahvali tudi bližini kobilarne Lipica in bližini trgovske poti Dunaj - Trst. Prvi častitljiv obiskovalec je bil 

leta 1660 avstrijski cesar Leopold I, ki si je med obiskom kobilarne v Lipici ogledal tudi jamo. Med 

pomembnimi obiskovalci v 18. stoletju naj omenimo še kralja Neaplja in Sicilije Ferdinanda in 

naravoslovca Balthasar-ja Haquet-a. V začetku 19. stoletja je jamo dvakrat (1816 in 1818) obiskal tudi 

avstrijski cesar Franc I. Leta 1819 so v Vilenici uvedli vpisno knjigo, ki jo hranijo na Inštitutu za 

raziskave Krasa v Postojni. Kasneje je Vilenica zaradi novih odkritij v Postojnski jami počasi začela 

toniti v pozabo. Od leta 1836 lokavska skupnost ni več organizirala jamskih obiskov, ampak je 

upravljanje jame prepustila gostilničarju Antonu Muhi. Od leta 1886 do konca II. svetovne vojne je z 

jamo upravljalo Tržaško planinsko društvo. Dolgo zapuščena je Vilenica ponovno zaživela leta 1963, 

ko je skrb zanjo prevzelo Jamarsko društvo Sežana. 

Po skoraj dve urnem ogledu te res prečudovite jame smo ponovno sedli na avtobus, ki nas je popeljal 

do naslednje lokacije, v Dutovlje, do vinarja Borisa Lisjaka, kjer so nam postregli s toplo malico ter 

vinom. Boris Lisjak se je slovenskim ljubiteljem dobrega vina prikupil predvsem z dvema stvarema: z 

odličnim teranom na čudoviti rdeči zemlji v Dutovljah na Krasu in z značilnimi steklenicami, ki jih je 

oblikoval Oskar Kogoj, z napisom Osti jarej! (Ostani mlad!). 

Siti in veseli smo se odpravili naprej proti gradu Štanjel, ki je zasnovan kot palača in sodi med 

najodličnejše primere fevdalne arhitekture 17.stoletja na Primorskem. Stoji na starejših srednjeveških 

grajskih osnovah, ki so bile vključene v razširjeno grajsko zasnovo. Prezidavati in širiti so ga začeli 

grofje Cobenzli v 16.stoletju. Leta 1810 je grad prešel v last plemiške družine Coronini, kasneje pa je 

še večkrat zamenjal lastnika. Med leti 1920 in 1935 je grad preurejal arhitekt Maks Fabiani, sicer 

domačin iz bližnjega Kobdilja. Po njegovi zamisli je postal večnamenski objekt s sedežem občine 

Štanjel in z drugimi javnimi službami. Leta 1944 je bil grad požgan. Po dolgoletni obnovi so leta 1988 

v obnovljenem krilu baročnega palacija odprli Galerijo Lojzeta Spacala. Po vodenem ogledu 

štanjelskega gradu, smo se sprehodile po Ferrarijevem vrtu, ki leži pod utrjenim štanjelskim 

obzidjem. Pot do vrta vodi skozi Kobdiljski stolp ali Stolp na vratih. Kompleks vile z vrtom je nastajal v 

dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja pod vodstvom arhitekta Maksa Fabianija in je 

najpomembnejša parkovna ureditev iz časa med obema vojnama pri nas. 

Iz Ferrarijevega vrta in krožne poti ima obiskovalec lep pogled proti dolini Branice, v novejšem času 

pa je park postal priljubljen prostor za zaljubljence, ki na beneškem mostičku preizkusijo trdnost 

svoje ljubezni. Vrt je v javni rabi in je del Fabianijeve poti. Tu smo si nekatere na kratko vzele čas še za 

prepotrebo kavico predno smo se odpravili na zasluženo kosilo, po katerem so se nam cedile sline vse 

odkar smo izvedeli kakšen bo meni. S polnimi želodčki smo se odpeljali še do zadnje postaje pred 

povratkom v Ljubljano, in sicer k vinarju Primožu Štoki v Krajno vas, čigar izbrani Teran je postal 

uradno rdeče vino 38. Evropskega prvenstva v košarki (Euro Basket 2013), ki je letos poteklo v 

Sloveniji. Več kot 200 let stara vinska klet Štoka se nahaja na nadmorski višini 250-270 m in spada v 

kraški vinorodni okoliš. S tradicijo vinogradništva se ukvarja že peta generacija. Kmetija zavzema 25 

hektarjev, od katerih je 7 hektarjev vinogradov. Na njih uspeva skupno okoli 32.000 trsov. Od tega je 

70% refoška iz katerega na kraški zemlji pridelujemo teran, 15% cabernet sauvignona, 5% merlota in 

5% chardonaya. Ostalo je še malvazija pa stara avtohtona vitovska grganja niti furlanski tokaj ne 

manjka. Starejši nasadi so ˝latniki˝, kar je novejših, pa je vzgojenih v vedno bolj priljubljeni 

˝šparonski vzgoji˝. 

Po obveznem nakupu vin smo se odpravili proti domu. Tako kot je bilo zjutraj veselje videti poln 

avtobus nasmejanih obrazov, tako je bilo na koncu lepo videti zadovoljstvo na teh istih obrazih. Kljub 

temu, da nas je del dneva spremljal dež, nam ga to ni pokvarilo in skupaj smo preživeli spet en 



nepozaben dan in tako dodali še en pisan kamenček v mozaiku naših dogodkov. Kolegice Helena, 

Marina, Zdenka, Majda, Kati, Anja, Nadja, Zorica, Marija in Danijela so ponovno poskrbele, da nam 

dobrot ni manjkalo, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Zahvala pa gre tudi Tončku Repanšku in Juretu 

Močniku, ki sta nam priskočila na pomoč pri organizaciji letošnjega izleta, da je bil ta še boljši in še 

bolj nepozaben. 

 

Informacijska varnost – Kaj lahko tajnice, poslovne sekretarke in asistentke naredijo za varnost 

poslovnih informacij v podjetju? gost mag. Tomaž Poznič – 1. 10. 2013 

1. oktober je bil ponovno dan za naše torkovo srečanje, tokrat z gostom mag. Tomažem Pozničem. 

Pogovarjali smo se o informacijski varnosti oziroma o tem, kaj lahko tajnice, poslovne sekretarke in 

asistentke naredijo za varnost poslovnih informacij v podjetju. 

Seznanile smo se z osnovo informacijske varnosti, t. i. CIA – Confidetiality Integrity Availability. 

Zaupnost (confidetiality) podatkov omogoča zaščito podatkov pred nedovoljenimi vpogledi. 

Celovitost (integrity) podatkov je zagotovilo, da podatek ni bil spremenjen. Razpoložljivost 

(availability) pomeni dostopnost do podatkov v vsakem trenutku, ko podatke potrebujemo. 

Pogovarjali smo se tudi o okoliščinah oziroma razlogih, ki pogojujejo naraščanje potreb po varovanju 

informacij, in sicer o tistih, na katere nimamo vpliva (naravne nesreče, teroristični napadi,…), o tistih, 

na katere imamo delen vpliv (izguba pomembnih poslovnih podatkov); o kraji podatkov z namenom 

okoriščanja ali nadzora in se spraševali zakaj bi nam nekdo vdrl v domače omrežje. Najpogostejši 

vzroki slednjega so: zabava, radovednost ali maščevanje, izkoriščanje pasovne širine, anonimen 

dostop do interneta,... 

Mag. Tomaž Poznič nam je na primerih iz prakse predstavil primere spletnih goljufij, ponarejenih 

spletnih strani, najpogostejše napake, ki jih počnemo bodisi v službi bodisi doma. 

Predstavil je grožnje informacijske varnosti, ki so nenamerne in namerne. Med prve sodijo slaba 

organizacija, nedisciplina, nemarnost, nestrokovnost, monotonost in utrujenost, k drugim pa 

kriminalna dejanja in računalniški kriminal, hackerji ipd. 

Poleg tega pa smo se dotaknili še vohunjenja, vdorov, izsiljevanja z informacijami, prisvajanja 

identitete, napadov s programsko opremo... 

In kaj lahko sami naredimo za varnost? 

 Redno menjajmo gesla, izbirajmo kompleksna gesla, gesla moramo varovati in nikakor ne 

izbirati za geslo npr. imena hišnih ljubljenčkov, datumov obletnic, ime otroka, kraj dopusta... 

 V računalnik ne vstavljajmo nosilcev neznanega izvora (CD, USB). 

 Ne surfajmo po sumljivih internetnih straneh. 

 

4. seja UO KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d.d., 11. 9. 2013 

 11. septembra 2013 smo se članice UO Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice 

sestale na 4. redni seji, in sicer v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. Potrdile smo finančno 

poročilo in obravnavale realizacijo letne obveznosti članic, t. j. plačilo članarine. Na seji smo 

dogovorile podrobnosti v zvezi s tradicionalnim jesenskim izletom, na katerega se bomo odpravile 12. 

10. 2013 na Kras. 

Predsednica in podpredsednica sta prisotne seznanili z nekaterimi aktivnostmi, ki so potekale v času 

od 3. seje UO KTLJO, 11. 6. 2013, in jih seznanile z datumom jesenskega srečanja članov Zveze tajnic 

Slovenije/Razširjene seje Zveze, ki bo letos potekalo v Mariboru v organizaciji Strokovnega kluba 

poslovnih sekretark in tajnic Maribor. Le-ta bo v soboto, 19. 10. 2013. 

 

Različni tipi osebnosti in kako delati z njimi – gostja Anja Žagar – 3. 9. 2013 

Počitnic in dopustov je konec, prišel je september in z njim prvo mesečno srečanje, ki je bilo po 

športno obarvanima junijskem in julijskem srečanju ponovno izobraževalne narave. 



Poznavanje osebnosti nam pomaga pri razumevanju drugih ljudi. Skozi razumevanje drugih, se jih 

učimo sprejeti takšne kot so, brez sodb in primerjanja. Razumevanje svoje osebnosti in osebnosti 

nekoga drugega bo naredilo čudeže za vašo osebno rast in bo izboljšalo kvaliteto vašega življenja. 

Gostja gospa Anja Žagar nam je predstavila 4 tipe osebnosti oziroma temperamente: kolerik (ognjeno 

rdeč temperament), sangvinik (sončno rumen temperament), flegmatik (umirjeno zelen 

temperament) in melanholik (globoko moder temperament). Predstavila nam je tipične značilnosti 

posameznih temperamentov, kombinacije le-teh, kako komunicirati s posameznim tipom 

temperamenta ter nam zaupala nekaj praktičnih nasvetov za vsak dan. Rešile smo tudi hitri 

osebnostni test. 

Anja Novak: INTERVJU z gostjo gospo Anjo Žagar 

Foto: Marina Mihelič 

Anja Žagar, ustanoviteljica in direktorica Podjetniškega centra Zaupam vase!, pomaga z individualnimi 

nasveti in drugimi sodobnimi metodami uveljavljenim podjetnicam. V zadnjem času pa čedalje več 

tudi ženskam, ki o lastni podjetniški poti šele razmišljajo in za uspešen zagon poleg močne volje 

potrebujejo tudi prave informacije, znanje in moč. 

»Premnogokrat pozabljamo, da so se najlepše zgodbe o uspehu rodile ravno v težkih časih, saj je kriza 

vedno na drugi strani priložnost, da nekaj spremenimo in uspemo,“ je zapisala na ekskluzivni spletni 

strani s področja podjetništva (http://www.zensko-podjetnistvo.eu). Diplomirala je na Ekonomski 

fakulteti v Ljubljani, od leta 2006 se profesionalno ukvarja s prodajo, od leta 2008 pa je samostojna 

podjetnica. 

*** 

Kakšne stranke, predvsem glede na izobrazbo in zakonski stan, v teh časih najpogosteje prihajajo k 

vam? 

Različno, ni nekega pravila. Prihajajo tako mlade študentke, kot gospe v zrelih letih, ki si želijo 

uresničiti ali ponovno obuditi svoje podjetniške ambicije. 

Ženskam, ki se za podjetništvo šele odločajo, pomagate pridobivati subvencije za odprtje podjetij. 

Kako je trenutno s subvencijami za ženske, ki se odločajo za lastno poslovno pot? 

V zadnjem času je bilo s strani države sprejetih kar nekaj spodbudnih ukrepov za vse tiste, ki si želijo 

stopiti na pot podjetništva in ustanoviti lastno podjetje. Vendar pa je pogumnih posameznikov, ki bi 

te ukrepe želeli izkoristiti še vedno zelo malo. Povečanje zneska subvencije in subvencionirani 

prispevki na začetku podjetniške poti so velik plus. Kljub tem spodbudnim ukrepom pa se je na 

samostojno podjetniško pot potrebno zelo dobro pripraviti. 

Znani ste po svojih »podjetniških sredah«, na katerih imate individualna svetovanja. Kaj stranke 

trenutno na teh posvetih najbolj potrebujejo? 

Stranke se največkrat želijo pogovoriti o tem, kaj jih čaka na samostojni podjetniški poti – želijo 

preveriti teren. Zelo pogosto se pogovarjamo tudi o tem, kako začeti svoj lasten posel, kako 

ustanoviti podjetje in na kaj morajo biti najbolj pozorne na začetku podjetniške poti. 

Katere so po vaših izkušnjah bistvene stvari za dolgoletno uspešnost v podjetništvu? 

V prvi vrsti zagotovo dober zemljevid = poslovni načrt, ki nam pove kam sploh gremo oz. želimo priti, 

ki pa ni »zacementirana« pot, saj se le-ta skozi čas spreminja oziroma prilagaja. Podjetništvo je kot 

neke vrste popotovanje, na katerega se moramo dobro pripraviti; si zagotoviti ustrezno opremo, 

nabrati kondicijo (ustrezna znanja) in nato z močno voljo in pogumom začeti pot s prvim korakom. 

Vsakdo piše svojo podjetniško zgodbo. Kako zelo uspešni bomo, pa je odvisno od naših priprav in 

načina razmišljanja. 

Kaj imajo skupnega uspešne ženske podjetnice? 

Močno voljo, vztrajnost in zaupanje vase! 

Kako pomemben je prosti čas za vas in kako ga preživljate? 



Zelo veliko mi pomeni prosti čas, saj so to zame redki trenutku, ko spočijem svoje možgančke. Najraje 

ga preživljam v naravi na kolesu, v hribih, na morju, ob gledanju kakšnega dobrega filma in vse to 

vedno v dobri družbi. Včasih si privoščim, da celo pustim doma uro in prenosni telefon ter povsem 

uživam v dnevu. 

Katero knjigo priporočate za branje to jesen? 

Preden pustite službo – Robert Kiyosaki. 

Katere so glavne razlike v slogu vodenja in upravljanja podjetij med moškimi in ženskami? 

Razlika je v načinu razmišljanja in delovanja v skladu s prioritetami. Pri moških so pogosto v ospredju 

dokazovanje, tekmovanje in rezultati. Pri ženskah pa sodelovanje, prispevanje in dobri odnosi. Na 

uspešno vodenje in upravljanje podjetja, bolj kot spol vodje, vpliva osebnostna zrelost in čustvena 

inteligenca le-tega. Naj bo to moški ali ženska. 

Prosim vas še za kakšno idejo, kako v tem času povečati prodajo? 

Preprosto. Bodite to kar ste, povejte ljudem svojo zgodbo in poskrbite, da bodo vaše stranke (kupci) 

pri vas doživeli najboljšo nakupno izkušnjo življenja. Kako to doseči? Oglasite se na naših delavnicah 

ali svetovalnih urah in vam bomo pomagali do želenega cilja. 

Kakšen je vaš moto – življenjski in podjetniški? 

Moj življenjski in podjetniški moto je »Zaupaj vase!«. Zaupanje vase je ključ, ki vodi do osebne sreče 

in poslovnega uspeha. Ljudje, ki zaupajo vase so ljudje, ki imajo usodo v svojih rokah. 

 

Planinski pohod po fužinskih planinah - 31. 8. 2013 

Tekst in foto: Kati Mulej 

Klub tajnic Gorenjske je 31. 8. 2013 organiziral planinski pohod po fužinskih planinah, ki sva se ga z 

našega kluba udeležili Irena Strmšek in Kati Mulej. Skupaj pa nas je bilo na pohodu 30. 

Pohod smo začeli iz planine Blato (1147 m), ki se nahaja v manjši kotlini in se povzpeli na planino 

Krstenico (1655 m). Po opisih je to ena najlepših in najbolj razglednih planin na kateri stoji več 

pastirskih koč in sirarna. S te planine se nam je odprl lep razgled na Bohinjske gore. Tu smo se 

okrepčali in si privoščili dobrote iz nahrbtnika. 

Pot smo nadaljevali na visokogorsko planino Laz. Planina je bila polna živine, po planini pa teče 

studenec; je zelo lepa planina prekrita z gozdom. 

Naslednja je bila planina Dedno polje (1560 m), ki ima sirarno in še kar nekaj pastirskih stanov. Od tu 

pa nas je pot vodila na planino Jezero. Ob prihodu na to planino nam je zastal dih. Na planini je lepo 

urejena koča in nekaj pastirskih kočic, pod kočo pa jezero obdano z mogočnimi visokimi smrekami. Tu 

smo imeli tudi kosilo. Od tu smo se vrnili nazaj na Planino Blato, se poslovili in dobre volje krenili vsak 

svojo pot proti domu. 

To ni bil samo planinski pohod s prečudovito naravo ampak tudi »botanični izlet« saj smo občudovali 

gorske rože, mogočne smreke in macesne ter drugo drevje, mogočne gore in planine, kjer med 

mehko travo cingljajo zvonci. 

Bile smo res dobra in vesela »klapica« deklet in treh moških, ki všeč nam je narava. Veliko je bilo 

dobre volje, smeha in dobrin iz nahrbtnika vseh vrst. Vsem hvala za prijetno druženje prav posebno 

zahvalo pa Klubu tajnic Gorenjske in predsednici Tatjani. 

 

Pohod na Mengeško kočo - 2. 7. 2013 

Ker je bilo junijsko mesečno srečanje čudovito, in ker smo se imele luštno,  je bilo skoraj neizogibno, 

da srečanje te vrste ponovimo. Nismo izgubljale časa, zato smo, pa čeprav to ni v navadi, izvedle tudi 

julijsko mesečno srečanje, ki je bilo poleg športno, tudi rojstnodnevno obarvano. Tokrat sta 

organizacijo prevzeli Helena in Majda. 

Podale smo se na Mengeško kočo, ki stoji na vrhu Gobavice (433 m), severnem odrastku Rašiškega 

hribovja, ki se strmo dviga nad Mengšem. Čeprav je Gobavica nizka, je od koče in z bližnje jase lep 



razgled proti severu in zahodu. Razgled proti vzhodu in jugu zastirajo gozdovi. Na severu vidimo 

celotne Kamniške Alpe z vrhovi od Storžiča do Ojstrice, Velike planine, Lepenatke in Menine planine, 

levo od njih greben Karavank z Begunjščico in Stolom ter popolnoma zahodno Julijce s Triglavom. Pod 

nami se širi obširna ravan med Kamnikom in Kranjem z letališčem Brnik in še naprej proti Karavankam 

in Julijcem. 

Po približno pol ure hoje smo prispele na cilj, tam pa nas je že čakal šampanjček, jagode in druge 

slastne dobrote, ki sta jih za nas pripravili Majda in Helena zraven pa veselo kramljale in cmokale. 

Nazdravile smo slavljenkam Heleni, Majdi in Marini, zapele in se počasi odpravile nazaj, pred tem pa 

»sprejele soglasno«, da se bodo tovrstna mesečna srečanja odvila tudi v prihodnjem letu ter si čisto 

za konec zaželele lepe počitniške dni. Heleni in Majdi pa še enkrat HVALA! 

 

11. Poli maraton na Ptuju, 15. 6. 2013 

Bil je vroč in lep sončen dan, ko so se v soboto, 15. junija 2013, tudi članice KTLJO odpravile na Ptuj 

na 11. Poli maraton. Pridružile so se več kot več kot 5.000 udeležencem vseh starosti, dobrovoljnim in 

energije polnim, ki so poganjali pedale na največjem slovenskem rekreativno-kolesarskem dogodku. 

Kolesarji so uživali v fantastično pripravljenih trasah in se, kot je to že v navadi, spopadli s 50-

kilometrsko oziroma 22-kilometrsko progo. 

Za najmlajše so organizatorji pripravili krožno pot po ptujskih ulicah. Sicer pa je bilo tudi letos veliko 

pozornosti namenjene ravno najmlajšim, saj so lahko ustvarjali in se hkrati izobraževali o pomenu 

vloge posameznika v prometu. Organizatorji – Perutnina Ptuj, Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Di@log 

co in Radio tednik – so že pred dogodkom obljubljali izvrstno predpoletno doživetje, kar se je v celoti 

tudi uresničilo. 11. Poli maraton so obiskali kolesarji iz Slovenije in tudi drugih držav. Kolesarjenje se 

je tradicionalno končalo z bogato pogostitvijo, na kateri so lahko prijetno utrujeni rekreativci uživali v 

izvrstnih perutninskih dobrotah. Odločitev, da se start in cilj preselita v mestno jedro, je tako utrdila 

Poli maraton kot ptujski dogodek. 

Kot je že tradicija, so tudi letos podeljevali različne nagrade za posebne dosežke, saj je Poli 

rekreativnega značaja in je zmagovalec pravzaprav vsak, ki prevozi eno izmed tras, tako tudi 

predstavnici KTLJO, Danijela Smolić in Olivera Zec Pufek – ČESTITAMO! 

Najštevilčnejša ekipa je bila tudi letos ekipa iz Taluma, sledila pa ji je ekipa Sindikata vzgoje in 

izobraževanja ter ekipa Carrere iz Ormoža. Skupina Zveze tajnic Slovenije je skupaj z družinskimi člani 

in znanci štela 42 udeležencev, žal pa to ni bilo dovolj, da bi se potegovali za pokal za najštevilčnejšo 

ekipo. 

 

Strokovna ekskurzija Zveze tajnic Slovenije, 6. - 9. 6. 2013 

Tekst: Milena Urbič 

Foto: Danijela Smolić 

Zapis z izleta z naslovom “DALMATINSKI  OTOKI” in s pripisom “S TOURNEJO NA TURNEJO” 

Mislim, da je pripis “S TOURNEJO NA TURNEJO” pravšnji. Zakaj? Zato, ker smo se ustavile na štirih 

otokih: Brač, Hvar, Vis, Biševo, se vozile z avtobusom, ladjo - trajektom, barko, čolnom in še kopale 

smo se v morju! 

V četrtek zvečer nas je avtobus odpeljal – bolje rečeno mlado, suhcano dekle za volanom, do Splita. 

Ker smo bile malo pozni za vkrcanje na trajekt, je dekle v zgodnjih jutranjih urah podilo avtobus po 

ulicah Splita, kot bi bili na reliju v Monte Carlu – super je bilo, in ujele smo trajekt! Na ladji smo malo 

počivale, malo klepetale in malo opazovale prebujajoče se jutro v Dalmaciji. 

Po pristanku na Hvaru, smo zamenjale ladjo za manjšo barko in odplule proti Visu, se ustavile pri 

Zeleni špilji in najbolj korajžne so se okopale v hladnem morju (17 stopinj), ki je resnično imelo zeleno 

barvo. Plovbo smo nato nadaljevale do otoka Visa. Seveda smo se presedle v majhen čoln, ki nas je 



odpeljal v čudovito Modro špiljo – morje nepozabne modre barve, svetlobe, ki je prihajala pod 

skalami in ustvarjala čaroben občutek v temni jami. Čudovito! 

Po ogledu jame nas je barka odpeljala v ribiško mestece Komižo. Malo smo se sprehajale in 

ogledovale, si privoščile pivce, malo smo se pa tudi namočile v morju, ki ni bilo prav toplo! Hitro je 

minilo in morale smo se vrniti na barko. Vožnja nazaj proti Hvaru pa je bila podobna dogodivščinam v 

adrenalinskem parku. Pihala je Tramontana, visoki valovi so barko zibali in nagibali, kapitan je rezal 

valove in se boril z vetrom. Vožnja se je podaljšala za dobro uro, saj smo se vozili “cik cak” preko 

valov in se borile s slabostjo, strahom in željo, da čim prej priplujemo v zavetje Hvara. Dobra morska 

dogodivščina za vse nas, polna adrenalina! 

Naslednji dan je bil na vrsti otok Brač. Plovba do pristanišča je bila mirna. Bol je bil oddaljen dobre 3 

km in zato smo si kaj hitro premislile in se s čolnom – TAXI, odpeljale do rta, sonce je bilo že močno in 

hitro smo si poiskale senco pod krošnjami dreves. Bel pesek rta je bil pekoč, morje hladno, a smo se 

kljub vsemu sprehodile do konca rta in si privoščile “morsko kopel” in poležavanje na soncu. 

V poznem popoldnevu smo se vrnile na Hvar, v Jelso, se osvežile in pripravile za večerno druženje na 

dalmatinskem podeželju v vasici Vrisnik, pri gostitelju - družini Grgičević. Pogostili so nas z odličnimi 

brancini, polento, zelenjavnimi prilogami in vinom v potokih. 

Večer je bil začinjen z obiskom ciganke (Mojca Smolič), nekatere so jo že dobro poznale, druge pa 

smo jo videli prvič. Ciganka je prinesla polno culo daril, katere je razdelila med nas (vse z 

obrazložitvijo) in pripravila je zabaven večer, ki se ga bomo še dolgo spominjale. Ciganka – super 

punca, “kapo dol”, kot bi rekel – kdo že? 

Zadnji dan potepanja smo si nekatere privoščili še jutranje kopanje na Jelsi, nato pa smo se odpeljale 

do mesta Stari Grad, in se vkrcale na trajekt za Split in nadaljevale vožnjo proti domu. 

Potepanje je bilo prijetno, poskrbljeno je bilo za vse, tako na avtobusu (hrana, pijača, zabava), na 

barki z Brača proti Hvaru, kjer smo imele posebno postrežbo z “veliko žirafo za pivo” in zelo prijazno 

natakarico (Mojca Smolič), kot na postankih, ko je bilo poskrbljeno za osvežitev in malico. Domov 

smo prinesle nekaj spominkov, sivke, travarice, olivnega olja in vse, kar smo lahko “shranile v naše oči 

in srca”. 

 

3. seja UO KTLJO v prostorih Mladinske knjige Založba d. d., 11. 6. 2013 

11. junija 2013 so se članice UO Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice sestale na 3. 

redni seji, zadnji pred počitnicami, in sicer v prostorih Mladinske knjige Založba d. d. Potrdile smo 

finančno poročilo, obravnavale realizacijo letne obveznosti članic, t. j. plačilo članarine, predsednica 

je skupaj s prisotnimi pregledala katere aktivnosti so potekale v času med 2. in 3. sejo UO, predvsem 

je beseda tekla o letošnjem Kongresu poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, o vtisih, oceni ipd., 

predsednica in podpredsednica pa sta vse prisotne na seji seznanili tudi z nekaterimi sklepi 1. seje UO 

Zveze tajnic Slovenije, ki sta se jo udeležili 31. 5. 2013. 

UO je obravnaval izstopne izjave članic, poslani jim bodo sklepi o izčlanitvi, potrdile smo datum 

tradicionalnega jesenskega izleta in okvirno lokacijo ter analizirale anketo, ki je bila poslana članstvu 

7. aprila in se je zaključila 31. maja 2013. 

 

8. DM tek za ženske 

1. junija 2013 se je v ljubljanskem parku Tivoli odvil že 8. DM tek za ženske, kjer so se ženske 

pomerile na pet- oziroma desetkilometrski progi. Tekmovalke je v cilju pričakal Jan Plestenjak, 

obiskovalce prireditve pa je tudi letos zabavala skupina Čuki. Prijavljenih je bilo 8.500 tekačic, med 

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

Rezultati 10 km 

Nadja Pipan 0:45:52 

Zdenka Debevec 1:05:13 



Marija Funtek 1:05:15 

 

Pohod okoli Gradiškega jezera pri Lukovici, 4. 6. 2013 

Ideja o mesečnem srečanju preživetem nekje v osrčju narave je tlela že nekaj časa. Končno pa smo jo 

članice KTLJO tudi več kot uspešno realizirale. Tako smo se v torek, 4. 6. 2013, po napornem delu v 

službi članice odpravile namesto na našo običajno lokacijo na Železni cesti 18 v Gradišče pri Lukovici, 

kjer se nam je po krajši vožnji razprostrl prečudovit pogled na Gradiško jezero. 

Gradiško jezero je umetno zajezeno jezero v bližini kraja Gradišče v občini Lukovica. Okoli jezera je 

speljana urejena makadamska pot v dolžini 4200 m, idealna za sprehajališče. Pot okoli jezera je 

primerna za prijeten sprehod v vseh letnih časih, prehodimo jo v eni uri. Njegove vodne površine pa 

so si že prisvojili tudi labodi in race. V neposredni bližini je vas Gradišče z markantno cerkvijo sv. 

Marjete in okoli dve uri oddaljena Limbarska gora. Na vrhu hriba severozahodno od cerkve sv. 

Marjete so bili najdeni dokazi, da je na tem mestu stalo prazgodovinsko gradišče, po katerem je kraj, 

ki se razprostira pod cerkvijo dobil svoje ime, jugovzhodno od jezera pa se nahajajo ostanki ruševin 

gradu Rožek. Obstajata dve legendi, ki pripovedujeta, da je na tem območju pod današnjim naseljem 

Gradišče, nekoč že stalo jezero. Obe legendi omenjata gradiški grad in grad Rožek. Prva pravi, da je v 

jezeru živel zmaj. Žrtvovati bi mu morali graščakovo hčer, vendar je zmaja prej ubil neki berač, ki je bil 

za to bogato nagrajen. Druga legenda pa pravi, da sta se graščaka po jezeru vozila drug k drugemu na 

obiske in skupaj lovila ribe. Kasneje so morali tlačani na zahtevo graščaka iz gradu Rožek prekopati jez 

pri Kurniku proti Trnjavi. Voda je odtekla v Radomljo, na kraju kjer je bilo prej jezero pa so nastali 

pašniki. 

Kolegici Kati in Marina, ki sta celotno srečanje tudi organizirali, sta nam najprej razdelile v culice 

zavito pristno malico, nato pa smo se podale na našo pot okoli Gradiškega jezera. Prijeten klepet in 

smeh je na naši poti zmotil prijazen domačin s konjem, ki nam je postregel z zeliščnim likerjem. A 

kmalu je postalo jasno, da ta domačin le ni bil naključje, temveč del skrbno načrtovanega mesečnega 

srečanja. Pot smo nadaljevale v objemu dreves, ptičjega petja in dih jemajočega pogleda na jezero. 

Po uri prijetne in nezahtevne hoje je sledilo novo presenečenje, bogata pogostitev, ki sta ju pripravili 

Kati in Marina. Prijetno druženje smo izkoristile tudi za to, da smo preko telefona zapele »vse 

najboljše« Majdi Zlodi in Vesni Koren, ki sta ta dan praznovali, a se nam na tokratnem srečanju nista 

mogli pridružiti. In ker je bilo luštno, zelo luštno, smo že prikimale predlogu Helene, da se v mesecu 

juliju organizira podoben pohod. 

Še enkrat iskrena hvala organizatoricama Marini in Kati za nepozabno popoldne. 

 

21. kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, 23. - 24. 5. 2013 

Vtisi 1. dne KpAST 

Foto: Sandra Čibej in Marina Mihelič 

Spremembe se dogajajo povsod okoli nas: spremembe v družbi, spremembe v delovnem okolju, 

spremembe v nas samih. Edina stalnica odkar obstajamo so spremembe... Vseh sprememb ne 

moremo predvideti ali jih nadzorovati, lahko pa v njih uživamo. Prinašajo nam rast. Ko jih sprejmemo 

in zaživimo, ne vemo, kako smo lahko prej shajali brez njih. Mi smo za! Za pozitivne spremembe, za 

notranjo rast, za 21. kongres! 

Tako so nas nagovarjali organizatorji letošnjega, že 21., kongresa poslovnih asistentk, sekretark in 

tajnic (KpAST) v Portorožu s katerimi so napovedovali - spremembe. Najopaznejša sprememba 

letošnjega kongresa je zagotovo ta, da le-ta letos poteka le dva dni, v četrtek in v petek. Ali je 

sprememba dobra ali ne, bo presodila vsaka udeleženka sama, jaz pa vas bom v naslednjem zapisu 

popeljala skozi dogajanje na letošnjem kongresu. 

 

  



 

Po registraciji in sprejemu udeležencev je sledilo odprtje letošnjega kongresa. Letos je bil z nami Jure 

Sešek, radijski in televizijski moderator, voditelj, urednik, igralec, pevec; eden najbolj prepoznavnih in 

priljubljenih radijskih glasov pri nas, nagrajen s številnimi priznanji za najboljšega radijskega voditelja. 

Na vrsti je bil častni nagovor Marie Anselmi, generalne direktorice Bisnode Slovenija, Kaj 

management pričakuje od vas. Opisala nam je svoje delo in nepogrešljivo poslovno sekretarko, s 

katero sta tako rekoč skoraj prijateljici in njuno sodelovanje. Ta je besedo predala dr. Danieli Brečko, 

direktorici Planeta GV, ki nam je v svojem polurnem predavanju z naslovom Danes šteje le fokus 

povedala kako pomembno je, da se pri svojem delu fokusiramo. Napočil je čas za prvi odmor, 

izmenjavo prvih mnenj, prijeten klepet in kavico. 

Po odmoru je bila na vrsti z verjetno ena najaktualnejših tem zadnjega časa Kako preživeti od 

zaposlitve do upokojitve? »Na vročem stolu« sta se nam pridružila gospod Peter Pogačar iz 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter gospod Marijan Papež iz Zavoda 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Predstavila sta nam najpomembnejše spremembe zadnje 

pokojninske reforme, na koncu pa je bil čas za naša vprašanja. Po zanimivi debati je bil na vrsti prosti 

čas, ki ga je večina izkoristila za kosilo in druženje. 

Ob 15. uri smo nadaljevali kongres s predavanjem gospoda Rudija Tavčarja, dipl. univ. psihologa z 

naslovom Neustrašna pogajalka v službi in doma. Na hudomušen način nam je povedal kako se 

pogajamo praktično ves čas in o vsem, tako v službi kot doma. Za tem je sledila Moja zgodba: Rojeni 

zmagovalci. V dobri uri trajajočem pogovoru sta svoji karierni zgodbi predstavila naša vsestranska 

športnica Špela Perc, idejni vodja in solastnica prvega profesionalnega pilates studia v Sloveniji in Jani 

Klemenčič, bivši veslač, dobitnik prve slovenske olimpijske medalje (četverec brez krmarja), danes 

solastnik restavracije na Bledu. Kljub temu, da bi z veseljem še naprej poslušali zanimivi zgodbi, nam 

je pogled že uhajal na uro in čas, ki nam je še ostal do začetka vrhunca današnjega dne – do 

slovesnosti ob dnevu tajnic Slovenije ter podelitve zlatega znaka tajnica / poslovna asistentka leta in 

certifikatov preizkušena tajnica. 

Skozi večer nas je popeljal simpatični voditelj, radijski napovedovalec in vremenar, vsem dobro znani, 

Robert Erjavec. Letošnjega testiranja za tajnico / poslovno asistentko leta sta se prijavili tudi 2 članici 

KTLJO – obe sta uspešno prestali preizkus in osvojili certifikat preizkušena tajnica. Olgi Kantužer 

Deželak in Ireni Sršen iskreno čestitamo! Naziv tajnica / poslovna asistentka leta je letos osvojila 

Tanja Vogrinec, finalistki pa sta bili Mihaela Matelič in Tina Ručigaj. Še zabava malo drugače, z DJ-jem 

in karaokami, in novemu dnevu nasproti. 

Zapisala: Sandra Čibej 

Vtisi 2. dne KpAST 

Drugi dan smo že tradicionalno začele s petkilometrskim dobrodelnim tekom in pohodom Planet za 

planet. Udeležile so se ga tudi 4 članice KTLJO, ki so dosegle odlične rezultate – kar polovička se je 

zavihtela na zmagovalni oder. Kako tudi ne, saj so imele glasno podporo kolegic iz kluba, ki so zanje 

navijale na startu in cilju ter v Piranu pri Tartiniju nepogrešljive navijačice Dragica, Kati in Marina. 

Zmagala je Majda Vodnik s časom 26:26, drugo mesto je zasedla Nadja Pipan s časom 26:36, tretje pa 

Olga Kantužer Deželak s časom 29:10. Kasneje je sledila razglasitev najboljših tekačic in uvod v drugi 

kongresni dan začenši z Razgibajmo se z Dr. Jazom, z osebnima trenerjema Boštjanom Šifrerjem in 

Maksimiljanom Gučkom. Razgibavanje je dobilo svoj desetminutni epilog še tik pred prvim odmorom. 

Da je bil opis prvega dela drugega dne, razgibajmo telo in duha, tudi letos upravičen, je torej poskrbel 

organizator, kajti če niste šle teči ali na pohod, ste zagotovo prejele vsaj eno dozo razgibavanja. J Med 

obema razgibavanjema sta Franci Pliberšek, generalni direktor MIK Celje in Mateja Zorko, ŠC Celje 

predavala ne temo Ti si tista, ki tlakuje svoje življenje! V svojem predavanju sta nam postregla z 

zanimivimi zgodbami, ki jih najdemo tudi v njuni knjigi Vsemogočni v ogledalu. 



Po odmoru je bil čas za izbirni praktični sekciji. Na voljo sta bili dve, in sicer sekcija A pod taktirko 

Irene Potočar Papež, strokovnjakinje za komuniciranje, z naslovom Recept za uspešno poslovno 

žensko in sekcija B, ki jo je vodil Matej Sedmak, licenčni inštruktor Foto Branja, ki nam je razkril ali je 

v 10 minutah mogoče prebrati knjigo? 

V času za odmor, ki je sledil, je večina odšla na zasluženo kosilo, Aleksandra Čibej, predsednica in 

Nadja Pipan, podpredsednica KTLJO pa sva se odpravili na izredni zbor Zveze tajnic Slovenije, ki se je 

pričel ob 13. uri v kongresnem centru hotela Bernardin. Izrednega zbora so se udeležile tudi članice 

KTLJO in tako prisostvovale izvolitvi nove predsednice Zveze tajnic Slovenije, Suzi Zevnik, ter 

konstituiranju upravnega odbora Zveze klubov tajnic Slovenije.   

Kako že pravijo? Da se najslajše prihrani za konec? Sama si upam trditi da je temu tokrat res bilo tako 

in verjamem, da se bo mojemu mnenju pridružila še kakšna kolegica iz KTLJO, predvsem tiste, ki ste 

bile na septembrskem mesečnem srečanju v letu 2012. Pred zaključkom 21. kongresa in po odmoru 

je bila prekratka ura rezervirana za mag. Lenjo Faraguna, svetovalko, predavateljico in oglaševalko, ki 

nam je pomagala poiskati diamant v sebi in ponovno navdušila. 

Še že prej napovedan zaključek 21. kongresa, povabilo na jesenski posvet za vodje pisarn Kaj mora 

vedeti dobra tajnica, ki bo 14. in 15. novembra v Laškem. In če nas je zjutraj pozdravil močan dež in 

burja je bila naša želja po soncu očitno tako zelo močna, da je sonce pregnalo oblake in nam po 

koncu kongresa z žarki pomahalo v slovo. In čisto za konec še topli pozdravi, objemi, stiski rok ter 

slovo in želje k srečni poti domov. 

Zapisala: Sandra Čibej 

 

2. seja UO KTLJO v prostorih Petrol Maloprodaja Slovenija, d.o.o. 

UO KTLJO se je dne 15. 5. 2013 sestal na 2. seji v prostorih Petrol Maloprodaja Slovenija, d. o. o. 

Poleg pregleda realizacije sklepov 1. seje UO, obravnave in potrditve decembrskega mesečnega 

srečanja, obravnave finančnega poročila in pristopnih ter izstopnih izjav, se je UO seznanil z 

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

23. in 24.maja v Portorožu in klubskim aktivnostim v okviru le-tega. 

Hvala Marini za organizacijo tokratne seje. 

 

Literarni večer z Marico Androjna v KTPS DBK, 9. 5. 2013 

S kolegico Kluba tajnic Ljubljane in okolice Ljubo Capuder sva se pridružili naši častni članici Marici 

Androjna in se udeležile Literarnega večera med kolegicami KTPS Dolenjske in Bele Krajine. 

Predsednica kluba Vesna Gregorič, je dogodek takole opisala: 

Le kdo je ne pozna? Prav pesmi so tisto, kar jo dela prepoznavno vsem nam, ki smo jo že srečali. 

Prijazno in z velikim sporočilom vedno pokloni lepo spisano in pesniško obogateno besedo in tako 

dogodkom doda slavnostni pridih. Tako je tudi nastala ideja o večeru pesmi in akrostihov, za katere 

pove, da so ji najbližje, saj jo vodijo k ustvarjanju in opisu osebne note počaščenega obdarovanca. 

Nekoč sem takšno srečo občutila tudi sama. Mari hvala! Marici je bila lepa beseda položena v zibelko, 

kot radi rečemo, njena dobrodelnost in humanitarnost, pa jo je skozi življenje še bolj obogatila. 

Bogat večer avtorskih pesmi je dopolnila še s pesmijo in pismi Dolenjca Toneta Pavčka in svojega 

strica, nekoč belokranjskega župnika Lojzeta Žabkarja. Nekatere Maričine pesmi so že objavljene, 

njena skrita želja pa je, da bi jih izdala v zbirki. Vzpodbudile smo jo k izdaji in zaželele še veliko 

ustvarjalnosti. Nadvse vesele pa smo njenega sporočila: »...a ena tiha želja se mi sinoči je izpolnila, ko 

sem kolegicam svoje pesmi na literarnem večeru poklonila.« 

 

Večer nam je popestrila tudi mala simpatična Tinkara na violini. Zares lepo! Večer je bil poln smeha, 

lepih spominov. Ob slovesu smo se razšle z obljubo, da med seboj še bolj povežemo kolegice 



Ljubljanskega in našega kluba Dolenjske in Bele Krajine. Zamislim se… Pesmi so nekaj kar ostane, kar 

je večno! 

..Po vsej Sloveniji sem veliko potovala, 

kolegice v regijskih klubih obiskovala, 

naša srečanja so bila prijetna in nasmejana, 

prav vsaki posebej kličem: Prisrčna hvala! 

Ker rada pišem pesmi, misli, verze, 

sem literarni krožek voditi pričela, 

tam srečala sem kolegice nove, 

le sanj o svoji knjigi še nisem izpolnila... 

(avtorica Marica Androjna, v pesmi Moja pot) 

Tekst: Vesna Gregorič in Marina Mihelič; Foto: Marina Mihelič 

 

Moja osebnost je ogledalo moje samozavesti - gostja Neža Gregorčič Žgombič, 7. 5. 2013 

Anja Novak: INTERVJU z Nežo Gregorčič Žgombič, svetovalko za osebni videz 

Foto: Marina Mihelič 

MOŠKI JE GENTLEMAN, KO IMA OB SEBI PRAVO ŽENSKO 

Gostja torkovega majskega srečanja z naslovom „Moja osebnost je ogledalo moje samozavesti“ je 

bila gospa Neža Gregorčič Žgombič, svetovalka za osebni videz in direktorica podjetja STATUS. Na 

predavanju se nas je zbralo več kot 30, prav vse pa je gostja navdušila s svojo izjemno energijo, 

pozitivnostjo, karizmatičnostjo, znanjem in strokovnostjo. 

Neža Gregorčič Žgombič se je za svetovalko za osebni videz usposobila na znanem Marangoni 

Institutu v Londonu, kjer si je pridobila naziv „Image Consultant“. Za poslovni videz žensk in moških 

skrbi že dvanajst let, njenemu znanju je doslej zaupalo že več kot 2000 strank, v zadnjem času pa se 

največ ukvarja z osebnostno rastjo. Več o njej in delu, s katerim se ukvarja, pa si lahko preberete na 

spletni strani http://www.status1.si. 

*** 

Kako poteka program na vaši Šoli za moderne ženske, ki ste jo oblikovali leta 2011 in na kateri to 

sezono šolanje zaključuje že peta generacija? 

Šolanje traja dva meseca oziroma trinajst večerov. Začenja se s samopodobo: prva tri srečanja so 

usmerjena in posvečena oblikovanju na novo zgrajenih pozitivnih samopodob. To pomeni, da 

skušamo odstraniti, kar ni več v redu in ni več uporabno. Torej, začenjamo s samopodobo, 

samozavestjo in zunanjo podobo, potem pa sledijo šola ličenja, oblikovanje pričeske, spoznavanje 

telesa, oblačenje (kako se obleči na način, da prikriješ vse tisto, kar želiš, in sočasno izpostaviš tisto, 

kar je lepega), javno nastopanje, obnašanje za mizo, spoznavanje temperamentov in različnih 

osebnosti ter komunikacija z njimi, partnerski odnosi, spolnost... Vsaka udeleženka (udeleženec) 

pride s svojim razlogom in namenom, vsaka (vsak) pa vzame tisto, kar potrebuje. Poleg mene je v 

okviru šole še pet strokovnjakov in mojih sodelavcev, ki sem jih skrbno izbrala. 

Kar se tiče vaših strank oziroma udeležencev šolanja – kakšno je razmerje med ženskami in moškimi? 

Približno 85 odstotkov je žensk, 15 odstotkov pa moških. 

Kakšna je vaša definicija sodobne poslovne ženske in kakšne so njene osnovne lastnosti? 

Najprej mora biti zvesta sami sebi in natančno vedeti, kaj želi in česa ne. A če sploh želi ugotoviti, kaj 

hoče, mora imeti za to pogum, samozavest, odločnost, jasno predstavo o tem, kdo je in kaj je, svoje 

stališče... Posebej pomembno pa je, da predvsem ljubi sebe in da se vedno postavi na prvo mesto. 

Zaradi tega ne sme imeti slabe vesti, ampak se mora zavedati, da to počne zato, da bi lahko dosegla, 

kar si želi in hoče. 

Kako smo oblečene slovenske poslovne ženske v primerjavi z ostalim svetom? 



Že skoraj zadnjih deset let sem zadovoljna s tem, da smo Slovenke spremenile svojo zunanjo podobo 

in to v zelo razširjenem pomenu. To pomeni, da urejenih žensk ni videti le v Ljubljani, ampak po 

celotni Sloveniji. Takšen način življenja in zunanjo podobo omogočajo tudi vse bolj dostopne 

blagovne znamke, ki ponujajo uresničitev modnih trendov po dokaj dostopnih cenah. Veliko je tudi 

različnih medijev, od časopisov, revij do spletnih strani, ki dajejo modne smernice. Ženska lahko 

danes v vsakem trenutku najde informacije in dobi odgovore na vsa svoja vprašanja o tem, kako naj 

se obleče za različne priložnosti in dogodke. 

Komu bi, tako med moškimi kot ženskami, v Sloveniji in tujini dali naziv ikona sloga pri oblačenju? 

Težko bi izpostavila samo eno ali dve osebi, ker ima dober slog oblačenja veliko ljudi. V bistvu sploh ni 

tako pomembno, kako si oblečen, ampak gre bolj za to, da svoje oblačilo nosiš na način, ki ti je pisan 

na kožo, in da si zvest svojemu slogu. Če tvoja služba zahteva določen slog oblačenja, si pač oblečen v 

uniformo ali ustrezno poslovno podobo. Kar se tiče prostega časa, so mi všeč ljudje, ki skozi oblačila 

izražajo svojo osebnost. Če bi že morala izbirati ikone sloga oblačenja, bi pri ženskah izpostavila Grace 

Kelly in prvo damo Katarja, pri moških pa v Hollywoodu medijsko izpostavljene v petdesetih in 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja – se pravi moške, ki so bili zares videti kot sodobni gentlemeni. 

In kako prepoznate samozavestno osebo? 

Po drži, hoji, mimiki in načinu komunikacije. 

Za katere stvari vam po navadi ni škoda porabiti nekoliko več denarja? 

Čevlji, plašči, torbice, ure in perilo. 

Kdaj je moški gentleman? 

Takrat, ko ima ob sebi pravo žensko. 

V čem najbolj uživate to pomlad? 

V druženjih in predavanjih, kot je bilo tokratno. 

Po čem ste tipična Ljubljančanka? 

Verjetno po veliko stvareh. Še posebno pa mogoče po tem, da imam visoke zahteve in standarde, ko 

izbiram restavracije. Pri tem morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, od dobre hrane do prijaznega osebja, ki 

natančno ve in zna, kako se temu streže. 

Komu priporočate svojo knjižno debitantsko uspešnico z naslovom „Super punca“, ki ste jo izdali 

novembra lani? 

Vsem mladim puncam, ki želijo v življenju nekaj doseči. Prav tako tudi starejšim, vsekakor pa 

priporočam, da jo prebere prav vsaka ženska. 

 

Udeležba članic KTLJO na literarnem večeru z Branetom Kastelicem v organizaciji KTPS DBK, 22. 4. 

2013 

V ponedeljek, 22. aprila, nas je nekaj klubskih kolegic odšlo v Novo mesto, v klub Lokalpatriot, na 

literarni večer z Branetom Kastelicem. Tja so nas povabile kolegice iz Kluba tajnic in poslovnih 

sekretarjev Dolenjske in Bele Krajine. Večer je več kot upravičil naša pričakovanja. Organizacija, 

ambient, vzdušje, pogostitev, sploh pa gost večera, so bili odlični. 

Brane Kastelic nam je najbolj znan kot novinar, dopisnik iz Londona za oddajo 24ur na POP TV, 

kolumnist na spletnem portalu Zadovoljna.si, kot eden od treh članov žirije v prejšnjih oddajah 

Slovenija ima talent, v zadnjih letih pa predvsem kot slikar in pisatelj erotične trilogije, imenovane 

Pravica noči. Prva knjiga iz omenjene trilogije se imenuje Goli v ljubezni, druga, ki je pravkar izšla, je 

Izleti v mesenost, in tretja, ki izide letos junija oz. julija, se bo imenovala Ritke, ritmi in Rokenrol. 

Pogovor z Branetom je vodila kolegica Tina iz dolenjskega kluba. Brane je tekom večera odgovarjal na 

vprašanja, ki so mu jih pripravile kolegice. Vprašanja so bila o njem in njegovem delu – literarnem, 

novinarskem in slikarskem, ena malo manj, druga malo bolj žgečkljiva. Njegovi odgovori pa so bili 

prav vsi precej žgečkljivi.  



Po zaključku uradnega pogovora nam je avtor prebral eno izmed zgodbic iz svoje druge knjige, zaradi 

česar se je ozračje kar precej segrelo. Tudi on nam je za konec postavil par vprašanj. Taka čisto v 

svojem stilu. Za zaključek je pisatelj podpisoval svoje knjige in vsaki posebej je dopisal tudi posebno 

posvetilo. Tajnice smo nato imele priložnost, da se z Branetom tudi fotografiramo. 

O čem vse smo govorili, kakšna so bila vprašanja in odgovori… vam pa… ne, ne… ne povem. Because a 

lady never tells… 

Tekst: Vildana Poznič Kralj 

Foto: Jadranka Meglen 

 

Izdelava beneških mask - gostja Ana Završek, 2. 4. 2013 

Da se v članicah KTLJO skriva neizmerljiva mera kreativnosti smo dokazale že na januarskem 

mesečnem srečanju v letu 2012, ko smo izdelovale voščilnice za različne priložnosti in na januarskem 

mesečnem srečanju v letošnjem letu, ko smo reciklirale stare majice. Aprilsko mesečno srečanje pa je 

prej zapisano samo še potrdilo, obetal je že napovednik. 

Gostja tokratnega srečanja je bila gospa Ana Završek. Ana je članica našega kluba že 15 let. Zaposlena 

je bila kot glavna tajnica direktorja Policijske akademije v Tacnu. Tam je v letu 2005 organizirala sejo 

UO KTLJO in srečanje tajnic Policije iz vse Slovenije. Z izdelavo beneških mask se je pričela ukvarjati 

pred štirimi leti. Pripravila je tudi že nekaj razstav. Tokrat je izdelavo le-teh predstavila tudi nam 

članicam KTLJO in nam tako polepšala, kljub datumu. nič kaj pomladno popoldne s svojimi nagajivimi 

in malce šaljivimi obrazi, kot jih je opisala. Včasih je dobro, pravi, da pogledamo tudi kakšen takšen 

obraz in pozabimo na vse tiste mrke, ki nas spremljajo skozi naše življenje. 

Vsi vemo, kako izgledajo beneške maske, marsikdo med nami je že obiskal sloviti beneški karneval, 

verjetno malokdo pa se je zares poglobil v izdelavo, nastajanje, zgodovino beneških mask. No, tudi za 

to je poskrbela Ana, ki nam je predstavila vse omenjeno. Med drugim smo izvedele, da je nošenje 

mask prvič zabeleženo že v 13. stoletju in je služilo večinoma zato, da bi lahko ostali anonimni in pri 

gibanju po mestu ne bi izdajali svojega stanu. Masko je torej lahko nosil vsakdo – tako zaljubljenci, ki 

so želeli prikriti svoje romance, kot kriminalci, ki so na ta način ubežali pravici. Beneške maske so še 

danes nekaj posebnega – verjetno zaradi njihovega baročnega videza, saj so bogato okrašene z 

zlatimi detajli, perjem in kamni. 

Beneške maske imajo torej zanimivo zgodovino, saj jih Benečani v preteklosti niso nosili le za pusta. 

Edina izjema je bila  maska BAUTTA, ki je bila dovoljena od prve nedelje v oktobru naprej. Uporaba 

maske je znana tudi v grškem in rimskem gledališču vse do italijanske comeddie dell arte preko 

katere se beneške maske razširijo po celi Evropi. 

Beseda MASK izvira iz lombardskega naziva za mrtvo osebo ali dušo izpod zemlje. Vsaka maska nosi v 

sebi predispozicijo simbologije in kulturnih vplivov, ki so slikali trenutke obdobja. Med tradicionalne 

maske se šteje BAUTTA – to je originalna bela maska, kratka, pokriva le oči in nos (kasneje so jo 

pripisovali tudi Casanovi) in v kombinaciji s črnim svilenim naglavnim prekrivalom z izrezom za obraz, 

črnim beneškim trirobnim klobukom (taborro) in črnim, dolgim pregrinjalom. Nosili so jo ljudje vseh 

slojev. Nošenje te maske je bilo prepovedano mladim, neporočenim ženskam. 

MORETTA je ovalna maska s črno ruto. Kot pregrinjalo so jo nosile ženske med obiskom v samostanu. 

GNAGA maska poudarja biseksualnost in spreminja moškega v žensko in obratno. ZENTA, masko bele 

barve, so nosile ženske iz revnejših slojev, med karnevalom pa tudi bogate, da bi s tem prikrile svoj 

družbeni sloj. ZENDALE maska je bila zelo kratka maska oziroma samo robček, ki je pokrival del glave. 

Bil je bel oziroma črn. Kot dodatek je imel prozorno pregrinjalo s katerim so nosilke lahko pokazale 

del obraza. 

Mojstri, ki so izdelovali maske, so iz tega razvili donosni posel in so se celo organizirali v ceh. Tehnike 

oblikovanja mask iz lepljenega, večplastnega papirja so se nenehno razvijale, dekoracije v zlatu in 

vseh možnih barvah so vedno več pridobivale na vrednosti. Določeni mascareri so delali izključno za 



najbolj bogate družine, za katere so se maske pripravljale več mesecev vnaprej. Do današnjega dne se 

je v Benetkah zadržala tradicija ročne izdelave mask in v vsaki delavnici je moč odkriti neko skrivnost 

ali posebnost. 

Beneške maske so doživele tudi svojo Hollywoodsko slavo (v filmu Stanleya Cubricka »Exes Wide 

Shut«, v katerem sta igrala Tom Cruise in Nicole Kidman). V Benetkah je še vedno kar nekaj 

proizvajalcev ter prodajaln mask, kjer lahko najdete tako razkošne maske za karneval kot takšne, ki so 

namenjene zgolj okrasju stene. Da se maske naše članice Ane prav nič ne razlikujejo od tistih v prej 

omenjenih prodajalnah, smo  se lahko prepričale na lastne oči. Zadnje potrjuje tudi pisana 

fotogalerija.  

Za konec pisanja si sposodim še odziv naše članice Marice, ki je zapisala in povzela mesečno srečanje: 

Ana nam je predstavila svoje prelepe maske beneške, 

z veseljem smo poskusile njene potice "nebeške", 

želimo, da tako dobro in s srcem ustvarjaš še naprej, 

in prideš med nas kolegice tajnice nasmejana kot doslej. 

Hvala Sandri za vabilo, Ani za odlično predstavitev in pogostitev, 

Kati za kekse, Marini za fotografije, vsem pa za prijetno druženje. 

Vesela sem, da sem Ano spodbudila k predstavitvi, ker lahko tudi me članice pokažemo svoje 

ustvarjanje 

in s tem popestrimo naša mesečna srečanja. 

Prepričana sem, da nam bo še kakšna naša kolegica predstavila svoje izdelke. 

 

1. (konstituitivna) seja UO, ČR in NO KTLJO, 26. 3. 2013 

Po uspešno izpeljanem 5. Zboru članov KTLJO dne 15. 3. 2013  smo se novoizvoljene članice 26. 3. 

2013 sestale na 1., konstituitivni, seji Častnega razsodišča, Nadzornega odbora in Upravnega odbora. 

Na povabilo članice Marije Funtek so bile vse tri seje v prostorih Mladinske knjige Založba, d.d., 

Slovenska cesta 29, Ljubljana. 

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

Božo Perc. Prav tako se je konstituiral Nadzorni odbor KTLJO. Članice NO so za predsednico izvolile 

Marijo Funtek. 

Na seji Upravnega odbora smo, v okviru dnevnega reda, konstituirali UO. Nova predsednica 

Aleksandra Čibej je čestitala vsem novoizvoljenim članicam in jim zaželela uspešno delo.  Polne 

novega zagona in idej smo se lotile dela: potrdile dnevni red, pregledale sklepe in potrdile zapisnik 

14. seje UO, ki je bila 21. 2. 2013, obravnavale predloge za mesečna srečanja, sprejele finančno 

poročilo, se seznanile z dne 8. 2. 2013 sprejetim statutom Zveze tajnic Slovenije. Na koncu nas je 

predsednica seznanila z okvirnim planom dela za leto 2013 ter si razdelile naloge, ki jih bomo v 

mandatnem obdobju 2013 – 2015 opravljale. Med sejami smo se sladkale s piškoti iz semen, na 

koncu pa še nazdravile na uspešen mandat 2013 – 2015. 

 

Pozdravno pismo nove predsednice KTLJO 

V vsakem koncu je nov začetek in vsak začetek je hkrati tudi konec. 

Pravijo, da je vsak nov začetek pot v neznano. Menim, da se s tem, ko sem prevzela vodenje Kluba 

tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, nisem podala na pot v neznano, saj sem v 

preteklih dveh letih, ko sem opravljala funkcijo podpredsednice, podrobno spoznala delovanje kluba 

in se veliko naučila. 

Klub ima zelo velik potencial. S skupnimi močmi in predvsem timskim delom bo uspešen še naprej. In 

v to verjamem, tako kot verjamem v ekipo, izvoljeno na 5. Zboru članov. 

Hvala vam, da ste s svojim glasom podprli mojo kandidaturo in me izvolili za novo predsednico Kluba 

tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice. Zavezujem se, da bom delovala v skladu s 



statutom KTLJO in ostalimi veljavnimi akti kluba ter v največji meri skušala uresničiti program dela, ki 

sem vam ga predstavila.                                                                                                                                                                          

Aleksandra Čibej, predsednica KTLJO 

                                                                              

5. Zbor članov Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, 15. 3. 2013 

Foto: Marina Mihelič 

Kot vedno so se priprave na največji klubski dogodek, 5. 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 za katerega je poskrbela naša članica Silvija Pavčič. Že v 

srednji šoli se je spogledovala z gledališčem, od nekdaj so jo privlačile tančice skrivnostnih žametnih 

zaves. Tako se je lansko leto prijavila na avdicijo Šentjakobskega gledališča za nove igralce. 

Predstavila se je z odlomkom iz zgodbe Willieja Russela: SHIRLEY VALENTINE. In bila sprejeta med 

igralce. 

Shirley Valentine je razočarana gospodinja, naveličana moža in vsakdanje rutine. In ni rečeno, da se 

take prigode v današnji naglici življenja verjetno sem in tja ne dogajajo. Silvija nam je predstavila 

odlomek iz te zgodbe. In ker je tema odtenkov medsebojnih razmerij vedno zanimiva, je prvemu 

delu, izpod svojega peresa dodala še kratko zgodbo o »rožah«. 

Zbor članov je tokrat vodila kolegica Danijela. Vsa poročila so bila, kot običajno, pripravljena tudi v 

PowerPoint prezentaciji. V letu 2012 se je zvrstilo nemalo dogodkov: 10 mesečnih srečanj z različnimi 

zanimivimi predavanji in predavatelji, na katerih smo izvedele veliko zanimivega; zbor članov; 

jubilejni, 20., Kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, na katerem so razglasili 

tajnico/poslovno asistentko leta 2012 – to je postala naša članica Vildana Poznič Kralj; bile so seje 

UO, NO in ČR; ogledale smo si predpremiero MOPED SHOW-a, statirale v filmu Princ na belem konju, 

ki ga je režiral častni član Roman Končar; sodelovale na 7. DM teku za ženske; sodelovale z drugimi 

regijskimi klubi in Zvezo klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije in še bi lahko naštevale. Poleg 

novih članic Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča, smo izvolile tudi novo 

predsednico KTLJO. Vse točke dnevnega reda so bile soglasno potrjene. 

Na podlagi pravilnika o podelitvi priznanj in nagrad KTLJO so klubsko priznanje za aktivno delo v klubu 

prejele Mojca Končan, Danijela Smolić in Marjanca Vuković. 

Zbor smo zaključili s pobudami članic kluba, pozdravnimi besedami gostov, zaključno besedo nove 

predsednice KTLJO in pogostitvijo in druženjem članov in gostov. K uspešni izvedbi zbora so 

pripomogle naše zveste članice, ki so poskrbele za razvajanje naših brbončic 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 zahvaljujem za trud in dobro voljo. K uspešni izvedbi zbora pa so 

pripomogli tudi ostali donatorji.            

 

Kulinarična delavnica: Kalčki v kulinariki - gostja Mateja Reš - 5. marec 2013 

Kalčki so životvorno živilo, prave tovarne vitaminov, ki obnavljajo in gradijo naše telo. Kalčki 

vsebujejo najboljše vitalne snovi za naš organizem v taki obliki, da jih naše telo izkoristi v največji 

možni meri. Z nakaljevanjem semen si lahko pričaramo pravi vrtiček na kuhinjskem pultu. Kalčke so 

uživali že pred 5000 leti, danes se spoznanje o bogastvu kalčkov nepreklicno vrača! 

Še zanimiv podatek iz nedavne zgodovine kalčkov. Med drugo svetovno vojno je prehrambeni 

oddelek na Kornelski univerzi v ZDA z oglasom iskal zelenjavo, ki raste v vseh podnebjih in vseh letnih 

časih, dozori v nekaj dneh, ima tolikšno prehrambeno vrednost kot meso in vsaj toliko vitamina C kot 



paradižnik ter jo lahko skuhamo z malo goriva v zelo kratkem času. Tem pogojem je ustrezala »kaleča 

zelenjava«. Ste navdušeni? In vse res drži! 

Uporaba semen v kuhinji ni nič novega. Žito zmeljemo in iz njega spečemo kruh, stročnice namočimo 

in jih skuhamo. Kaj pa skriva v sebi kaleče seme? Semenska ovojnica obdaja en ali dva klična lista. 

Globoko v notranjosti je kalček. Semenska ovojnica in klična lista vsebujejo vse potrebne snovi za rast 

in razvoj kalčka. Kalčki vsebujejo vitamine, beljakovine, minerale in ostale zdravilne snovi. Tako imajo 

npr. sojini kalčki, nam verjetno najbolj poznani, veliko vitaminov B kompleksa in prav neverjetno 

količino vitamina A in C, ki sta tudi antioksidanta in pomagata ohranjati organizem. Med kaljenjem se 

poveča vsebnost vitamina A za 3x in vitamina C za 5x. 

Pol kozarca večine vrst kalčkov vsebuje več vitamina C kot šest kozarcev pomarančnega soka. V 

sojinih kalčkih je tudi 28% beljakovin, medtem ko jih je v mesu "le" 13% in jajcih 11%. Kalčki kapusnic 

vsebujejo kakih 10x več kalcija kot krompir… Raziskave so pokazale, da kalčki vsebujejo tudi mnoge 

zdravilne snovi - kalčki lucerne, brokolija in soje npr. vsebujejo kanavanin, ki povečuje odpornost 

proti nekaterim oblikam raka ter estrogene, ki spodbujajo rast in gostoto kosti in zavirajo 

osteoporozo. 

Kako nakaljujemo semena? 

 seme preberemo, odstranimo kamenčke, smeti in poškodovano seme (razen, če je pakirano 

posebej za kaljenje) 

 seme dobro speremo 

 če je potrebno, ga namočimo 

 seme stresemo v kalilnik, kozarec, ali pladenj 

 spiramo pod tekočo vodo 2 krat dnevno, nekatera semena 1 krat 

 ko so kalčki uporabno zreli (2, 3, 4, 5, 6 dni), jih preložimo v zaprte posode in spravimo v 

hladilnik ali še bolje takoj uporabimo 

Katera semena kalimo? 

Užitni so kalčki večine uporabnih rastlin, vendar so nekateri grenki ali pa kalijo prepočasi. Izmed 

stročnic kalimo zeleno sojo oz. pravilno fižol mungo, vse vrste (rdeče, zelene, rjave) leče, čičeriko in 

grah. Pri kaljenju doma je potrebno biti pozoren, če seme ne kali, ali če dobi neprijeten vonj. V tem 

primeru je potrebno seme zavreči. Izmed žit je pšenica v kalilniku redno na sporedu. Enako dobro 

kalijo pira, oves in ječmen. Če se tretji dan kaljenja na semenu na mestu izraščanja kalčka pojavi 

sluzasta bela snov, pomeni, da seme ne bo kalilo in ga nujno zavržemo. Ravno tako velja, če se pojavi 

plesen. Med manjša semena, iz katerih se razvijejo nežnejši kalčki oz. poganjki, sodijo nežna lucerna 

(alfa-alfa), in pikantni, gorčica, kreša, redkev, repa in vse vrste kapusnic. Izmed oljnih semen kalimo 

lan, sezam, oluščeno sončnično in bučno seme. Ajda in lan veljata za poslastico med kalčki. Skoraj 

neznan je triplat, sicer dišavna rastlina, sestavina azijske začimbe kari. 

Kje vsa ta semena najdemo? 

Ne smemo uporabiti semena iz vrečke, namenjene za setev v vrtu. Priporočljivo je, da uporabimo 

seme iz ekološke ali še bolje bio dinamične pridelave. Drobna semena so pakirana posebej z 

namenom za kaljenje, vrečke so opremljene z navodili za kaljenje in enim receptom za pripravo jedi s 

kalčki. Taka semena dobimo v trgovinah z zdravo prehrano ali večjih trgovinskih centrih. 

In še en primer recepta: 

NAMAZ IZ AVOKADA, INDIJSKIH OREŠČKOV, BUČNIH SEMEN S KALČKI REDKVICE 

    1 avokado, dovolj mehak 

    1 skodelica indijskih oreščkov 

    ½ skodelice bučnih semen 

    sok ½ limone 

    sol 

    poper 



    1 skodelica kalčkov redkvice 

Avokado, indijske oreščke in bučna semena zmeljemo, pomešamo z limoninim sokom, soljo, poprom 

in sesekljanimi kalčki redkvice. Postrežemo namazano na kruh. 

Mesečno srečanje, na katerem smo gostile gospo Matejo Reš, ki smo jo v KTLJO gostile že na 

mesečnem srečanju v januarju l. 2011 je bilo izredno zanimivo, saj v poplavi nezdrave hrane, ki jo 

najdemo na policah trgovin, vsak izmed nas vedno bolj stremi k zaužitju zdrave hrane. Prepričana 

sem, da se je marsikatera članica navdušila nad kalčki in jih bo, če jih že ne, od sedaj redno 

uporabljala v svojih kulinaričnih podvigih. Srečanje smo zaključile ob pokušanju dobrot, ki jih je 

predavateljica pripravila med samim predavanjem, slastni potici slavljenke Marije in sproščenem 

klepetu. 

Čisto za konec pa še nekaj, kar vam bo zagotovo polepšalo dan – del zapisa gospe Mateje Reš v 

njenem blogu 5. marca 2013:  

... Je že tako, da takoj, ko zmoreš vstaneš. Še posebej, če komu kaj obljubiš. Tako grem danes v 

Ljubljano, na kratko predavanje o KALČKIH v KULINARIKI. Predavala bom poslovnim sekretarkam. 

Pred dvema letoma sem že bila tam in moram reči, da se počutiš kot v dobrem varstvu. Kako prijazne, 

urejene in dobronamerne ženske so to. Prav veselim se srečanja. 

Kali ga. Zdenka, moja mami in jaz. Bom slikovno poročala, kako smo se imeli in objavila recepte, če 

bomo kaj dobrega pojedli ali popili. Zdenka je pripravila tunin namaz. Nekaj, kar je oboževala moja 

sestra Ruth, ki je tudi predavala tem "Angelom". ... 

Hvala gospa Reš in hvala kolegicam, ki so se udeležile torkovega srečanja! Skupaj smo preživele 

prečudovito popoldne.      

 

Motivacijski dnevi Zveze tajnic Slovenije na Ptuju, 8. in 9. februar 2013 

Besedilo in foto: Sandra Čibej 

8. in 9. februarja 2013 so v organizaciji Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ptuja in okolice na Ptuju 

potekali Motivacijski dnevi (MoD) Zveze tajnic Slovenije, ki sva se jih iz KTLJO udeležili Nadja Pipan in 

Sandra Čibej. V okviru MoD je bil tudi 5. Zbor članov Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev 

Slovenije. 

Po zboru na parkirišču pod gradom smo se odpravile najprej do sob Panorama Krapša, ki so bile 

naslednja dva dneva naš dom. Po namestitvi smo se nato odpeljale do centra Ptuja, do Vinskega 

hrama Ptujska klet. Tu smo si najprej ogledale multivizijsko predstavo z naslovom »Ko se kaplja 

zaiskri«. Čudovite fotografije haloških in slovenjegoriških gričev se prepletajo s sprehodom skozi 

preteklost vinarstva na Ptuju. Predstava je obogatena z izbrano glasbo in besedilom. Po pokušini vin 

Pullus, vin z okusom, smo se sprehodile še po Ptujski kleti in vinskem arhivu. Klet je opremljena z 

zvočnimi in svetlobnimi efekti. Še obvezen nakup za domače in slastno kosilo v Gostilni PP. 

Po kosilu je bil na vrsti 5. Zbor članov Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, po 

zaključku pa ponovno odhod v center Ptuja, kjer smo si ogledale delček kulturnega programa, 

posvečenega prikazu tradiconalnih etnografskih likov in skupin, skupin kurentov... Zbrane nas je 

nagovoril tudi 14. princ ptujskega karnevala Miroslav Slodnjak – vitez Dornavski, zatem pa nas je 

pozabaval še mladi rock band Tretja izmena. Po slastni večerji smo odhitele domov, se našemile in 

odhitele v Karnevalsko dvorano ter v ritmih Gitarsov in Colonie plesale in se zabavale do jutra. 

Drugi dan MoD je prišel seveda kot bi trenil. Pospravile smo stvari, pojedle zajtrk, se po njem 

zahvalile Martini, nato pa odbrzele v ZD Ptuj, kjer nam je gospod Uroš Železnik, dipl. zn., mag. zdr. 

nege, predaval o zdravem življenjskem slogu in dejavnikih tveganja za razvoj kroničnih nenalezljivih 

bolezni. Za tem smo se odpravile še na Tradicionalno dobrodelno Obarjado na Vinarski trg. 

Tradicionalna kulinarična karnevalska obarjada je družabna in dobrodelna akcija Lions kluba Ptuj, v 

kateri skupine gospodarstvenikov, politikov, mestnih svetnikov in drugih znanih Ptujčanov, tekmujejo 

med seboj v kuhanju najboljše obare. Udeležil se jo je tudi predsednik RS, Borut Pahor. Ves čas smo 



se potiho spraševale, če ga ni samo za nas povabila Martina? Malo heca. Še kavica in krofi za konec in 

MoD so bili pri koncu. Še objemi za slovo in odhitele smo domov. 

Za konec »poročila« še enkrat: HVALA Martina za res izvrstno organizacijo MoD, za dva čudovita 

dneva preživeta v odlični družbi na pustnem Ptuju.       

 

Torkovo srečanje - 5. februar 2013 

Besedilo in foto: Sandra Čibej 

Slovenci 8. februarja praznujemo kulturni praznik, v spomin na velikega pesnika Franceta Prešerna, ki 

je na ta dan leta 1849 preminil v Kranju. 

Letošnje torkovo srečanje, 5. februarja 2013, smo članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev 

Ljubljane in okolice obeležile v duhu tega velikega pesnika in v sodelovanju z igralci Šentjakobskega 

gledališča. Za rdečo nit torkovega popoldneva je poskrbela naša članica in pripravnica v 

Šentjakobskem gledališču, Silvija Pavčič. 

Kljub vse bolj neprijaznim časom za prostovoljne ljubiteljske dejavnosti, Šentjakobsko gledališče 

Ljubljana že 92. leto vztraja pri svojem poslanstvu. Organizirano kot društvo združuje nad 150 članov, 

ki v sodelovanju s poklicnimi gledališkimi ustvarjalci in mentorji vsak trenutek svojega prostega časa 

posvečajo odrskemu ustvarjanju in prijetnemu druženju. Mnogim pa pomeni tudi prve ustvarjalne 

korake na njihovi kasnejši poklicni poti. Veliko izjemnih gledaliških ustvarjalcev je zraslo prav iz 

šentjakobskih vrst. Začetki nekaterih nam bolj znanih igralcev segajo v Šentjakobsko gledališče, in 

sicer so tam začeli Saša Pavček, Jurij Zrnec, Nataša Barbara Gračner, tudi Stane Sever in Fran Milčinski 

Ježek. 

Naša gosta na februarskem srečanju KTLJO, ob bok slovenskemu kulturnemu prazniku, sta bila Silvija 

Jovanović in Mišo Mićić, dolgoletna igralca Šentjakobskega gledališča, ki sta v predstavitvi povedala o 

sebi: 

Silvija Jovanović: »Rojena v šestdesetih, v srečnih časih Jugoslavije. Zdrava, žilava, nasmejana, polna 

energije. Do sedaj delala kot tajnica/poslovna sekretarka/kreativka v marketingu/organizatorica 

dogodkov/pospeševalka prodaje/direktorica. Trenutno s svojimi izkušnjami stacionirana na radiu HIT. 

Zaljubljena v gledališče, v vesolje in v vse oblike ustvarjalnosti. Verjamem, da so vsi ljudje v svojem 

bistvu dobri. Verjamem, da se učimo dokler smo živi. Verjamem v brezpogojno ljubezen. V 

Šentjakobskem gledališču Ljubljana sem pred 26 leti stala na odru v najsrečnejšem letu svojega 

življenja - ko sem nosila in potem konec leta tudi rodila svojo hčerko Saro. To je moje večno sonce.« 

Mišo Mićić: »Živjo, sem Mišo, star sem 29 let in najraje na tem svetu se ukvarjam z gledališčem - z 

igro in po novem tudi z režijo. V svetu gledališča sem približno že 10 let. Sicer pa sem jezikoslovec in 

prevajalec, ljubitelj živali in potovanj.« 

Silvija P. je v začetku predstavila tista malo manj znana dejstva o našem največjem pesniku, nato pa 

sta nam gosta recitirala Prešernovo »Od železne ceste« (zgolj naključje je, da je bilo naše srečanje v 

prostorih Planeta GV na Železni cesti). Sledil je intervju ali bolje rečeno zelo prijeten pogovor, v 

katerem smo izvedele več o naših gostih, predvsem pa sta nam odgovorila na prenekatero vprašanje 

v zvezi z igro in gledališčem. Tako smo izvedele, da je gledališče ljubezen Silvije J. tako rekoč od malih 

nog, vedno je rada nastopala. Opisala nam je svojo pot do Šentjakobskega gledališča, kjer je že 27 let. 

In na vprašanje »zakaj gledališče« poda vedno enak odgovor: »Ker je v meni milijon ljudi in vsak bi 

vsaj za malo časa rad prišel na plano.« Silvija J. vsako leto sprejme eno vlogo, pretežno gre za 

komedije 

Mišo, ki je mimogrede Silvijin J. kandidat za zeta, je v Šentjakobskem gledališču že 7 let. Tudi on nam 

je predstavil svojo pot do Šentjakobskega gledališča – njegova prva avdicija je bila zanj predvsem 

izziv, bila je prav v tem gledališču in takrat je sploh prvič prestopil prag Šentjakobskega gledališča. 

Mišo v zvezi z omenjenim gledališčem pričakuje predvsem, da bi le-to ohranilo svoje poslanstvo in 

raven kvalitete in čim več gledalcev. 



Na koncu tega prijetnega druženja pa je tudi Silvija J. postavila vprašanje naši članici Silviji P. 

vprašanje »Zakaj teater?« Silvija nam je razkrila, da se je z gledališčem spogledovala že celo srednjo 

šolo in tudi kasneje, saj je zvesta obiskovalka Šentjakobskega gledališča, in v prepričanju, da nikoli ni 

prepozno sanjati svoje sanje, se je opogumila in prijavila na avidicijo. In ni več daleč dan, ko bo tudi 

naša Silvija stopila na oder in odigrala svojo prvo vlogo... in takrat bomo poleg tudi kolegice iz KTLJO. 

Komaj čakamo. 

Uradni delo torkovega srečanja smo zaključile kot se spodobi, ob prijetnem klepetu, kozarčku penine 

in dobrotah Silvije in tokratne slavljenke Zdenke.            

 

Udeležba na 14. skupščini KTPSDBK, 1. februar 2013 

Besedilo: Sandra Čibej 

Foto: Marina Mihelič in Sandra Čibej 

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

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

Sandra Čibej) udeležile njihove 14. redne letne skupščine, ki je potekala 1. februarja 2013 v v Hotelu 

Balnea, v dvorani Fontana, v Krkinih Termah v Dolenjskih Toplicah. 

Pred skupščino smo si ogledali Center za medicinsko rehabilitacijo, kjer so nam predstavili Gamma 

Swing – metodo zdravljenja bolečin v križu. 

Po prečudoviti uvodni glasbeni točki Maruše Vučković se je pričel uradni del skupščine, v katerem so 

obravnavali in sprejeli poročila za l. 2012 (poročilo o delu kluba in finančno poročilo, poročila 

Nadzornega odbora, Disciplinskega razsodišča in Odnosov z javnostmi), izvedli volitve članov v organe 

kluba, nato pa še predstavili program dela in finančni plan za leto 2013. 

Podelili so priznanja kluba najbolj prizadevnim članicam in kot posebno presenečenje tudi častni 

naziv Častna članica kluba, ki ga je prejela Albina Štrekelj. Uradni del skupščine je sklenila Maruša 

Vučković s pesmijo Extreme More than words. 

Prisotne članice ljubljanskega kluba smo čestitale predsednici Vesni za uspešno vodenje kluba, 

čestitke smo izrekle tudi vsem nagrajenkam in častni članici. V prihodnje smo jim zaželele veliko 

klubskih uspehov, prijetnega druženja in sodelovanja z našim klubom, ter jih prijazno povabile na naš 

zbor članov. Po skupinskem fotografiranju pa je, ob okusni in bogati pogostitvi, stekel sproščen 

klepet.             

 

Delavnica "Recikliranje starih majic" - 8. januar 2013 

Tekst in foto: Sandra Čibej 

Pravijo, da se celo življenje učimo, kar smo dokazale, poleg naše ustvarjalnosti, na januarskem 

mesečnem srečanju, na delavnici »Recikliranje starih majic«. Predsednica KTLJO Tatjana Regent nam 

je prijazno predstavila, kako lahko iz starih, neuporabnih majic, ki jih običajno ali vržemo v smeti ali 

uporabimo za predvsem gospodinjska opravila, izdelamo nekaj novega in ponovno uporabnega. 

Odsluženo majico smo tako najprej prepognile, razrezale na približno dva prsta široke trakove, ki smo 

jih nato razrezale še do te mere, da smo iz nje dobile neskončen trak. Le-tega smo nato raztegnile, da 

je postal tanjši in tako dobila prejo, ki smo jo zvile v klobko. Sledilo je kvačkanje. Ker časa ni bilo na 

pretek, smo s kvačkanjem le pričele oziroma smo kvačkale toliko časa, da smo porabile klobko. Se pa 

nam je ob prijetnem klepetu utrnilo nemalo idej kaj vse bi lahko iz tega naredile – torbice, zapestnice, 

verižice, vreče za shranjevanje zelišč in podobnega, podstavke in še in še. Tatjana pa nam je pokazala 

še nekaj trikov in njenih izdelkov. 

Druženje smo zaključile ob prijetnem klepetu in ob dobrotah, ki so jih prinesle Helena, Marica in Kati 

ter kozarčku rujnega. 

Anja Novak: INTERVJU s Tatjano Regent, predsednico KTLJO 

»Nikar se ne bojte majhnih korakov« 



Tatjana Regent je nadvse uspešna in prodorna poslovna ženska. Takšna, ki vidi cilje. In jih tudi pridno 

uresničuje. Drugega za drugim. Počasi in predano. Je tudi predsednica Kluba tajnic Ljubljane z okolico. 

In prava umetnica, ki nas je, zbrane za veliko okroglo mizo, navdihnila z recikliranjem različnih 

izdelkov. 

Iz starih majic smo naredile prejo in jo skvačkale v izdelek. Naučile smo se, kako se iz majice izdela 

prijetno, mehko, bombažno vrečko, s katero zažigamo v trgovini. Spoznale smo tudi, kako se iz 

rokavov starih majic naredijo simpatične majhne bombažne vrečke za začimbe. 

Pokazala nam je tudi, kako se iz rute naredi ogrlico, iz tanke niti pa skvačka zapestnico. Nekaj nas je 

kvačko prvič držalo v rokah. Verjemite, prav nič težkega ni. Delo hitro postane rutina, ki sprošča. 

Po tem srečanju si do poletja želim skvačkati zapestnico iz fine, tanke, zlate niti. Dodala ji bom 

elegantne, majhne in svetleče črne perlice. 

Tatjana nas je navdušila z recikliranjem, povedala pa je tudi nekaj zanimivih stvari. 

Je recikliranje nujnost ali je bolj »modna muha«? 

Mislim, da je oboje. Je nujnost, saj smo čedalje bolj ekološko ozaveščeni. In vsekakor tudi modna 

zadeva. Prav tako je tudi koristno delo, ko iz izdelkov, ki jih ne potrebujemo več, naredimo nekaj 

novega, znova uporabnega in lepega. Če ustvarjamo skupaj z otroki, pa je najlepše. Urice, ko 

ustvarjamo skupaj, imajo neprecenljivo vrednost. Ob prijetnem skupnem druženju in ustvarjanju so 

končni izdelki le še češnjica na tortici. 

Ali nosiš reciklirana oblačila? 

Vedno. Zelo rada spreminjam oblačila. Kupim si majčko in ji nakvačkam ovratnik, našijem rožice ali 

perlice... Prav vse je mogoče spremeniti. 

Od katerih treh predmetov, četudi jih ni mogoče reciklirati, se ne moreš ločiti? 

Računalnik z internetom je moje okno v svet. Z njim iščem in izmenjujem ideje za svoje nove izdelke 

in treniram tuje jezike. Drugi je moj kotiček, v katerem hranim različne materiale iz katerih izdelujem 

nove izdelke. Tretji je dobra knjiga. Tudi knjige je mogoče reciklirat. Celo iz starih časopisov se da 

narediti zelo lepe izdelke. 

Za katero stvar ti ni žal porabiti denarja? 

Za dobre čevlje, za katere obstaja tudi zgornja dovoljena cenovna meja. Za kakovostne sestavine za 

prehrano, predvsem ekološke pridelave. In za naravne materiale na svoji koži: bombaž in volno. 

Po čem si tipična Ljubljančanka? 

Po tem, da obožujem sobotne obiske na ljubljanski tržnici in nedeljske sprehode po sejmu starin ob 

Ljubljanici. Teh ritualov ne zamenjam za tono zlata. Rada pa tudi tečem po Poti spominov in 

tovarištva ter Tivoliju. 

Katera je tvoja trenutna majhna radost? 

Moja majhna velika radost je moja prva vnukinja, ki bo te dni dopolnila dva meseca. Naj se pohvalim, 

da sem ji nakvačkala kompletek, iz katerega je odšla iz porodnišnice. Naredila pa sem tudi klink, v 

katerem jo mamica prenaša po stanovanju. Pravkar končujem tudi zimski model za sprehode, ki bo 

izdelan iz termoflisa in bombaža. 

Kaj nam svetuješ v novem letu? 

Nikar se ne bojte majhnih korakov. Ravno ti drobni koraki vas bodo pripeljali do cilja. Do tistih skritih 

želja, ki so se vam zdijo še neuresničljive. Verjemite, vse je možno, če verjameš. 

Tatjana nam je zaupala tudi spletni naslov,  na katerega pošiljajo svoje ideje ljudje iz celega sveta. 

Pokukajte na www.pinterest.com  Prav vsaka bo našla kakšno malenkost zase, pa naj bo to ličenje, 

ideja za frizuro, ideja za kak dodatek, ki bo polepšal vaš dom ali pisarno, popestril kak rojstni dan in 

tako naprej. 

Drage gospe. Izkoristimo kakšen večer tudi za ustvarjanje skupaj s svojimi otroki, vnuki... Koristno bo 

in prijetno. Kakovostno druženje je največ vredno! 

Prisrčno vas pozdravlja, Anja Novak                                


