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Torkovo srečanje 1. decembra 2009 

V torek, 1. decembra smo bile gostje podjetja PRO MAK d. o. o., ki že vrsto let opremlja posebne 

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

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

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

21 let. 

Začetek dejavnosti je bilo odprtje trgovine suhega cvetja v Sežani 1989, njen najbolj poznan pa je 

Boutique suhega cvetja v Nami v Ljubljani, ki je bil odprt 1990. Še danes izdelujejo aranžmaje iz 

suhega cvetja. 

Družina Krpan, lastniki podjetja in zaposleni, so nam pripravili topel sprejem. Naše oči so begale sem 

in tja, presenečene nad lepoto razstavljenih dekoracij in posameznih elementov. Pomislite kakšne 

probleme smo imele šele na koncu, ko smo na policami, ki so se šibile od izbranih okraskov, sveč, 

svilenega cvetja, ... izbirale detajle, s katerimi si bomo okrasile dom. 

Pred nakupom, pa nam je gospa Marka Krpan pripravila prikaz izdelave adventnega venčka, kako 

zavijemo in okrasimo darila, predstavila nam je barvne trende in nas naučila, kako naj uporabljamo 

barvno lestvico. 

 

Novoletno srečanje članic KTLJO 27. novembra 2009 

V petek smo se članice Ljubljanskega kluba tajnic že enajstič zbrale na novoletnem srečanju. Zbralo se 

nas je kar lepo število. Vse smo s seboj prinesle izvirna darila, ki smo jih izžrebale v srečelovu.  

V gostilni Štern je odmevalo od prešernega smeha, klepeta kolegic in dobre glasbe. Da je bila glasba 

res dobra, lepi Dasa pa je odlično poskrbel za "žurersko" vzdušje pričajo tudi fotografije.  

Na žalost se nam nista mogla pridružiti častna člana: Majda Zlodi in Roman Končar, ki pa nam je 

poslal voščilo, ki si ga lahko preberete v prilogi.  

Vse lepo se enkrat konča. Lahko samo zatrdim, da se prihodnje leto zagotovo spet srečamo. 

 

Razširjena seja UO ZKTPS Slovenije 21. novembra 2009 

21. november 2009 ni bila običajna, turobna  jesenska sobota.  Že v zgodnjih jutranjih urah je sonce 

pogumno zasijalo v vsej svoji lepoti. Tajnice,  iz  vseh krajev Slovenije, smo  zelo resno 

vzele  povabilo  Zveze Klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije in Kluba tajnic Gorenjske, ter se 

prepustile  »sivi poti«, da nas je vodila na Gorenjsko. Osem kolegic iz našega kluba ( Marica Androjna, 

Majda Zlodi, Marija Pelhan, Ana Podržaj, Katjuša Čeplak, Helena Slanc, Mojca Končan in Majda 

Kamin), tajnice in tajnik iz Dolenjskega in Belokranjskega konca Slovenije, smo se v Ljubljani  pridružili 

kolegicam iz Štajerske, ki so nas že  ob vstopu v avtobus ustrezno razkužile in uničile morebitne viruse 

gripe ... 

 

Jesenski posvet v Zrečah (Kaj mora vedeti dobra tajnica) od 9. do 10. novembra 2009 

 

Torkovo srečanje 3. novembra 2009 

Torkovo srečanje 3. novembra 2009, gostja Bojana Košnik (Foto in tekst: Tatjana Regent) 

Tokrat  smo gostile Bojano Košnik, ki se je z nami pogovarjala o poslovnem protokolu in bontonu. 

Naučila nas je preproste formule, po kateri se moramo ravnati, in nikoli več ne bomo v zadregi: v 

poslovnem svetu ni pomemben spol, pač pa položaj; v odnosu moški - ženska še vedno velja, da 

imamo dame prednost in pa odnos mladost  - starost, kjer ima starost prednost. 

Kolegice so sodelovale zelo aktivno in protokol smo obravnavale na konkretnih primerih kot na 

primer, ko pride gost v podjetje in ga mora poslovna sekretarka sprejeti in odpeljati do direktorja. Da 

pa vse ni bilo tako zelo preprosto, je gospa Bojana malce zapletla situacijo: gost  nas je čakal pred 



podjetjem, imel je polne roke prtljage, morale smo ga peljati v stavbo, z dvigalom v drugo nadstropje, 

potem naprej po stopnicah, kjer ni bilo prostora, da bi šla v štric dva človeka, ... In smo reševale 

zadano nalogo.  

Kako pa bi ravnali vi? Kako dobro je vaše poznavanje poslovnega protokola in bontona? Če niste 

prepričani, je gospa Košnik napisala odlično knjigo z naslovom: 24 ur poslovnega bontona.   

Pa lep pozdrav do prihodnjič, ko se nam morda pridružite. 

 

Izobraževanje o digitalni fotografiji 22. oktobra 2009 

Če znanje uporabljamo, ga imamo vedno več…   (arabska modrost) 

Ponovno smo se zbrale v  računalniški učilnici Srednje upravno administrativne šole Ljubljana. Tokrat 

sta nam učiteljici šole mag. Saška Grušovnik in Tatjana Prevodnik , univ. dipl. soc., pripravili 

izobraževanje o obdelavi in shranjevanju digitalnih fotografij ter slikovnega gradiva. 

Ga. Grušovnik nam je  zelo dobro obrazložila uporabo profesionalnih računalniških orodij za obdelavo 

fotografij, ga. Prevodnik pa prijazno pomagala z nasveti pri urejanju.  

S seboj smo prinesle fotografije in se naučile vstaviti napis, se poigrati z barvami, izrezovanjem… Nato 

smo fotografije še uokvirile in jih nanizale v spletni album, da jih pokažemo kolegicam.  

Z ekranov so zasijale polepšane fotografije cvetja, narave, oseb, dogodkov…Vsaka je bila nekaj 

posebnega in naše oči so ob pogledu nanje kar zažarele.  

Ponovno smo se naučile nekaj novega, predvsem za zelo uporabnega. 

Hvala predavateljicama in vodstvu šole za brezplačno izobraževanje in uporabo učilnice, kolegicam pa 

za  prijetno druženje. Vsem želim veliko lepih trenutkov pri urejanju fotografij s počitnic, izletov, 

naših druženj…  Avtorica teksta:  Marica Androjna, častna članica 

 

Torkovo srečanje 6. oktobra 2009, gosta Alex Gregorič in Slaven Deležan 

V mesecu oktobru smo imele članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice še eno 

izredno zanimivo predavanje s kar dvemi zanimivimi gosti. 

Gospod Alex Gregorič je trener za poslovno in osebno rast, trener komunikacije, poslovnega 

nastopanja in vedenja, ter trener prodajnih veščin. Poleg številnih usposabljanj v Sloveniji je v letu 

2006 zaključil trening za coacha (trenerja) v Avstraliji. Je tudi član mednarodne organizacije Mars 

Venus Coaching. Novembra 2006 je v Rimu delal tudi z dr. Johnom Grayem osebno. V okviru podjetja 

Mars Venus d.o.o. , ki je pooblaščeno za izvajanje programov dr. Johna Graya, izvaja treninge, 

delavnice, team building programe, seminarje, svetuje in izvaja coaching. 

Uvodoma nam je gospod Gregorič pojasnil prispodobo Mars Venus v žensko moškem principu 

komunicaranja. In sicer, da so  moški z Marsa, ženske pa z Venere. Prispodoba je pogosto uporabljena 

za slikovito ponazoritev razlik med spoloma, ki nemalokrat pri  poslušalcu sprožajo vsaj prikrite 

nasmeške, če že ne kaj drugega. 

Poudaril je, da moramo seveda najprej sprejeti, da razlike med moškimi in ženskami pač so. Ob 

bioloških in socioloških tudi v motivaciji, zmožnostih, slogu komuniciranja, delovanju. Za moške bi 

lahko rekli, da so obsedeni s statusnimi “zemljevidi“, vedeti morajo, kje se kaj dogaja in kakšno 

“strategijo igre“ morajo uporabiti. Ženske se bolj trudimo z grajenjem odnosov, ki nam zagotavljajo 

vključenost in čustveno angažiranost. Slabša, če že ne kar preveč potencirana je praksa nekaterih 

žensk v poslovnem okolju, da posnemajo “moški“ slog vodenja, komuniciranja, grajenja odnosov. To 

danes ni niti potrebno niti koristno, saj informacijska družba in družba znanja potrebujeta atribute, ki 

jih označuje ženski princip. Res pa je treba biti v praksi še potrpežljiv, saj so poslovni in organizacijski 

modeli še vedno zelo “mačo“ in je ženskam dovoljeno imeti službo, ne pa delati kariere. Evolutivna 

psihologija opozarja na potrebo po sprejemanju razlik med moškimi in ženskami, ker so dejstvo in 

nikakršen stereotip. Nekateri jih posmehljivo reducirajo na poenostavljeno karakterizacijo moškega 

(želja po uspehu in dokazovanju) in ženske (želja po dobrem videzu). Dejstvo pa je, da so moške 



značilnosti tekmovalnost, igranje “igric“, večja tveganja, večja samozavest, ozka usmerjenost k 

nalogam, boljše »mentalne mape«. Med ženske značilnosti pa uvrščamo lažje izražanje čustev,večjo 

skrbnost, boljše socialne spretnosti, empatijo, lažje sodelovanje, zmožnost ukvarjanja z več nalogami 

hkrati. Poslovnemu okolju danes hudo primanjkuje “ženskosti“, zato si večjega vpliva in udeležbe 

žensk v poslovnem življenju vsi lahko le želimo.  

Uspeh v odnosih bomo dosegli, če se bomo tako  moški kot ženske znali prilagajati tako, kot je najbolj 

primerno. Ključ do uspešnega ravnanja z nasprotnim spolom je v tem, da se naučimo kako 

preklapljati med različnimi načini vedenja, komuniciranja. Resnično uspešni poslovni ljudje imajo, ali 

pa razvijejo prav to lastnost, da lahko v različnih situacijah pozitivno izražajo različne dele svoje 

osebnosti, odvisno od tega s kom delajo. Vsak od nas ima namreč tako eno kot drugo, »marsovsko« 

in »venerjansko« plat, le da je običajno ena močnejša. Pomembno je, da svojo močnejšo plat 

uporabljamo na konstruktiven način, da jo uporabljamo z zavedanjem. Gospod Gregorič je pojasnil 

kako lahko z uporabo primernih pristopov, ravnanj, komunikacijskih tehnik, predvsem pa osebne 

naravnanosti, dosegamo v poslovnem in zasebnem življenju višjo stopnjo razumevanja, sodelovanja 

in konec koncev najpomembnejšega, boljših rezultatov. 

Po zaključku predavanja se nam je predstavil naš drugi gost, gospod Slaven Deležan. Gospod Deležan 

je  diplomirani grafični inženir in vodi podjetje, ki  deluje na dveh področjih in sicer na grafičnem ter 

gastronomskem, kar se je razvilo iz hobija in ljubezni do vrhunskega oljčnega olje in vina. Predstavil  

nam je ekstra deviško oljčno olje Chiavalon Ex Albis, ki prihaja iz področja Vodnjana, Hrvaška Istra. 

Oljčno olje Ex Albis se nahaja v samem vrhu oljčnih olj v svetovnem merilu. Istočasno nam je 

predstavil še dve vrhunski vini iz Goriških Brd, vinarja Joška Mavriča. Okušali smo tudi ekološko 

pridelane sušene fige in izdelke iz sušenih fig, pridelane v Dalmaciji, v dolini Neretve ter dimljene 

filete Brancina in Orade iz Limskega kanala.  

V družbi obeh naših gostov so se članice počutile nadvse prijetno in torkovo popoldne se je hitro 

prevesilo v večer. Avtorica teksta: Zdenka Debevec 

 

Jesenski izlet na Gorenjsko 12. septembra 2009 

... jaz pa pojdem na Gorenjsko, gor na gornje Štajersko…  je, po znani narodni pesmi, v vabilu napisala 

Tatjana. 

V jesenskem jutru smo se odpeljali do Mošenj, kjer smo si ogledali Vrtnarijo Reš. Gospa Ruth Reš 

Podgornik nam je pokazala vrt, ki je zasajen z raznim cvetjem in zelenjem. Posebno zanimivi so 

bonsaji. Prijazno nam je zaupala nekaj skrivnosti za uspešno gojenje in sajenje rož. Predstavila nam je 

tudi knjige, ki jih je napisala. V trgovini smo kupile gomolje za jesensko sajenje, da nas bodo spomladi 

razveseljevali prvi  raznobarvni cvetovi narcis, tulipanov,... 

Vožnjo smo nadaljevali do Kranjske Gore, kjer smo si ogledali Liznjekovo hišo. To je pristna slovenska 

alpska hiša. V njej je razstava 100 let v kraljestvu Zlatoroga, ki jo je ob stoti obletnici lovstva pripravil 

Slovenski lovski muzej. Skrbnika sta nam predstavila zgodovino kraja in predmetov, ki so zbrani v hiši 

in gospodarskem poslopju. Posebno zanimivi so bili  izdelki iz drevesnih korenih. 

Pridružil se nam je Majdin prijatelj - gospod Lojze Zupan (avtohtoni Kranjskogorčan) in nas popeljal 

do Zelencev, ki so znani kot talni izviri Save Dolinke. Večina vode priteče podzemno iz Tamarja in je 

izrazito zelene barve. Posebnost  jezerca je, da pozimi ne zamrzne. 

Po kratki vožnji smo prispeli pod vznožje skakalnic v Planici in v mislih podoživeli smučarske skoke v 

zimskem času. Za  našo opoldansko malico smo si sposodili kar leseni oder, kjer smo ponudili vse 

dobrote, ki smo jih same pripravile. 

Ker je po jutranjem dežju posijalo sonce, smo se z sprehodili do doline Tamar. Pot nas je vodila skozi 

gozdove in travnike, od koder se nam je odpiral prelep pogled na stene Velikih in Malih Ponc, 

Mojstrovke, Travnika… Po kratkem počitku pri Domu v Tamarju, smo se vrnili v Planico. 



Ob poznem kosilu v restravraciji Lipa v Kranjski Gori smo prijetno poklepetali in na vožnji proti 

Ljubljani strnili vtise prelepega 11. jesenskega izleta. 

Prisrčna hvala Majdi Zlodi, organizatorici naših jesenskih izletov, gospodu Lojzetu Zupanu za  vodenje 

k Zelencem in v Tamar;  ter članicam kluba, ki so z dobrotami, dobro voljo, šalami, lepo besedo in 

nasmehom popestrile naš jesenski izlet. Hvala Janiju Pavlinu, ki je s fotoaparatom zabeležil kar nekaj 

lepih utrinkov za spomin.  

Tekst: Marica Androjna 

 

Pohod na Gorjance 5. septembra 2009 

 

Seja UO ZKTPS na Ptuju 4. septembra 2009 

 

Torkovo srečanje 1. septembra 2009, gost Roman Vodeb 

V torek 1. septembra smo se članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice 

ponovno zbrale na našem rednem mesečnem srečanju. Tokratni gost, mag. Roman Vodeb je znan 

širši slovenski javnosti kot teoretski psihoanalitik, kritični mislec in osebni svetovalec na področju 

osebnih in družinskih problemov. V zanimivem predavanju, ki ga je podkrepil s primeri iz prakse nas 

je popeljal skozi teoretični del fenomena sindroma izgorevanja (angleško »bornout«) in 

prepoznavanja v različnih poklicih. Poklicna izgorelost je neljubi spremljevalec sodobnega časa in 

divjega tempa življenja. Nič na novo odkritega ni, če rečemo, da je danes življenje bolj stresno in 

naporno kot kdajkoli prej. Stres in kronična utrujenost, ki se včasih prepleta z depresijo, je nekaj, kar 

je zelo dobro znano vsakomur od nas. Stresu in pritiskom smo izpostavljeni tako rekoč povsod: v 

službi, v šoli, v jutranjem prometu in celo v domačem okolju, če so družinski odnosi slabi. Izgorelost 

lahko opredelimo kot dolgotrajno psihofizično izčrpanost, ki se kaže na vseh področjih: telesnem, 

čustvenem, vedenjskem in tudi miselnem. Izgorevamo počasi (gre namreč za kronični proces), tudi 

več let, in po različnih stopnjah. Vpliva na naše zdravje, zmožnost premagovanja ovir in naš osebni 

življenjski slog.  

Roman Vodeb je skozi nekatere psihoanalitične koncepte razložil nezavedno ozadje sindroma 

izgorevanja in nakazal tudi določne rešitve. V današnjem času je situacij, kjer redno prihaja do 

posameznih variant izgorevanja veliko, in se v osnovi tudi zelo razlikujejo med seboj. Na udaru niso 

samo profili poklicev, kjer človek prihaja do stikov z ljudmi, ki trpijo, in nenehno z njimi sočustvuje oz. 

se znajde v situacijah, ko se mora obraniti lastnega sočustvovanje in sočutja. Na tovrstnem, torej 

sočustvovalnem udaru je predvsem medicinsko osebje (zdravniki, medicinske sestre, urgentni 

reševalci, torej tudi gasilci in policisti), ki imajo veliko težkih pacientov oz. trpečih ljudi. V takšnih 

profilih poklicev so znana stanja otopelosti, ravnodušja, brezčutnost in stoičnost, ki preraščajo celo v 

brezobzirnost, nesramnost, posmehljivost in prezirljivost – skratka ciničnost in apatijo. Delovna 

vnema in motivacija znata usahniti. Na tak način izgorel človek hodi v službo predvsem zato, ker 

mora, torej zaradi svoje socialne eksistence. Vsi ljudje v takšnih stresnih situacijah seveda ne 

(od)reagirajo na enak način. V kontekstu sočustvovanje obstajajo znatne individualne razlike. Nekdo 

se hitro vživi v težke situacije drugih, in z njimi bodisi globoko, ali pa zgolj površinsko, sočustvuje. 

Čisto na drugačen način vendar prav tako intenzivno lahko izgorevajo drugi profili poklicev– npr. 

deloholiki, menedžerji, bančni posredniki, ljudje na odgovornih položajih, pa tudi tajnice, poslovne 

sekretarke, ki jih nadrejeni preobremenjujejo s številnimi nalogami, tudi tistimi nemogočimi in 

absurdnimi, ki jim fizično oz. časovno ne morejo biti kos – še posebno, če so te osebe po osebnostni 

strukturi dosledne in vestne osebe. 

Slabi šefi namreč svoje podrejene, tudi nas tajnice in poslovne sekretarke, silijo, da prezremo 

opozorilne znake, saj se vendar "ne smemo smiliti sami sebi", ker po drugi strani vendarle uživamo v 

tem, da zmoremo več kot drugi. Ne samo šefi, tudi sodelavci okrog nas vztrajno zahtevajo, da dajemo 



od sebe vse in še več, kot v posameznem trenutku zmoremo. Nič nenavadnega, kajti navadili smo jih, 

da nenehno dobro in uspešno zadovoljujemo vsa njihova pričakovanja. Če popustimo pod njihovimi 

pritiski, in se naprezamo še naprej, bomo prej ali slej izrabili telesno, miselno in čustveno, torej 

psihično energijo. 

Znaki oz. simptomi izgorevanja pri medicinskemu (bolnišničnem) osebju (zdravnikih, medicinskih 

sestrah) so znani. Vendar se podobni znaki (simptomi) izgorelosti pojavljajo tudi pri raznih 

»prostovoljnih« deloholikih in tudi pri »prisiljenih« oz. v povečano delavno storilnost  porinjenih 

delavcih. Tudi pri njih se, če se ne osvobodijo nenehnega intenzivnega dela (tudi takega čez polni 

delovni čas in dela ob vikendih) pojavi kronična psihična in fizični utrujenost oz. izčrpanost. Izgubijo 

lahko tudi splošen življenjski navdih, veselja in zanimanja do hobijev ali ostalih življenjskih radosti, ki 

so jih nekoč navduševale. Tudi pripravljenosti za sodelovanje z občutkom za kolektivno odgovornosti 

usahne. Vživljanje oz. sočustvovanje z drugimi vidno usahne. Ravnodušnost do strank se prenaša tudi 

v ravnodušnost do sodelavcev oz. kolektiva. Nerazpoloženost za delo je reden spremljevalec kronično 

izčrpanih ljudi. Običajna je tudi zmanjšana pozitivna samopodoba in samozavest. Poveča pa se 

razdražljivost in nezadovoljstvo, ki se lahko manifestira v občasni odkriti agresivnosti ali celo kronični 

depresiji. Ob tovrstnem čustvovanju prihaja še do določenih somatskih problemov, kot so 

nespečnosti, »beg v (samo kaznovalno oz. »odrešilno«) bolečino (bolezen)«, tudi motnje hranjenja 

niso izključene (bodisi v obliki izgube apetita ali pa tudi prevelike ješčnosti). 

Izhodi v tovrstnih kariernih oz. osebnih krizah so mogoči. Tudi variant »gašenje požara« oz. 

»refleksov« na takšne krize, je kar nekaj. Mnoge od njih do družbeno nesprejemljive – npr. 

alkoholizem ali omamljanje z drugimi psihotropnimi substancami. Manko v psihičnem miru oz. sreči 

je pač potrebno zakrpati z določenimi življenjskimi prijetnostmi oz. navideznimi užitki. Konstantnemu 

doživljanju neugodja se je pač treba ogniti. Dopusti – tudi bolniški – so obliž na rano, ki jo povzroči 

pretirano izgorevanje. Mnogi se »po bližnjici« zatekajo v medikamentozno zdravljenje izgorelosti oz. 

preveliko uživanje raznih pomirjeval in drugih kemičnih substanc. Drugi si pomagajo z osebnimi 

svetovalci (coachi) ali celo psihoterapevti, ki predrugačijo določene kontekste misli, zaradi katerih 

posameznik v resnici izgoreva. Odrešilna misel je v resnici tista, ki lahko ubere takšno (primerno) pot, 

da se po eni strani ogroženi človek ogne sindroma (in simptomov) izgorelosti, po drugi strani pa tudi 

okolica ne trpi več zaradi vseh simptomov sindroma izgorelosti. V najhujših primerih totalne 

izgorelosti pa so predvsem psihoterapevti tisti, ki pomagajo razjasniti, zakaj je sploh prišlo do tega, in 

pomagajo namesto storilnostno pogojene samopodobe zgraditi realno, pozitivno samovrednotenje, 

ki temelji na notranjem zadovoljstvu in ne na pohvalah od zunaj.  

Predavanje je sklenil z informacijo, da  kar 60 % Slovencev tako ali drugače »pregoreva« na delovnem 

mestu, kar je seveda zelo zaskrbljujoč podatek. Od teh 60 odstotkov jih 30 odstotkov kaže znake pre 

izčrpanosti (prva stopnja izgorevanja), 22 odstotkov jih kaže znake ujetosti (druga stopnja 

izgorevanja), 8 odstotkov pa jih je izgorelih. To lahko pomeni dvoje: da veliko ljudi nosi v sebi 

storilnostno pogojeno samopodobo ter da so okoliščine življenja in dela v Sloveniji zelo 

obremenjujoče. Problem je zelo resen in ga ne gre jemati prelahko. Noben izgovor na primer ni, da je 

malce izčrpanosti del vaše službe, ali celo huje, ne jemljite tega kot statusni simbol, kar po raziskavi 

sodeč radi počnejo predvsem nekateri vodstveni delavci in menedžerji. 

Po zaključku predavanja je predsednica Majda Kamin v imenu kluba voščila vsem članicam, ki so v 

poletnih in dopustniških dneh praznovale osebni praznik. Seznanila nas je tudi s planiranimi 

aktivnostmi v klubu do konca letošnjega leta, zato vse članice vabimo, da spremljajo obvestila o 

dogodkih na naši spletni strani http://tajnice.ljubljane.googlepages.com/ Povabila jih je, da  se 

prijavijo oz. udeležijo naših dogodkov.  

Na koncu smo skupaj z gostom sproščeno poklepetali in nazdravili vsem slavljenkam. Stres in 

izgorevanje je bila samo tema našega mesečnega srečanja, mi pa smo popoldanske ure preživeli 

nadvse sproščujoče in prijetno. Avtorica teksta: Zdenka Debevec 



Piran 20. junija 2009 

V PIRANU , 20. JUNIJA 2009 – CELODNEVNO DRUŽENJE KLUBA TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV 

LJUBLJANE IN OKOLICE 

Vodstvo Gea Collega  nam je tudi letos velikodušno ponudilo prostore  svojega izobraževalnega 

centra v palači Trevisini v Piranu. Organizirali so zelo zanimivo predavanje  o »Javnem nastopanju«  v 

izvedbi vrhunske predavateljice  mag. Irene Deželak. 

Seveda smo se z veseljem odzvali njihovemu vabilu in povabili tudi kolegice in kolege  iz ostalih 

regijskih klubov in veseli smo, da so se našemu vabilu odzvali iz Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev 

Dolenjske in Bele Krajine in iz Kluba tajnic  in poslovnih sekretark Trebnjega in okolice. 

Ker je naš moto, združiti prijetno s koristnim, smo v popoldanskem delu organizirali   še družabni del 

in tako pripravili celodnevno srečanje  naših članov, članov sosednjih klubov ter prijateljev.  

Naj vam napišem nekaj misli in podrobnosti s sobotnega srečanja, za vse tiste, ki ste bili z nami in 

boste ob prebiranju teh vrstic ponovno podoživeli ta sobotni dan in seveda za vse tiste, ki se nam 

niste uspeli pridružiti, da boste vedeli, kaj ste zamudili.  

Petek, ura se bliža polnoči, še moje zadnje priprave na sobotno druženje. Z negotovostjo gledam v 

nebo in kar ne morem verjeti vremenski napovedi, da se bo v nekaj urah ohladilo za več kot 150 in da 

bodo v soboto, prav na obali, huda neurja  in močna burja. 

Nekaj ur nemirnega spanja, preverjanje, ali še kaj manjka in zbudim se v deževno sobotno jutro, 20. 

junija 2009.  

Parkirišče Dolgi most, jutranje pozdravljanje, težko pričakovani prihod avtobusa, da se umaknemo 

nekam »pod streho«. 

Za večino prijavljenih vreme ni bilo ovira, premagali so skušnjavo toplega domačega zavetja in skupaj 

smo se podali na to  nepredvidljivo pot. 

V glavi se mi poraja misel: 

»Življenje je nepredvidljivo – kot deževen dan, 

lahko se spremeni v jasnino ali pa v orkan. 

Ko zreš nazaj, se v tebi morda poraja misel: 

Vihar, oblaki, sonce dež – vse je imelo smisel.« 

Z zagotovostjo lahko rečem , da je na ta sobotni dan,   res vse imelo smisel! 

Jutranje neurje v Piranu, polomljeni dežniki, bosonogi po Tartinijevemu trgu, vsi premočeni, 

dobesedno od nog do glave. Tega človek ne doživi vsak dan!! 

Ob prihodu nas pozdravi predstavnica Gea collega, d. d.,  direktorica Službe za marketing in 

komuniciranje, gospa Saša Jevšnik,  

Vsi, z nevihtnim videzom v laseh, z mokro obleko, pa še vedno polni dobre volje, prisluhnemo 

predavateljici mag. Ireni Deželak. Predavanje, nabito s toliko pozitivne energije, ki jo premore le 

gospa Irena, je še dodatno pognalo kri po žilah in obleka in lasje so bili iz ure v uro bolj suhi. 

Kar prehitro so minile štiri ure, ko je svoje predavanje zaključila z mislijo: »Zaslužite si prvovrstno 

podobo, takšno, ki vas bo predstavljala v najlepši luči, vam pridobila spoštovanje in priznanje drugih 

in vas bo navdala s samozavestjo«. 

V zadnjem delu predavanja se nam je pridružil tudi   predsednik uprave Gea collega d. d., gospod 

Andrej Baričič,  ki nam je ob zaključku  povedal kar nekaj zanimivih  misli o vlogi in pomembnosti 

tajnice ali poslovne sekretarke v odnosu do svojega nadrejenega. 

Po končanem predavanju, se polni znanja o javnem nastopanju, napotimo proti našemu 

popoldanskemu cilju. Ko stopimo iz zavetja palače Trevisini, se nam odpre popolnoma nov pogled: 

Sonček je... in ti s skuštrana ( še od zjutraj). Na avtobusu sledi zdravilno okrepčilo, da se nas ne loti 

kakšnem prehlad. V ponedeljek je namreč nov delovni dan in tudi dopusti so pred vrati, tako da 

kakšna bolezen ne pride v poštev. 



V okrepčevalnici Oljka v Vanganelu se nam pridružijo še nekateri naši gostje in prijatelji, ki tesno 

sodelujejo z našim klubom. 

Predamo se užitkom dobre istrske hrane in pijače, ob zvokih harmonike našega mladega harmonikaša 

Marka, zapojemo in zaplešemo. Razveselimo se tudi izvirnih dobitkov na srečelovu in že z metlo in 

»bekslom« napovedujemo odhod proti domu, saj morajo nakatere  naše kolegice in kolega, prevoziti 

še kar nekaj kilometrov od Ljubljane do  zavetja svojih domov. 

Zahvala in pozdrav na avtobusu, prijateljski objemi na parkirišču Dolgi most in že polni vtisov hitimo 

vsak svojo pot. 

Prav vsak udeleženec tega srečanja, je, kot unikaten kamenček,  sestavil  prelep mozaik tega 

sobotnega druženja in s svojo prisotnostjo, dobro voljo in pozitivno energijo, pomagal narediti 

uspešen, prijeten  in prav gotovo nepozaben dan. 

Na poti domov nas je še dolgo v noč spremljala misel Rudija Kerševana: 

Mislim si: 

mine dan, 

mine leto, 

mine življenje. 

Mislim si:  

naj mine. 

Srečen je,  

kdor si upa in zmore 

živeti tako, kot si želi. 

ZATO DRAGI PRIJATELJI, ŽIVIMO DAN, TA DAN JE NAŠ.               

Tekst zapisala: Majda Kamin, predsednica KTLJO 

 

Torkovo srečanje 2. junija 2009, gost Mare Filipič 

Pred odhodom na počitnice, smo se še zadnjič zbrale na mesečnem srečanju, in imele v gosteh 

priznanega ljubljanskega frizerja in stilista gospoda MARETA FILIPIČA, ki  je lastnik in ustanovitelj 

frizerskega salona MARE DRESURA FRIZURE v Ljubljani.  

Salon obratuje dvanajsto leto, njegova družina pa se s frizerstvom ukvarja že od leta 1932. Sam ima 

26 let bogatih delovnih izkušenj. Zadnjih 10 let dela veliko izven Slovenije, in sicer soustvarja frizure 

na modnih revijah, ki se dogajajo med tedni mode v Parizu, Milanu, Londonu in New Yorku. Angleško 

podjetje ga najame za izvedbo frizur na modnih revijah najzahtevnejših modnih kreatorjev, kot so 

DOLCE & GABBANA, VALENTINO, MISSONI, MOSCHINO, ICEBERG, ROBERTO CAVALLI, ETRO, CUSTO 

BARCELONA, PAUL SMITH itd. Vsako sezono, pomeni sezona pomlad/poletje in sezona jesen/zima, 

naredijo z ekipo frizerjev, ki prihajajo iz celega sveta od 20 do 50 različnih frizur. Vsaka frizura izraža 

in sporoča okolici drugo podobo, imidž, stil. Vsakič zaokrožijo celoto z obleko, obutvijo, dodatki in 

make-upom.  

Seznanil nas je tudi z nekaterimi modnimi trendi frizur v različnih obdobjih in osebah, ki so 

zaznamovala in vplivala na modo v oblikovanju pričesk. To so predvsem osebe iz filmskega in 

športnega sveta ter medijsko prepoznavne osebnosti. V Hollywoodu vsako leto stilisti in frizerji 

podeljujejo igralki in igralcu nagrado za najbolj vplivno pričesko tistega leta.  

V svoji predstavitvi nam je razložil kaj lahko s svojim zunanjim videzom, v katerega je vključena tudi 

pričeska in stil frizure sporočamo okolici in ljudem, ki smo z njimi v kontaktih. Gospod Filipič ta znanja 

črpa v  tujini, kjer se uči prefinjene vizualne komunikacije, ki pomeni, kaj z določeno frizuro 

sporočamo okolju. Lahko sporočamo na primer, da smo: elegantni, sodobni, športni, urejeni, bogati, 

revni, zanemarjeni, trendovski, lokalni, razgledani, kičasti, brez okusa, kreativni, kot vsi, drugačni, 

obtičali v nekem obdobju, mladostni, zdravi, zaspani, moški, ženstveni, klasični, kulturno pripadni,… 

Podal nam je nekaj najbolj osnovnih podob: 



. kratko oglato striženje – vojak 

. pobrita glava – varnostnik 

. temna paž frizura – učiteljica 

V nadaljevanju je odgovarjal na vprašanja članic in z velikim zanimanjem smo poslušale njegova 

pojasnila in razlage. Na primer: kako najti svoj stil frizure, katera pripomočke in produkte 

uporabljamo za vzdrževanje frizure doma,katera lasna kozmetika je primerna za posamezen tip las, 

kako prepoznamo dobrega frizerja in kako ga najdemo,. seznanil nas je kje lahko najdemo dobre 

informacije o laseh in stilu? Pojasnil nam je na kaj moramo biti pozorni, ko  se odločamo za barvo las 

in kako se odločimo ali so za nas primernejša pramena, barvanje ali plastenje barv?  

Če želimo imeti sodobno frizuro, pričesko, ki pristoji naši osebnosti, našemu stilu oblačenja, potem 

moramo obiskati strokovnjaka, ki ni samo dober »obrtnik«, ampak mora imeti tudi občutek za stil 

frizure in grafiko barve. Takšen frizer je tudi vaš svetovalec, torej človek, ki mu je mar za vaš videz in 

ki vam bo z nasveti pomagal najti najboljše za vas.  

Čudoviti, svetleči lasje so sanje vsake ženske. Prav tako si vsaka ženska želi s svojo frizuro in lasmi 

poudariti svoj obraz. Zato se mora frizura ujemati s stilom oblačenja in z značajem. Zato je že dolgo 

povsem jasno, da frizerji niso zgolj samo frizerji temveč, da je njihovo delo veliko bolj kompleksno.  

Ob zaključku srečanja nas je gospod Filipič povabil, da obiščemo tudi  njegov frizerski salon Mare 

dresura frizure na  Vodnikovi 106 v Ljubljani. Morda je ravno čas pred dopustom primeren, da 

obiščemo frizerja, si malce spremenimo frizuro v bolj sproščeno poletno obliko ali pa zgolj 

prepustimo nasvetom in idejam strokovnjakom v salonu. Prepričani smo, da boste zadovoljne s 

kvaliteto uslug in pričesko, ki vam jo bodo naredili v salonu.  

Avtorica teksta:  Zdenka Debevec 

 

Zapis s Kongresa poslovnih asistentk, sekretark in tajnic, maj 2009 

Zapis s Kongresa poslovnih asistentk, sekretark in tajnic 2009  

V soboto se je zaključil XVII. kongres asistentk, poslovnih sekretark in tajnic, ki je tako kot vsako leto, 

potekal v organizaciji Planeta GV. 

V treh dneh smo prisluhnili zanimivim predavanjem, se seznanili z novostmi na področju našega dela, 

spoznavali sebe, da bomo lahko izboljšali odnose in sodelovanje z drugimi, še bolj zaupali v lastne 

sposobnosti in se zavedli, da potrebujemo nov – avtentičen način delovanja. Ponovno smo  dobili 

potrditev, da je prav govorno in pisno sporočanje najpomembnejša pot do še boljših medosebnih 

stikov. Še naprej  bomo razvijali vitalno in mentalno kondicijo, pridobili pravo moč, zavedanje in 

odgovornost za lažji jutri ter boljši svet. In morda bomo končno našli pravo pot med »venero in 

marsom«, med sožitjem moškega in ženskega načina komuniciranja in prišli do še boljših poslovnih 

rezultatov. 

Seveda pa naš kongres ni namenjen le izobraževanju, temveč tudi druženju, spoznavanju novih 

kolegic, navezovanju poslovnih in prijateljskih vezi. In prav temu so namenjene tudi  večerne 

prireditve, ki so pod okriljem organizatorjev Planata GV, Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev 

Slovenije ter revije Poslovna asistenca. 

Vse tri dni  so eno vidnejših vlog  na tem kongresu imele tudi članice in član našega kluba. 

Moderatorka celotnega kongresa je bila Vildana Kralj, ki je več kot uspešno  krmarila med 

predavatelji in slušatelji kongresa. 

Nestrpno smo čakali četrtkovo večerno prireditev, katere vrhunec je bila razglasitev tajnice  oz.  

poslovne asistentke leta. 

Naziv preizkušena tajnica so prejele tri članici našega kluba: Jana Gačnik, Nevenka Krašovec in 

Aleksandra Čibej. 

Tajnica leta 2009 je  postala Gordana Rainer, prva finalistka  je Danica Sentič, druga finalistka pa je  

naša članica ALEKSANDRA ČIBEJ. 



Ob tej priliki se zahvaljujem donatorju  našega kluba podjetju TOKO d.o.o. www.toko.si , ki je tajnico 

leta in obe finalistki  nagradil z izdelki iz programa Samsonite.    

Seveda pa nagrad za članice našega kluba še ni bilo konec. Voditeljica večera Bernarda Žarn je 

prebrala zmagovalno pesem letošnjega natečaja, ki je nastala izpod peresa naše častne članice 

Marice Androjna in je pesem  posvetila letošnji, že 13. tajnici  leta. 

Večer smo zaključili z našo znano pevko Nušo Derenda in seveda ne moremo mimo tega, da je v 

dueto z njo zapela naša Marina Mihelič in požela velik aplavz. 

Čeprav se je praznovanje in rajanje zavleklo pozno v noč, so nekatere jutro pričele z rekreacijo, v 

nadaljevnaju pa nas je  večina, z zanimanjem,  prisluhnila izobraževalih temam petkovega dne. 

Že v zgodnnjih popoldanskih urah, pa se je  med nekatere naše članice že naselila nestrpnost, trema, 

saj smo začele s pripravami na večerno prireditev »Večer Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev 

Slovenije«. In zakaj ta nestrpnost?  Naš klub je bil letos zadolžen za pripravo kulturnega programa 

Zveznega večera. 

Gostje so že prihajali v dvorano, v zaodrju pa še zadnji  popravki šminke, pričeske in ostalih zelo 

pomembnih malenklosti...... . 

Tišina v dvorani, glasba, prižgejo se luči, na oder stopita voditelja večera, izbrano usklajen par: gospa 

v elegantni črno-beli obleki, gospod v smokingu. Le kdo sta to?? Gledalci ju prepoznajo šele po prvih 

uvodnih besedah, seveda to sta naša podpredsednica Zdenka Debevec in naš častni član, priznani 

slovenski igralec Roman Končar. Resno in malce manj resno razpravljata o poklicu tajnice in poslovne 

sekretarke. Roman se nikakor  ne more  izogniti hudomušni pesmi o tajnicah, ki jo je napisal pesnik 

Tone Pavček 

Je lepa ali manj lepa. 

Je dobra, sposobna in slepa 

za dragocenosti sefov 

in za neumnosti šefov. 

 

Je Marta ali Marija, 

kot nadrejenemu prija 

in za povečano ceno 

se gre celo Magdaleno. 

 

Sprejema, spreminja, sporoča 

novice in v malem odloča 

na svoji, na prvi inštanci 

o faksih, depešah in znancih. 

 

S službo, čeprav ni vesoljna 

terna, je na sploh zadovoljna, 

moti jo le neka novinka – 

piarovka, čista blondinka. 

 

Ona je zdaj v prvem planu 

na tiskovkah in na ekranu, 

kot da je kakšna miss ali vila 

in je prava tajnica zatajila.« 

 

Zdenka ga želi malce dopolniti,   

»No, v redu....malce hudomušno, ......... Čeprav je naše delo veliko bolj.....« 



pa saj to tudi Roman ve, ker je že nekaj časa med nami. Delo tajnice, sekretarke, asistentke je veliko 

bolj: 

»Kompleksno, 

pa polno vsakodnevnih presenečenj, 

pa premnogokrat tako stresno, da se povedati ne da, 

pa z najrazličnejšimi, včasih preprostemu človeku zelo težko razumljivimi situacijami popestreno, 

pa razumevanja sočloveka polno, na vseh nivojih, 

pa z znanjem podkrepljeno, 

pa vseskozi ujeto v tokove sprememb moderne ekonomije, 

pa v bistvu eno samo permanentno izobraževanje in prilagajanje vedno novim delovnim izzivom, 

pa tudi vsem drugim izzivom, 

pa, skratka – naporno do amena!« 

Nato predata besedo predsednici Zveze, gospe Metki Vogrinec, ki poda poročilo o delu Zveze. 

V nadaljevanju pa še posebej poudarita 

»Prav je, da razumemo delo kot vrednoto, ki zasluži vso našo pozornost....« 

»In prav je, da kvalitativne presežke dela nagradimo....« 

»S priznanji, s stiskom roke, iskrenim pogledom v oči tistega, ki si je priznanje zaslužil....« 

......in že kličeta na oder letošnje dobitnice priznanj, med katerimi so tudi  štiri naše članice:  pisno 

priznanje  sta prejeli Vildana Kralj in Renata Muže, srebrno priznanje Olivera Zec Pufek  in zlato 

priznanje Tatjana Regent. 

Nato pa še malo pomodrujeta o kulturi:  

»Delam z rokami, z razumom, zato, da živim, zato, da dobim hrano....« 

»In dokler ni tiste idealne uredbe države, ki bi človeku a priori nudila kulturno življenje, ne v povračilo 

za njegovo materialno delo, marveč kot cilj človeka, kot država, osnovana na človečanskem principu... 

»Dokler tega ni, ima kulturno delo en sam smisel: dvigati človeštvo, izpopolnjevati nikoli popolno 

razvojno stopnjo človeka v harmoniji duše. – To je pravi smisel.« 

»In še nekaj: življenje duše. Iz duše pa, ki je središče vseh etičnih čustev, prihaja vse ravnanje človeka. 

In zato je potrebno kulturno delo.« 

»Ne civilizacija ne izobrazba, pravi smisel je kultura srca!« 

Na oder že vabita igralsko skupino TAJNICE.SMO, ki jo sestavljajo članice našega kluba. Zadale so si  

zelo zahtevno nalogo in na oder, pod režisersko taktirko Romana Končarja,  postavile priredbo 

Prešernove pesnitve »Povodni mož«. 

Glasba, fanfare, uvodni govor glasnice, naše članice Milene Urbič in na oder pride sam dr. France 

Prešeren, v njegove čevlje pa je stopila predsednica Majda Kamin. In že se prepletajo znani liki iz 

Prešernove pesnitve. Trije posrečeni godci : Marija Kokalj, Marija Pelhan in  Ksenija Nežmah, dva para 

plesalcev : Irena Sršen, Olga Kantužer, Stanka Slapernik, Dragica Simčič, vrhunski nastop koketne 

Urške, ki jo je odlično odigrala  Marina Mihelič in hladnega Povodnega moža, v katerega se je 

prelevila  Danijela Smolič...... pa stara  tercialka, odlična je bila v tej vlogi naša članica Kati Mulej, 

»ura«, ki bije zelo počasi in ob  živce spravi tudi resnega Prešerna, pa grom in blisk, žuborenje 

potokov....... in....... že Urška in Povodni mož izgineta v valovih Ljubljanice, godcem  pa od groze 

»vstanejo lasje«......  Vsi živi in zdravi se vrnejo na oder in uživajo ob aplavzu publike. Pridružita se jim 

tudi  članici Ana Podržaj, ki je skrbela za kulise in  »deklica za vse«  Tatjana Regent. Pa si poglejte še 

nekaj foto utrinkov večera. Avtor večine fotografij je Andrej Medved, avtor nekaj fotografij pa je tudi 

naš stanovski kolega Jani Pavlin: Fotografski utrinki. 

Seveda pa želimo ta uspeh deliti tudi z vsemi tistimi, ki so nam pomagali pri izvedbi tega zahtevnega 

projekta. Zahvaljujemo se RTV Slovenija, http://www.rtvslo.si/ortv/ 

ki nam je omogočila najem  izbranih kostumov, kar je naši igri dalo ves potreben glamur. Gospa Meta 

Sever je za vsako igralko posebej našla najbolj primeren kostum glede na vlogo in postavo. Duhovite 



plakate je oblikoval gospod Janko Hribar in v sodelovanju z gospodom Jožetom Pirmanom poskrbel za 

našo slišnost v dvorani. Prostore za nekaj mesečno vadbo sta nam ponudila gospod Pavle Sršen in 

Peter Verbič. Za tiskanje gledaliških listov se zahvaljujemo tiskarni gospe Zlate Ivane Anžin. 

Tudi prevoz vsega tega je zelo zahtevna naloga, zato se  zahvaljujemo gospodu Viljemu Prešernu, da 

nam je priskočil na pomoč ter varno in pravi čas pripeljal vse potrebno v Portorož in nazaj. 

Hitro, prehitro se je večer končal z naslednjimi besedami naših dveh voditeljev:  

»Prijazno vam kličeva vsem lahko noč....« 

».....večer ta ostane naj v srcih pojoč.« 

»Na veselo snidenje.....« 

».....ob letu osorej.« 

V srcih vseh nas, ki smo bili akterji tega večera, je še dolgo v noč pel prijeten glas, da nam je uspelo 

uspešno izpeljati tako zahteven projekt.  

Tudi prihodnje jutro, na uvodnih predavanjih, so nam kolegice izrekale čestitke in priznanje, da smo 

delo opravili zares odlično. In seveda smo upravičeno ponosni na naš uspeh. 

Še z večjim zanosom smo prisluhnili zadnjim predavanjem, sestavili  smo skupino 5 naših članic, ki se 

je, pod imenom  petUršk.smo, pomerila s stanovskimi kolegicami v kvizu in s svojim znanjem priborila 

našemu klubu še eno zmago.  

Še zadnji pozdravi, stiski rok; v Strunjanu smo obiskali še našo oljko, ki smo jo predstavnice Zveze 

posadile pred petimi leti in že smo se, polne vtisov, odpravile domov, seveda z eno samo željo, da se 

drugo leto, na povabilo Planeta GV,  ponovno snidemo v Portorožu. 

Ob koncu še enkrat čestitam vsem nagrajenkam, zahvaljujem se  kolegicam, ki so v vseh treh dneh po 

svojih najboljših močeh pomagale pri izvedbi vseh naših aktivnosti. Zahvaljujem se našemu častnemu 

članu Romanu Končarju in vsem  zunanjim sodelavcem in donatorjem, saj brez vaše občutene in 

vidne pomoči naš uspeh ne bi bil tako popoln. 

Tekst pripravila: Majda Kamin, predsednica KTLJO 

 

Torkovo srečanje 5. maja 2009, gostja Sonja Cimerman 

Avtorica fotografij in teksta: Majda Kamin 

Na majskem mesečnem srečanju smo »gostili« oz. nam je predstavila svoje diplomsko delo naša 

članica Sonjo Cimerman.  

Zaradi narave dela, želje po znanju in nenazadnje zahtev delovnih mest v prepoznavnih gospodarskih 

družbah (Lek d.d., Ilirija d.d., KD Skupina – KD Življenje, zavarovalnica d.d.) se je na  svoji poklicni poti 

vseskozi izobraževala in nadgrajevala svoje znanje ter sledila vedno novim delovnim izzivom na 

različnih področjih. Leta 1999 je diplomirala na Univerzi Maribor, Fakulteta za organizacijske vede 

Kranj, na višješolskem študiju, VI. st. smer informatika, v letošnjem letu  2009 pa je uspešno z oceno 

10 na isti fakulteti zagovarjala diplomsko nalogo visokošolskega strokovnega študija, ki nam jo je 

tokrat na našem srečanju tudi predstavila. Naloga ima naslov»Razvoj in implementacija kadrovsko 

informacijskega sistema kot podpora kadrovski dejavnosti«.  

Uvodoma je Sonja predstavila svojo karierno pot in nam pojasnila začetke, ki so nato vodili v to, da se 

je ob zelo zahtevnem projektu - postavitvi kadrovskega informacijskega sistema v podjetju Lek 

Kozmetika d.d. - lotila tudi izziva in ob zahtevnem in pionirskem delu na tem področju začela 

razmišljati, da bi o tem napisala tudi svojo diplomsko nalogo.  

V suverenem in odličnem nastopu nam je pojasnila tudi marsikatero zanimivo novost na področju 

delovne zakonodaje, delovnih razmerij med delodajalcem in delavcem ter nas seznanila tudi z 

nekaterimi novostmi v Zakonih s področja delovnih razmerij.  

Iz vsebine diplomske naloge povzemamo nekaj najbistvenejših podatkov: 

Ø Diplomsko delo je pravzaprav nastalo na podlagi odločitve Uprave družbe LEK d.d.,  da program 

farmacevtskih izdelkov in učinkovin razvija kot osnovno in temeljno dejavnost in preoblikuje nekatere 



organizacijske enote, med njimi tudi LEK Kozmetiko d.o.o.  Tako je bila kot povezana družba 

farmacevtske delniške družbe LEK za  izdelavo in trženje kozmetičnih izdelkov, ustanovljena in 

registrirana nova družba: LEK KOZMETIKA d.o.o. V novi družbi je bilo potrebno celoten poslovno-

proizvodni proces podpreti z ustreznim informacijskim sistemom, ki bo zaposlenim zagotavljal 

nemoteno delo in optimizacijo procesov in bo temeljil na visokih poslovnih standardih. Del tega 

procesa, ki ga je bilo potrebno še razviti in izdelati, je bila tudi kadrovska dejavnost.   

Ø Opredelitev problema:  na tržišču je bil iz omenjenih razlogov izbran operativni informacijski sistem 

SCALA, izdelan po švedski licenci. Razdeljen v posamezne module je delno podpiral vse osnovne 

dejavnosti poslovnega procesa: nabavo, razvoj/raziskave, proizvodnjo, skladiščenje, logistiko, 

prodajo, računovodstvo in marketinško dejavnost. Edini modul, ki še ni bil razvit kot integriran del 

tega sistema, je bilo področje kadrovske dejavnosti. Namen je bil torej izgraditi kadrovsko 

informacijski program, ki bo deloval v sklopu obstoječega operativnega sistema Scala in bo 

podatkovno povezan z ostalimi moduli, aplikacija pa bo v celoti podpirala kadrovsko dejavnost in  

obračun plač.   

Ø Opredelitev ciljev naloge:  v okolje Scala se namesti modul, ki bo podpiral vse aktivnosti kadrovske 

dejavnosti in hkrati omogočal output podatkov na osnovi analiz vhodnih informacij. Kot rezultat 

različnih dejavnosti, s pomočjo katerih poteka zbiranje podatkov za pridobitev celotne informacije o 

subjektu in ki služi kot osnova za izdelavo kadrovskih analiz, izvajanje vrste raziskav za različne 

kadrovske procese in sprejemanje strateških odločitev na področju upravljanja s človeškimi viri, mora 

zajeti celoto kadrovskih evidenc.   

Ø Predvideni rezultati naloge: razvoj in implementacija kadrovsko informacijskega sistema v okviru 

operativnega  sistema  Scala, ki bo deloval samostojno znotraj povezanih modulov, zagotavljal vse 

potrebne informacije za podporo kadrovski dejavnosti, omogočal izdelavo kadrovskih analiz 

internega in eksternega značaja in zagotavljal varstvo osebnih podatkov, z omejitvijo dostopa.  

Ø Metolodogija: osnovni element je bila informacija (kratkoročna in dolgoročna), ki vsebuje tri 

elemente: problem, podatke in vrednost za uporabnika.  Dokumentacija podjetja je najpomembnejši 

vir podatkov o kadrih in kadrovskih procesih. S pomočjo klasifikacije je bila dokumentacija razvrščena 

po naslednjih kriterijih: vsebina dokumenta, organizacija, v kateri je dokument nastal  oziroma  

osebnost, na katero se nanaša, in namen dokumenta. Za avtomatsko obdelavo podatkov smo 

informacije posebej sistemizirali in uporabili datotečno organizacijo baz podatkov. Za končno 

izgradnjo in implementacijo kadrovsko-informacijskega sistema  so bili izjemno pomembni timsko 

delo, ustrezna določitev skupin podatkov, algoritmov, zbir in vnos podatkov, pravilna avtomatska 

obdelava podatkov, memoriranje postopka z vmesnimi rezultati in zaščita podatkov ter omejitev 

dostopa.   

Celotno diplomsko delo torej govori o dejanskem teoretičnem in praktičnem razvoju in izgradnji 

kadrovsko informacijskega sistema v praksi, njegovi implementaciji in sprotnem odpravljanju težav, ki 

so se pojavljale ob tem.    

Svoje predavanje sklenila z mislijo avtorja knjige Zadnje predavanje (Randy Pausch), ki je v svoji 

svetovno znani uspešnici zapisal mnogo življenjskih resnic.  

»Kart, ki jih dobimo v roke ni mogoče zamenjati, od nas pa je odvisno, kako bomo igrali.« 

Torej, na nas samih je, da se odločimo kako in kaj bomo počeli s kartami, ki jih imamo v rokah. Morda 

je sklepna misel in predstavitev naloge naše članice Sonje kateri izmed udeleženk srečanja dala 

pogum in veter v jadra, da si bo začrtala nove cilje in načrte. Pa srečno vsem tistim, ki se podajate na 

to pot! 

 

Seja UO KTLJO v Mestni hiši 16. aprila 2009 

2. seja Upravnega odbora Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice 



V četrtek, 16. aprila 2009, smo se odzvale povabilu podžupana Mestne občine Ljubljana gospoda 

Aleša Čerina, ki nas je na Zboru članov prijazno povabil, da kakšno izmed sej upravnega odbora 

skličemo tudi v njihovim prostorih.  

Dogovor je potekal z njegovo poslovno sekretarko, gospo Anjo Zrimšek, ki nam je ponudila pomoč .  

V prvem delu obiska smo se sprehodili po lepih, impozantnih prostorih in dvoranah, ki so v Mestni 

hiši. Prvo stavbo, zgrajeno na tem mestu leta 1484, so leta 1718 prezidali pod vodstvom arhitekta 

Gregorja Mačka. Stavba je bila nato še večkrat prezidana, najbolj temeljito leta 1963 po načrtih 

arhitekta Svetozarja Križaja. Ogled je vodila gospa Simona Južna, vodnica, ki je bila oblečena v 

tradicionalno ljubljansko meščansko nošo. Že sam vstop v častitljivo baročno stavbo je na nas naredil 

velik vtis.  

Vodnica Simona nas je seznanila z bogato zgodovino Mestne hiše. Občudovale smo vodnjak, reliefe, 

kipe, dvorane. Popeljala nas je skozi zgodovino  njenih nekdanjih prebivalcev, ter nam pojasnila 

kakšnemu namenu služijo posamezni prostori in dvorane  v današnjem času. V veliki dvorani Mestne 

hiše (poimenovane tudi Rotovž Magistrat) je seznam vseh ljubljanskih županov od leta 1504 naprej. 

Na njem je izpisanih več kot 120 imen.  

Slišale smo tudi o legendi, kipih Adama in Eve, ki sta krasila pročelje Mestne hiše do leta 1717. Kdor 

koli je prišel v mesto, moški seveda,  je moral namreč poljubiti Evo. Ker je bila, sodeč po Valvasorjevi 

upodobitvi, nameščena na konzolo v prvem nadstropju, je bilo to skoraj nemogoče. Morda je bila 

sprva postavljena v pritličju, možno pa je, da je bilo “poljubljanje Eve” zgolj simbolično. 

Zanimiv polurni ogled v družbi vodnice je zelo hitro minil. V banketni dvorani, ki je namenjena tudi 

novinarskim konferencam nas je pozdravil podžupan Aleš Čerin. Skupaj z njim sta nas pozdravili  tudi 

njegova desna roka, tajnica Anja Zrimšek  in kolegica  Nataša Plešec,  tajnica podžupana gospoda 

Möderndorferja. 

Uvodoma nas je gospod Čerin seznanil z nekaterimi odprtimi projekti Mestne občine Ljubljana, ki se 

sedaj sprejemajo na mestnem svetu  in nas informiral tudi o nekaterih projektih, ki so že v fazi 

zaključka. Na koncu nam je zaželel še uspešno delo našega kluba tudi v prihodnje in uspešno sejo 

Upravnega odbora. 

V imenu kluba, sem se podžupanu Alešu Čerinu zahvalila ter mu izročila priložnostno darilo ter 

Almanah kluba, ki je izšel ob 10 obletnici delovanja kluba. Prav tako sem obe njegovi sodelavki 

povabili k sodelovanju v našem klubu ter jima razdelila prijavnici. 

Po neformalnem druženju je sledila  2. seja upravnega odbora KTLJO.  

Po zaključku seje smo v večernih urah,  polne lepih vtisov, zapuščale Mestno hišo. Naredile smo tudi 

nekaj fotografij, ki vam jih prilagamo. 

Zahvaljujemo se še enkrat gostitelju, podžupanu Alešu Čerinu za gostoljubnost ter obema kolegicami, 

ki sta nam pomagali pri izvedbi srečanja.  

Tekst pripravila: Majda Kamin, predsednica KTLJO 

 

Torkovo srečanje 7. aprila 2009, gostja dr. Romana Jordan Cizelj 

Po predstavitvi sem  prevzela vodenje pogovora z gospo Jordan Cizljevo. Na začetku sem imela malce 

treme, saj nisem  prav dobro vedela,  kako začeti s pogovorom. Z gospo Romano sem se, namreč, 

srečala prvič. Vendar je že, ob prvem pozdravu in stisku rok, vsa negotovost izginila.  

Led  sva prebili s  prvim  vprašanjem: »Katere tri stvari  bi vzeli s seboj na samotni otok?« in zelo 

zanimivim odgovorom: » Knjigo, čokolado in ……………..!!??« Kaj je tista tretja stvar? Drage kolegice, 

vsega vam res ne moremo izdati. Naj odgovor ostane privilegij tistih, ki so si včeraj vzele čas  in  prišle 

na zelo zanimivo srečanje. 

V nadaljevanju smo se lotile resnejših tem. Vsem tistim (verjetno nas je kar veliko), ki ne vemo  prav 

veliko  o delovanju  Evropske unije  in  kako deluje Evropski parlament,  je gospa Romana  podala 

zanimivo  predstavitev. Izvedeli smo tudi kakšen ugled ima Slovenija v  Evropskem parlamentu, 



kakšen je bil  odziv  na  slovensko predsedovanje Svetu EU?  Po besedah naše gostje smo  

predsedovanje izpeljali na zelo visokem in profesionalnem nivoju, kar je ostale države članice 

skorajda presenetilo, saj niso verjele, da lahko država, ki je ena izmed najmanjših v  EU,  tako dobro  

predseduje Svetu EU. 

V nadaljevanju smo spoznale njen delovni dan, pa tudi teden, mesec in leto. Vseskozi je razpeta med 

Slovenijo in Brusljem. Če se nam,  v Sloveniji,  zdi 50 ali 100 km  zelo dolga pot do službe, ni njej nič 

nenavadnega, predvsem pa ji ni težko »hoditi« v službo tisoče kilometrov daleč. Še več, v tem 

pravzaprav  uživa  in  zelo aktivno  sodeluje v različnih odborih, še prav posebej pa se posveča 

problematiki podnebnih sprememb. 

V letu 2007  je bila  izmed 785 poslancev Evropskega parlamenta, kot prva slovenska poslanka  sploh, 

izbrana za »poslanko leta 2007 na področju energetike? 

In kaj ji ta prestižni naslov pomeni?  Kot pravi sama, je bila ob izboru zelo presenečena. Ta prestižni 

naslov  je le potrditev njenega dela, predvsem pa  motivacija za še uspešnejše delo v prihodnje. 

Skozi vprašanja  in  odgovore gospe Romane  smo se še podrobneje seznanile  z obnovljivimi viri 

energije, kako kaže njihovemu  razvoju v Sloveniji, kako naj  reagiramo na podnebne spremembe in 

kaj nas čaka v prihodnosti. Seveda smo se dotaknile tudi   nedavnih težav med Ukrajino in Rusijo, 

glede dobave plina, kar so občutili tudi nekateri posamezniki v Sloveniji.  

Nikakor več ne moremo govoriti o tem, da se nas podnebne spremembe in raba različnih energetskih 

virov sploh ne tičejo. To je del našega vsakdana in vedno bolj  moramo biti osveščeni tudi na tem 

področju.  

Seveda nas je zanimalo ali se bo v Sloveniji na tem  področju kaj bistvenega spremenilo, ali lahko 

pričakujemo, da se  bomo  kmalu vsi ogrevali na sončno energijo in vozili avtomobile na vodik in  brez 

izpustov toplogrednih plinov? 

Gospa Romana  je povedala, da nekakšne velike revolucije na tem področju še ne more biti, seveda 

pa mora, tako družba, kot vsak posameznik, nenehno slediti razvoju in novostim  pri razvijanju  virov 

energije. 

Veliko tem smo še odprli, o prednostih in slabostih  jedrskih elektrarn, do  vloge ZDA pri problematiki 

podnebnih sprememb. 

Ob zaključku smo se dotaknile tudi naše tajniške  tematike. Zelo zanimivo je namreč, da  tajniška in 

projektna dela v  pisarni gospe Romane Jordan Cizelj v Sloveniji opravlja moški, gospod Darko Rudl, ki 

je bil tudi gost na našem srečanju. Z njim smo  urejali tudi vse formalnosti glede priprave srečanja, in 

za njegovo pomoč  se mu še posebej zahvaljujemo.  

Tudi v Bruslju   je imela gospa Romana pred časom moškega  asistenta in kar nekaj moških stažistov. 

Zanjo ne obstaja «delitev dela« na moško in žensko. Čeprav nekateri menijo, da  sama strokovno 

pokriva precej »moške« teme, sama o tem nima takega mnenja, saj pravi: »Prav je, da človek dela 

tisto kar ga veseli in predvsem, da  to,  kar dela, dela dobro, kvalitetno in s srcem«.  

In res,  tudi ta torkov pogovor je bil narejen s srcem, predvsem pa nas je gospa Romana očarala  z 

neverjetno pozitivno energijo.  

Kar prehitro je prišel čas, ko smo se morali posloviti, saj je  našo sogovornico čakalo še kar precej dela 

in obveznosti. 

Še enkrat se zahvaljujem gospe Romani Jordan Cizelj in njenim sodelavcem, ki so pomagali  pri  

izpeljavi zelo prijetnega pogovora in druženja s članicami našega kluba. 

 

1. zbor članov KTLJO 13. marca 2009 

 

Udeležba na zboru članov KTPS Dolenjske in Bele Krajine 19. marca 2009 

Zbor članov KTPS Dolenjske in Bele Krajine (foto:Jani Pavlin) 



 

Udeležba na zboru članov Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele Krajine, 19. marec 

2009 

Avtorica teksta: Majda Kamin 

Na povabilo  kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele Krajine smo se štiri kolegice iz 

Ljubljanskega kluba ( Marica Androjna, Tatjana Regent, Marina Mihelič in Majda Kamin) udeležile  

njihove  desete redne  letne skupščine, ki je potekala  19. marca 2009 v prostorih  novomeške Krke d. 

d.. 

Po uvodni glasbeni točki zelo zanimivega dueta »Pusijeb’n gušt »  je predsednica Vesna Medle  

pričela z uradnim delom  skupščine. V klubu  Dolenjske  in Bele Krajine so  bili v  preteklem letu  zelo 

aktivni, saj so organizirali kar 51 dogodkov v okviru kluba, zveze klubov in medklubskih srečanjih. 

Poseben poudarek so dali na posameznika, da odkrije v sebi tisto, za kar sploh ni vedel, da zmore. 

Na  sami skupščini so podelili priznanja  prizadevnim članicam in drugič v zgodovini  Kluba tudi častni 

naziv Častna članica kluba, ki ga je prejela  ustanoviteljica kluba Nataša Teropčič Brudar. 

Zaključek skupščine sta  ponovna popestrila člana etno dueta s pesmimi  Iztoka Mlakarja. 

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. 

Po skupinskem fotografiranju pa je,  ob okusni in bogati pogostitvi, stekel zelo sproščen pogovor s 

kolegicami in kolegi in ura nas  je vse prehitro opomnila, da moramo na pot proti Ljubljani. 

 

Motivacijski dnevi ZKTPSS v Slovenj Gradcu od 6. do 8. marca 2009 

 

Torkovo srečanje 3. marca 2009, gostja Danica Cedilnik 

117. mesečno srečanje KTLJO, ki je bilo 3. marca 2009 

gostja Danica Cedilnik se nas je razveselila s temo: 

Za boljšo slovenščino na delovnem mestu 

Tekst prispevala Zdenka Debevec, avtorica fotografij Vesna Koren. 

Profesorica Cedilnik je izpostavila nekaj najbolj izrazitih napak in »plevelčkov« kot jih sama imenuje in 

ki jih sama opazi pri vsakodnevnem ustnem in pisnem komuniciranju in poslušanju sogovornikov. Na 

primer nepravilno vikanje oz. “vitikanje«, ki ga dostikrat napačno uporabljamo. Ali nepravilna raba 

oz. neuporaba rodilnika, pogosta je tudi  napačna raba predlogov s/z  in h/k.  

Razložila je pomen vezaja in kdaj se ga uporablja, pomen treh pik na koncu stavka, o pomenu pisanja 

skupaj, narazen in z vezajem. 

Zaključni del srečanja je profesorica Cedilnik namenila socialnemu vidiku, ki ga nameni pri vsakem 

svojem predavanju. Z duhovitimi pesniškimi primerjavami nam je zelo nazorno prikazala, da je jezik 

še kako živ, da ohranja svojo vitalnost, kljub temu, da ga v današnjem času  vse prevečkrat 

izrabljamo.  

Prav zato pa je še kako potrebno, da kdaj pa kdaj obnovimo  

poznavanje pravilne uporabe slovenskega jezika in se vedno znova učimo pravilno uporabljati lasten 

– materin jezik. 

 

Udeležba na zboru članov KTPS Prlekije 27. februarja 2009 

Udeležba na zboru članov Kluba tajnic in poslovnih sekretark Prlekije 

27. februar 2009 

Srečanja z ljudmi so tisto, zaradi česar je življenje vredno življenja. 

(Guy de Maupassant) 

 



Z veseljem sem se udeležila 12. Zbora članov Kluba tajnic in poslovnih sekretark Prlekije, ki je bil v 

petek v Mestni hiši v Ljutomeru.  Klub šteje 52 članov, ki izhajajo kar iz 10 občin.  

V letu 2008 so organizirali veliko aktivnosti, o katerih bodo poročali tudi v reviji Poslovna asistenca.V 

imenu članic KTLJO sem se zahvalila predsednici Jožici Bokša  za vabilo, čestitala k uspešni realizaciji  

programa dela kluba in se zahvalila za dobro sodelovanje med kluboma, kar si želimo tudi v 

prihodnje. 

Udeležba na Zborih članov regijskih klubov ZKTPSS je zelo lepa pozornost do članic in dobrodošla 

izmenjava mnenj ter tkanja novih prijateljskih vezi.   

Tekst prispevala: Marica Androjna 

 

Udeležba na 14. letni skupščini Kluba tajnic Gorenjske 13. februarja 2009 

Udeležba članic KTLJO na 14. Letni skupščini Kluba tajnic Gorenjske  

v petek, 13. februarja 2009. 

Tekst prispevala Marica Androjna,  

fotografije so last Kluba tajnic Gorenjske 

Kadar se pojavi veselje,  

mu moramo odpreti vrata in okna, 

saj nikoli ne pride ob napačnem času. 

(A. Schopenhauer) 

Z veseljem smo se odzvale povabilu predsednice Tatjane Justin in se udeležile 14. Letne skupščine  

Kluba tajnic Gorenjske: Zdenka Debevec, Marina Mihelič, Kati Mulej in Marica Androjna.  

Skupščina je bila v Osnovni šoli Simona Jenka v Kranju.  

V kulturnem programu so učenci šole, ob bližnjem kulturnem prazniku, pripravili program, odlomke iz 

igre  Poezije malo drugače, pred zbornico pa sta nam učenca zaigrala na harmoniko.  

V uradnem delu skupščine je bilo podano poročilo o mnogih aktivnostih kluba, tudi o organizaciji 

pohoda tajnic na Triglav. Ob koncu je prisotne pozdravila  Zdenka Debevec, podpredsednica KTLJO, 

Marica Androjna pa je prebrala pesem Neže Maurer, Slovenke leta 2008. 

Poklepetale smo ob dobrotah, ki so jih pripravile gostiteljice, in si zažele dobro sodelovanje med 

sosednjima kluboma tudi v prihodnje. Vse fotografije si lahko ogledate na spletni strani KT Gorenjske. 

 

Izlet članov ZKTPS ob kulturnem prazniku 7. februarja 2009 

 

Enodnevni izlet ZKTPSS "Zamejski Slovenci v Italiji" Kulturni utrinki Ogleja, Gradeža, Devina in Trsta v 

počastitev kulturnega praznika Slovenije,  

sobota, 7. februar 2009 

 

Tekst prispevala: Marica Androjna 

 

Nad hribi se svetli, prihaja spet nov dan, ne veš kaj bo prinesel, ne veš kaj bo odnesel, pa vendar se ga 

veseliš, saj z vsakim dnem nekaj dobiš in nekaj izgubiš... sem pozdravila udeležence izleta. 

Izlet je organizirala ZKTPSS za vse svoje člane. Udeležilo se ga je 69 članic, od tega pet članic KTLJO: 

Marija Pelhan, Maca Svetlič, Stanka Purkat, Jana Gačnik in Marica Androjna. 

V deževnem sobotnem jutru smo se odpeljale do zbirnega mesta na Dolgem mostu. Pridružile so se 

nam kolegice, ki so tu vstopile v avtobus. Kmalu po odhodu je nehalo deževati in že smo prestopili 

mejo. 

Najprej smo se ustavili v Ogleju, kjer smo si ogledali katedralo oglejskih patriarhov. Bazilika je 

zakladnica umetnosti in zgodovinskega spomina, s prelepim  starokrščanskim mozaikom. Nato smo se 

sprehodili po okolici katedrale.  



Gradežu nas je pričakal obsijan s soncem. To je priljubljen turistični kraj, znan kot otok sonca. Je 

rojstno mesto pesnika Biagia Marina, ki je opeval mesto v lokalnem beneškem narečju. Popili smo 

kavico in nadaljevali pot. 

V Devinu sta dva znana gradova, v enem je bil sedež vlade Svobodnega tržaškega ozemlja. Tu je tudi 

znana srednja šola, ki pripravlja učence na mednarodno maturo. 

Vas  Nabrežina je znana po zgodovinski Južni železnici Dunaj - Trst in po nabrežinskem kamnu. 

Ko smo se po hribu vozili proti Trstu, se nam je odprl lep pogled na osvetljeno mesto, saj se je že 

nočilo. 

Ustavili smo se na trgu pred mestno palačo in nadaljevali z ogledi mesta. Po uradnem delu smo prosti 

čas porabili za nakupe in tople napitke. Zvečer smo doživeli še prijetno presenečenje - vožnjo s 

tramvajem na Opčine.  

Izlet smo, dan pred kulturnim praznikom, tudi obeležili z: vodnik Alojz Pikalo nam je prebral tri pesmi 

Zamejskih Slovencev, kolegica Mira Varga odlomek iz dela in življenja pesnika Franceta Prešerna ter 

Marica Androjna s svojo pesmijo z akrostihom, v voščilu pesniku Tonetu Pavčku ob jubileju. 

Tako je zmeraj , da novo rojeva novo. Nov up. Nova misel. Nov dan. (Tone Pavček) 

VtisizizletanaTrzaskem.rtf (Marica je v svojem odličnem slogu zajela dogajanje na izletu v pesmi, ki si 

jo lahko preberete v priponki) in Fotografije z izleta na Trzasko 

 

 ENODNEVNI IZLET   

 v počastitev kulturnega praznika Slovenije 

 » ZAMEJSKI SLOVENCI V ITALIJI« 

Kulturni utrinki Ogleja, Gradeža, Devina in Trsta. 

Sobota, 7. februarja 2009 

Avtorica pesnitve: Marica Androjna 

 

Ko je svetla luna  nad Koroško še veslala, 

Karmen v Desklah še spala, Natalija dremala, 

Marta še zadnje opombe v program  vpisala, 

je Lojze vstal, dal torbo z zemljevidi na  rame 

in dejal: »punce, gremo, daleč je do Ljubljane«. 

 

Jožica  je vino s soda pri steni - »ta boljšga« - natočila, 

Ida pecivo, dobre orehe brez trdih koščic, naredila, 

Milena še lunce skutine in marmeladine zvila trdno,  

Mira pa kifeljce slane navila na kratko, al dolgo. 

 

V Novem mestu je Mateja kombi pred Krko ustavila, 

da  šopek dolenjskih tajnic je vanj spravila, 

Sonja je še hitro tablete, obliže v torbo dala, 

morda pa katera bo zdravilo potrebovala. 

 

V Trebnjem pri cerkvi so dekleta že čakala, 

ni bilo Zdenke in potice, je Cvetka pecivo naredila, 

Mojca vodo, sokove z Dane v škatlo zložila, 

morda je Urška še slivovko dolenjsko kam skrila. 

 

Na Dolgem mostu se je množica tajnic smejala, 

Marija je najboljše sosede – Gorenjke - pozdravljala, 



Marica pa Dolenjke po cvičku že  spraševala… 

Breda je, smeh in dobra volja bo, medica je že krožila. 

 

Naša šoferja Janko in Robi potiho sta mrmrala: 

» Dežuje. Hitro še tole grupico tajnic naloživa, 

šele v Trstu se lahko malce oddahneva al zaspiva, 

saj tokrat mora iti vse bolj previdno in počasi, 

sj z lepim nadstropnim avtobusom se kaj zgodi. 

 

Skoraj poln avtobus je proti Postojni odpeljal veselo, 

tam so že nestrpno  Kraševke in Notranjke čakale; 

že sem se spraševala ali je Metka sendvič v culo zavila, 

kot pred leti tam na Hvaru, ko nagrado je zanj dobila? 

 

Letos smo za malico, sendviče, v klubih poskrbele, 

da četico slovenskih tajnic ne bi lačnih imele; 

iz vseh kotičkov zeliščni napitki so »na dan prihajali«, 

sadje, pecivo, dobrote nebeške…za naše pregreške, 

 

Tokrat ni Danijele, da bi jogurte ljubljanske dodala, 

ko jih bo naslednjič, se bo tovarna morda preimenovala; 

sedaj se izdelki imenujejo »MU« - lepo po slovensko, 

če jih bodo tujci kupili, se bo slišalo po nemško. 

 

Še malo pa smo se na mejo veselo pripeljali, 

malce utihnili, carinikov ni bilo, rampa pokonci, 

nič dutifrijev, vse so zaprli, le zastave vihrajo…  

Tokrat  je šlo  hitreje, kot nekoč v Dolgi vasi, 

ko so nam potne liste pregledovali res počasi. 

 

V  Ogleju smo si mogočno katedralo ogledovali, 

zvonik je bil previsok, da bi na vrhu »pocingljali«, 

Gradež – mesto pesnika Marina še spoznali 

in se z italijansko kavo, čajem se okrepčali. 

 

V Devinu videli grad, kjer bil je sedež STO,   (slovenskega tržaškega ozemlja) 

kje je že zgodovina, v mislih našega spomina, 

po južni železnici Dunaj – Trst bi se lahko pripeljali, 

a smo sonce, morje, galebe, ladje.. občudovali. 

 

V Trst, mesto tisočerih barv, smo prispeli. 

Tam se snežno belo kraško skalovje zrcali  

v sinje modrih valovih našega Jadrana; 

tu lepo je biti zvečer ali zgodaj zjutraj - zarana.  

 

Kje so časi, ko smo tu riž, kavo, prašek kupovali, 

pa kavbojk, majčk, čeveljčkov - vseh vrst nabrali, 

sedaj vse to v Sloveniji v mega centrih dobimo, 



pa še malo manj potrošimo za bencin, kilometrino. 

 

A vseeno smo se hitro po nakupih razpršili, 

še nekaj  spominkov za svoje drage kupili, 

Italijani sedaj nimajo več lir, mi pa tud tolarjev ne, 

je euro naša skupna evropska valuta – se ve.  

 

Veliko vas je na fotoaparate pritiskalo veselo, 

da se mnogo dobrih slik  na CD-jih bo »vrtelo«; 

da  pa  naš  izlet  ne bo ostal brez  poročila  

je  Mira skrbno  podatke za reportažo zložila.                    

 

Ja, tako mineva čas našega že sedmega izleta: 

 

-     v letu 2001 smo Mozartove kroglice na Dunaju kupovale,  

-     v letu 2002 v Salzburg po »poti božične pesmi« se podale, 

v letu 2003 knjižnici v Čedadu slovenske knjige podarile, 

v letu 2004 v Stayerju so nas črni parkeljni strašili, 

v letu 2006 v Gradcu smo se na grad s  vzpenjalko vozili, 

lani v Benetkah maske občudovali in gondolah mladeniče ogledovali… 

 

Marta je skoraj vse predbožične  izlete skrbno načrtovala, 

Nataša iz Celja nas je v Gradec popeljala, 

v pustne Benetke nas je moška - Janijeva - roka vodila, 

letos nas je Marta na Tržaško, na kulturni izlet popeljala, 

sedaj skoraj stotera četa  tajnic Slovenije kliče: HVALA!  

 

Naš vodnik Lojze je za  nas  dobro skrbel, 

saj veliko lepih tajnic ob sebi je spet imel, 

opisoval posebnosti Tržaške zgodovine, 

da na izlet ohranimo najlepše spomine.  Aplavz prosim! 

 

Povsod je bilo mrzlo, a neskončno lepo,  

dragocenih spominov ostalo je sto in sto, 

nismo več le klubski znanci -  kje je že to, 

sedaj nas druži več,  že prijateljstvo trdno. 

 

Kmalu bo konec tega našega lepega izleta, 

prihaja pomlad, ki spremembe nam obeta,  

drage kolegice, kolegi  - imejte  se  lepo, 

v marcu se na 1. Zboru članov  srečamo. 

 

Torkovo srečanje 3. februarja 2009, gosta Ivan Sivec in Roman Končar 

Srečanje s pisateljem Ivanom Sivcem v torek, 3. februarja 2009 

Tekst pripravila: Tatjana Regent  

Februarska "Torkova srečanja" skušamo vsako leto kulturno obarvati. Letos nam je z gostoma: 

pisateljem Ivanom Sivcem in Romanom Končarjem, ki je povezoval pogovor, uspelo. Gospod Sivec 

nam je predstavil biografski roman Ribčev Dohtar, ki je sestavljen iz treh delov. V prvem delu nam 



France Prešeren v prvi osebi pripoveduje zgodbo svojega življenja. Drugi del nam ponuja na ogled 

fotografije krajev, oseb in znamenitosti, ki so del žvljenja in dela Pesnika Prešerna. V tretjem delu pa 

je objavljen Sonetni venec, ki ga je Ivan Sivec spesnil po pesnikovem zgledu. Na tem mestu so 

objavljene še ostale pesmi, ki so nastale izpod Sivčevega peresa. 

Da si boste lažje predstavljali kako velik je ustvarjalni zagon Ivana Sivca prilagam link do njegove 

spletne strani: Ivan Sivec.  

Z zanimivimi gosti torkovo popoldne prehitro mine. To se nam je zgodilo tudi na srečanju s 

pisateljem. Še skupinska fotografija in že sta z gospodom Končarjem odhitela. 

 

Torkovo srečanje 6. januarja 2009, gostja Nika Kunstelj 

Novoletne zaobljube, kramljanje z Niko Kunstelj v torek, 6. januarja 2009 

Tekst prispevali: Nika Kunstelj in Tatjana Regent, Avtorica fotografij: Marina Mihelič 

(115. mesečno srečanje) 

Prvi torek v novem letu 2009 smo se srečale z mladim dekletom Niko Kunstelj s katero smo kramljale 

o "Novoletnih zaobljubah", kako zaobljube udejanjiti in še marsičem.  

Nika nam je prijazno poslala gradivo o katerem smo se pogovarjale in si ga lahko ogledate v priponki 

Novoletne zaobljube in druga zanimiva zna.doc 

 

»NOVOLETNE ZAOBLJUBE IN KAKO SE JIH DRŽATI« 

Čas okoli Novega leta, je tisti čas, ko večina ljudi »pogleda vase« in se vpraša… 

Kako je bilo moje leto? Sem bil uspešen? Kaj lahko v naslednjem letu spremenim? 

Moj namen ni, vam danes tu predavat »kaj je življenje in kako ga vi živite«. Želela bi le podelit svoje 

znanje z vami in vam ozavestit nekaj stvari, pokazat pot k drugačnemu načinu razmišljanja, da bi 

svoje cilje kar se da najbolje zastavili. 

Prvo in bistveno je dejstvo, da se začnete zavedat in v to popolnoma verjamete, da ste 

SAMI USTVARJALCI SVOJEGA ŽIVLJENJA in da ste 

V CELOTI ODGOVORNI ZA VSE, KAR SE VAM JE V ŽIVLJENJU ZGODILO. 

»Štirje dogovori ali štiri tolteške modrosti« iz knjige Don Miguel Ruiza, so morda tisti prvi korak na 

poti k sebi, da bi lahko svet okoli sebe začeli gledat iz druge – zase prijetnejše – perspektive in verjeti 

v to, da ima vsak od nas zares možnost izbire. 

Avtor knjige je le na poenostavljen način zapisal modrosti, ki izhajajo iz poenotene resnice vseh 

ezoteričnih izročil, ki seveda poudarjajo ZAVESTEN NAČIN ŽIVLJENJA in SPREJEMANJE. 

BODI BREZGRAJEN V BESEDAH 

Govori iskreno. 

Reci le tisto, kar res misliš. 

Ne uporabljaj besed v svojo škodo ali škodo drugih. 

Uporabi moč svojih besed tako, da bosta zasijali resnica in ljubezen. 

NIČESAR NE JEMLJI OSEBNO 

Kar počno drugi, ne počno zaradi tebe. 

Kar počno in govorijo drugi, je le izraz njihove resničnosti, njihovih sanj. 

Če boš imun na mnenja in dejanja drugih, 

ne boš nemočna žrtev nepotrebnega trpljenja. 

NIČESAR NE DOMNEVAJ 

Zberi pogum in sprašuj ter vselej jasno in glasno povej, kaj bi rad. 

Bodi jasen do drugih, da te ne bodo hromili nesporazumi, potrtost in nemir. 

Že zgolj ta dogovor ti bo pomagal, da lahko povsem spremeniš svoje življenje. 

VSELEJ DAJ VSE OD SEBE 

To "vse" ne bo vedno enako; 



če si namreč bolan, ne moreš storiti toliko, kot če si zdrav. 

Toda v vsakih okoliščinah se potrudi, da boš storil vse, kar je v tvojih močeh 

- in ne boš se več obsojal, ne boš se več trpinčil in ničesar ne boš obžaloval. 

Tolteki so bili pred tisoči letu v južni Mehiki poznani kot »ŽENSKE IN MOŽJE ZNANJA«, antropologi pa 

govorijo, da so to bili znanstveniki in umetniki, ki so družbo oblikovali tako, da je ohranjala in naprej 

razvijala duhovna spoznanja prednikov. 

Zbirali so se kot učitelji in učenci v starodavnem mestu piramid v bližini današnjega Mexico Cityja – 

Teotihuacanu, v kraju »kjer človek postane bog«. 

Znanja so ohranjali v tajnosti, ker so menili, da je potrebno to starodavno modrost zavarovati pred 

tistimi, ki niso bili pripravljeni, da bi jo modro uporabili in tistimi, ki bi jo namenoma zlorabili v osebno 

korist. Tolteki so že takrat napovedovali čas, ko se bo ta starodavna modrost vrnila ljudem. Ta čas je 

prišel saj so ljudje končno pripravljeni slišati resnico o vsem. 

Navajam citate iz knjige (str. XIV – XVII): 

»Vse je narejeno iz svetlobe, vmesni prostor pa ni prazen.« 

»Človekova zaznava je zgolj svetloba, ki zaznava svetlobo.« 

»Zadimljeno zrcalo sem, kajti v vseh vas uziram samega sebe, a se drug drugega ne prepoznamo, saj 

je med nami dim. Ta dim so sanje, zrcalo pa si ti, sanjavec.« 

Življenje je lahko, če živiš z zaprtimi očmi, 

in vse kar vidiš, narobe razumeš… 

- John Lennon 

Zato vam bom povedala nekaj o pretoku univerzalne energije skozi telo in o čakrah. 

Kadar energijski pretok skozi telo in čakre nemoten – delujemo. Takrat smo zdravi, srečni, polni 

energije, imamo voljo do življenja… Takrat smo v ravnotežju s samim seboj, si zlahka zastavljamo cilje 

in jih tudi zlahka uresničujemo. 

Za uravnoteženje naše energije si lahko pomagamo na različne načine; 

1. Zvoki in barve imajo svojo frekvenco, vibracijo. Pomagamo si lahko: 

   - s poslušanjem CD-jev z meditativno glasbo, klasiko… 

   - mantre; OM, AUM,… 

       oz.  

   - z izbiro barv v prostoru; o tem več govori Feng shui, 

      (Besedi "FENG" in "SHUI" dobesedno pomenita VETER in VODA. 

         To je starodavna kitajska umetnost in znanost, ki so jo razvili pred 6000 leti. Gre za znanje, ki ni 

bilo 

         locirano le na Kitajskem, je pa res, da se je zaradi pisanih virov pri njih najdlje ohranilo. V izročilu 

te vede 

         ni strogih pravil, ki bi jim morali slepo slediti. Temelji na načelu, da moramo živeti v 

uravnoteženem 

         ekološkem odnosu z naravo in naravnimi energijskimi silami v okolju.) 

   - afirmacije. 

2. Sprostitvene tehnike: tibetanske vaje, joga,… in prav tako katerakoli vrsta športa, sprehodi v 

naravo, ples… karkoli vas sprošča. 

3. Branje literature, ki vas izgrajuje. 

4. Različne masaže in alternativne oblike zdravljenja: 

    Nasploh imajo vse masaže, če so kvalitetno izvedene, če ne drugega, sprostilni učinek, pa 

    naj bo to na fizičnem ali mentalnem nivoju. 

Izpostavila bom tri načine, pristope. Vse tudi sama uporabljam: 

REIKI 

Rei - univerzalna kozmična energija 



Ki - življenjska vitalna energija 

Uporablja se kot zdravilska tehnika in kot pot duhovnega razvoja. 

Reiki pomaga raztapljati naše mentalne in čustvene zastoje, pomaga nam sprejeti bolezen, če je do 

nje prišlo, daje nam moč in pogum, da spremenimo svoje navade, življenje, vzorce tako, da bomo čim 

bližje svojemu srcu, čim bližje samemu sebi. Odpira nam oči do resnice o nas samih in o svetu v 

katerem živimo. 

Prvič so Reiki zasledili v Tibetu, od koder se je razširil po Vzhodni Aziji in na Japonsko. Ohranjala se je 

preko starih mističnih spisov. Ponovno je oživel to tehniko zdravljenja dr. Mikao Usui, na Japonskem 

ob koncu 19. stoletja in se je preko njegovih učencev razširila vse do Evrope. 

INTUITIVNA MASAŽA 

Masaža je rezultat celostnega razumevanja človeškega telesa in je povsem individualizirana, kjer 

sledim sporočilom telesa – informacijo zaznam na podlagi intuicije. 

REFLEKSNA MASAŽA STOPAL – RCM 

Temelji na znanju povezav med refleksnimi conami na stopalu in organi ter organskimi sistemi v 

telesu. S preprostim dotikom palca na odgovarjajoče cone, z masažo vzpostavljam notranje 

energijsko ravnotežje. Večina nas že zaveda, da veliko današnjih bolezni nastane kot posledica stresa, 

zato lahko ta masaža koristi pri številnih težavah. Refleksna masaža stopal je dobra preventivna 

metoda vzdrževanja zdravja in harmonije celotnega telesa. Starostne omejitve ni. 

Pri masaži con stopala, se drobim tako imenovane “kristalčke”, ki se preko krvnega obtoka (ki kroži 

od srca do nog trikrat v eni minuti) pričnejo izločati iz telesa. Tako se zmanjšujejo napetosti v celem 

telesu in se vzpostavlja energijski pretok. 

 

 

 



PRETOK ENERGIJE SKOZI TELO 

 

 

 

 

ponazorjen pretok energije skozi telo 

prikaz energijskih teles 

 

 

Mi vsi smo »razpeti« med zemljo in nebom. 

Skozi podplate v naše telo doteka energija zemlje, skozi teme pa energija kozmosa. Slika sicer 

prikazuje dotok energije od spodaj navzgor, vendar v resnici energija teče v obeh smereh, in sicer 

skozi središče telesa (kjer je mediana) – to je »navidezni kanal«. Če ta pretok ni nikjer prekinjen, 

pravimo da imamo postavljen naš makro, haro. To pa je za nas pomembno. 

Kadar makro »stoji«, smo osrediščeni, delujemo iz sebe in za sebe. 

Pomembne točke osi: 

1. JEDRO ZEMLJE; dotok energije skozi podplate v telo skozi presredek 

    - pove nam ali smo prizemljeni in ali delujemo tukaj in sedaj 

2. TOČKA TEN TJEN; cca. 2 cm pod popkom 

    - notranja moč, vitalnost 

    - priznavanje čustev (žalost, jeza, bes, zamera, veselje,…) 

3. JEDERNA ZVEZDA; cca. 2 cm nad popkom 

    - jedro duhovnega središča 

    - seva  skozi vse nivoje človeka (slika zgoraj); kolikor bolj so propustne naše ravni 

      avre, toliko več svetlobe spustimo skozi nas 

4. SEDEŽ DUŠE; med srcem in grlom 

    - duša, naša bit; nosi informacije in znanja vseh doživetih življenj 

5. TOČKA INDIVIDUACIJE; cca. 75 cm nad glavo - povezava s kozmosom 

    - zavedanje svoje naloge v smislu individualnega razvoja in kaj lahko naredimo 

      v dobro človeštva 

 

 

prikaz čaker 

 

Čakre so energijski centri našega bitja, »odprtine« skozi katere priteka in odteka energija. Sedem je 

glavnih, obstaja pa jih mnogo več. 

Čakre »sevajo« naprej in nazaj; naprej pomeni – do drugih, nazaj pomeni – do sebe. Če so 

uravnotežene, se vrtijo v smeri urinega kazalca. Izjemi sta 1. in 7. v kateri dotekata energiji zemlje in 

kozmosa. 

 

1. ČAKRA, korenska 

lokacija: presredek 

žleza: nadledvični žlezi 

kvaliteta: ustvarjalnost, fizično-pranična moč 

element: zemlja 

barva: RDEČA 

zvok: U 

5. ČAKRA, grlena 



lokacija: grlo 

žleza: ščitnica, 

kvaliteta: izražanje, sprejemanje odgovornosti, resnica, kreativnost 

element: eter 

barva: modra 

zvok: E 

2. ČAKRA, sakralna oz. spolna 

lokacija: v višini križa 

žleza: jajčniki/prostata, moda 

kvaliteta: radoživost, radost, upanje, čistost 

element: voda 

barva: ORANŽNA 

zvok: široki O 

6. ČAKRA, tretje oko oz. čelna 

lokacija: čelo 

žleza: epifiza 

kvaliteta: videnje, vedenje, intuicija in razum, razumevanje 

element: eter 

barva: indigo 

zvok: I 

3. ČAKRA, solarni pleksus oz. sončni pletež 

lokacija: v višini popka 

žleza: trebušna slinovka 

kvaliteta: volja, pogum, znanje, energičnost, modrost 

element: ogenj 

barva: RUMENA 

zvok: ozki O 

7. ČAKRA, kronska 

lokacija: na vrhu temena 

žleza: hipofiza 

kvaliteta: manifestacija čiste duhovne energije 

barva: bleščeča svetloba, vijolična 

zvok: M 

4. ČAKRA, srčna 

lokacija: v višini srca 

žleza: timus 

kvaliteta: plemenitost, sočutje, nesebična ljubezen, odpuščanje, zdravljenje, predanost 

element: zrak 

barva: zelena (sočutje), roza (ljubezen) 

zvok: A 

 

 

 



O pretoku energije skozi telo in o čakrah sem govorila zato, ker sem vam želela ozavestit dejstvo, da 

smo vsi mi in vse kar obstaja energija. Ljudje smo pač »prevzeli obliko fizičnega telesa človeka«. 

 

Energija so tudi naše misli in besede. V filmu/knjigi »The Secret« je zelo nazorno povedano, na kak 

način se le te manifestirajo. 

 

Lahko mi verjamete… V resnici vedno dobile le tisto, kar si želite in za kar se počutite vredne. Dokler 

se vaše želje in misli ne skladajo, tudi do realizacije zastavljenega cilja ne more priti. 

 

 

Don Miguel Ruiz: 

»Rad bi, da bi pozabili vse, kar ste se v življenju naučili. To je začetek novega razumevanja, začetek 

novih sanj. 

Sanje, ki jih živite, so vaša stvaritev. To je vaše dojemanje resničnosti, ki pa ga lahko kadarkoli 

spremenite. Vi sami imate namreč moč, da ustvarite pekel, pa tudi moč, da ustvarite nebesa. Zakaj ne 

bi sanjali drugačnih sanj? Zakaj ne bi uporabili svojega duha, svoje domišljije in svojih čustev – in 

sanjali nebes?« (str. 113) 

 

 

Podelila bi z vami novoletno voščilo, ki sem ga dobila od meni drage gospe, Alenke Leonarde 

Merhar… 

 

“Naj te leto 2009 napolni 

s pogumom, da vstopiš v svet čudežov, 

z močjo, da čudeže sprejmeš ter 

z modrostjo spoznanja, 

da si največji čudež ti sam/a.” 

                                                                                                

 


