
LETO 2016 

Novoletno srečanje KTLJO v M hotelu - 2. decembra 2016 

Novoletno srečanje članic Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice je potekalo v 

znamenju 20 letnice ustanovitve kluba, ki se je zgodila 3. decembra 1996. Prijetno druženje, prežeto s 

spomini in načrti za naprej. 

 

Jesenska ADMA 2016 – 10. do 11. 11. 2016  

Predsednica Zveze klubov tajnic Slovenije, Suzi Asfour, se nam je javila z jesenskega posveta ADMA 

2016, ki je bil letos po dolgem času ponovno v Kongresnem centru Habakuk, ob vznožju Pohorja. Več 

si lahko preberete na naslednji povezavi: 

https://sites.google.com/site/zvezatajnicslovenije/dogodki-2016/jesenska-adma 

 

2. izredni Zbor članov KTLJO - 9. 11. 2016 

V torek, 9. novembra 2016 smo prisotne članice KTLJO na 2.izrednem Zboru članov, izvolile  nove  

članice  upravnega odbora KTLJO, za čas do rednega zbora članov  in do rednih volitev v marcu 2017. 

 

Motivacijski seminar ZMOREM – 9. 11. 2016 

Novembrsko srečanje KTLJO z Nevenko Dautanac, priznano poslovno predavateljico ter srčno 

motivatorko."V Šoli odličnosti dodajamo vrednost ljudem, ljudje dodajajo vrednost okolju, v katerem 

živijo in delajo." 

Razumevanje  s sodelavci in drugimi ljudmi postaja vse bolj cenjena in iskana vrednota, ki jo iz dneva 

v dan bolj potrebujemo. Delo z ljudmi zahteva čustveno inteligenco, ki jo lahko razvijamo in 

povečujemo. Strokovnjaki priznavajo, da je čustvena inteligenca bistvena sestavina uspešnosti in 

zadovoljstva tako v osebnem kot poslovnem življenju. Njeno razvijanje je postala potreba sodobnega 

časa in ima poseben pomen za vsakega posameznika in organizacijo.  

O tem nas je na predavanju z naslovom Zmorem, v prostorih Mladinske knjige podučila Neveka 

Dautanac, ki se s predavanji in nasveti ukvarja profesionalno in jo lahko pravzaprav kar pokličete, če 

imate problem.  

"En problem imamo, šest pa si jih nato naredimo sami, a svojimi mislimi". A misli se da pravilno 

usmerjat, z znanjem in vajo. "Če uspe čmrljem leteti, čeprav po zakonih aerodinamike ne bi smeli 

leteti, lahko uspe tudi vam". 

Podarila nam je tudi tale rek, ki smo si ga shranile v svoje denarnice: 

"Znanstveniki so dokazali, ča čmrlj po zakonih aerodinamike ne bi smel leteti. Ima premajhna krila in 

prevelik trup. Ker pa se čmrlj ne ukvarja z ugotovitvami strokovnjakov, veselo, uspešno in zadovoljno 

leti in pridobiva med. Tudi vam želim naravnanost čmrlja. Ko se znajdete pred izzivom in vam drugi 

rečejo, da je nemogoče, se spomnite tega primera in si recite Zmorem poskusiti, poiskati pomoč, 

priznati napako... Zmorem! " 

Tekst in fotografije: Anja Novak  

P.S.: Predavanje Nevenke Dautanac so nam podarile članice Kluba tajnic Dolenjske in Bele Krajine, za 

kar smo jim hvaležne. Hvala! 

 

Mesečno srečanje Kako je lahko krog nekomu kvadrat in zakaj imava oba prav – 4. 10. 2016 

 

Tradicionalni jesenski izlet v Šempas in staro Gorico s čebelarjem, dr. Francem Šivicem – 17. 9. 2016 

Dan z gospodom Šivicem je minil, kot bi mignil. Na momente sem imela občutek, da gledam 

reportažo, ki jo je posnel National Geographic. Njegove zanimive zgodbe so nas presenetile. Navdušil 

je s čebelami, botaniko, vrtnarstvom in sadjarstvom, poznavanjem zgodovine, s svojim čebelarskim 

muzejem, z moderno točilnico medu, na koncu pa še z vici. 

https://sites.google.com/site/zvezatajnicslovenije/dogodki-2016/jesenska-adma


Dr. Franc Šivic je živ dokaz, da če v življenju delaš stvari, ki ji imaš rad, lahko dlje prideš. Zaradi čebel, 

ki jim je predan od rane mladosti, ima bogato in zanimivo življenje. Čebele mu vsak dan odpirajo 

vrata v svet. 

NASVETI GOSPODA ŠIVICA: 

Kostanjev med se je pri raziskavah izkazal za najboljšega za celjenje ran. 

Lipov med najbolj blagodejno rešuje probleme s parodontozo. 

Blagodejno deluje na zobe in parodontozo zobna nitka, namočena v propolis. 

Matični mleček spodbuja delovanje imunskega sistema. 

Čebelji strup postaja v zadnjem desetletju znova pomemben pri zdravljenju revmatizma (Medexovo 

mazilo Apireumin). 

15 kapljic propolisa na kocki sladkorja, lahko prepreči angino, če z zdravljenjem začnemo pravočasno.  

Čebelji strup, v kombinaciji z drugimi čebeljimi pridelki, se je izkazal tudi kot pomoč pri zdravljenju 

multiple skleroze. 

Če nas piči čebela, dr. Šivic svetuje, da na mesto pika položimo nekaj vročega - npr. zelo vročo vodno 

oblogo. Beljakovina, ki je v čebeljem strupu, bo koagulirala in bolečina bo zato popustila. Strup pa 

lahko tudi izsesamo, kar je bolje od nič. 

Anja Novak 

Dr. Francu Šivicu lahko tudi pišete na elektronski naslov: francs@silvaapis.si 

 

24. kongres ADMA 2016, 19. - 21. 5. 2016 

Na letošnji, jubilejni, že 20. razglasitvi Poslovne asistentke/tajnice leta, je bil KTLJO nadvse uspešen, 

in sicer je častni naziv Poslovne asistentke/tajnice leto 2016 prejela naša članica Jasmina Alić, tretje 

mesto pa je zasedla prav tako članica KTLJO, Gabrijele Jež. Uspeh sta dopolnili še polfinalistki Valerija 

Bižič in Silvija Pavčič. 

Na zveznem večeru so bila za predano delo v Zvezi tajnic Slovenije podeljena častna priznanja. Iz 

članskih vrst KTLJO so jih prejele Silvija Pavčič, Anja Novak in Melita Bračič. Vsem prejemnicam 

čestitamo za prijavo in za pogum. Dokazale so, da zmoremo! 

 KTLJO 

Slovenska ljudska pesem pravi: Ni ga lepšega meseca v letu, kot je mesec maj, vse je v listju, vse je v 

cvetu…« 

Ni naključje, da se naš kongres odvija prav v maju in to že 24 let. Začelo se je z Dnevi strokovnega 

izobraževanja za tajnice. Danes kongres združuje vse, ki delujemo na področju administracije in 

menedžmenta. Je kongres, ki obravnava sedanje poslovne izzive, dodaja posodobitve in nadgradnje 

na podlagi zahtev in potreb sedanjega časa ter sodobnega uporabnika in obenem spoštuje tradicijo in 

kakovost preteklih. A je bistveno več kot le izobraževalno srečanje. Kar ga naredi tako zelo posebnega 

ste ve, drage kolegice in dragi kolegi, ter naše prijateljske vezi. Nekatera trajajo že zelo dolgo, 

nekatera malo manj in vsako leto se ustvarjajo še nova poznanstva. Dinamika povezovanja, pletenja 

vezi in druženja se je začela pred več kot dvema desetletjema in prepričana sem, da bo tako tudi v 

prihodnje. Vzdušje in energijo kongresa niti ne moreš ubesediti, preprosto ju moraš občutiti in 

doživeti in to znova in znova in znova…. Odlična predavanja, prepletena s sproščenim druženjem in 

kulinaričnim razvajanjem so letos poskrbeli za vrhunsko kongresno dogajanje. 

Obeležili smo tudi jubilejno 20. razglasitev Poslovne asistentke/tajnice leta. V navzočnosti dosedanjih 

zmagovalk smo razglasili tri najboljše. Jasmina Alić je odnesla laskavi naziv, drugo mesto je zasedla 

Andreja Lešnik, tretje pa Gabrijele Jež. Vsem trem iskreno čestitamo! V izjemno čast pa si štejemo, da 

se je slovesnosti udeležil tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki je PA/TL 2016 

izročil stekleni kipec. 

Na zveznem večeru smo podelili zvezna priznanja našim kolegicam za srčno in predano delo. 

mailto:francs@silvaapis.si


Pisno priznanje so prejele Milena Štrucl, Barbara Žvirc, Ivana Zajc, Denise Sirk, Silvija Pavčič, Anja 

Novak, Melita Bračič in Alenka Lokovšek. Srebrno priznanje so prejele Sabina Koporec, Nataša 

Kukovec, Teja Večerjevič Rižnar, Justina Lah in Maja Šelekar. Zlato priznanje so prejele Nada Muzek, 

Jadranka Meglen in Olga Pikon Gorišek. Podelili smo tudi dva kristalna priznanja, in sicer Martini 

Jakomini in Karmen Paravan, ki sta za svoj izjemen doprinos zasluženo doživeli še stoječo ovacijo. 

Vsem prejemnicam iskreno čestitamo. 

Slavica Bučan je odlično povezovala podelitev. Nataša Poljanec je izjemno lepo pripravila ppt 

predstavitev. Kvartet klarinetov Claritet pa je z izvrstnimi glasbenimi vložki obogatil celotni kulturni 

program. 

Ob pestrem dogajanju smo se zbrale tudi članice UO zveze za kratek in sproščen klepet ob kavici. 

Veliko prehitro so minili ti naši majski, izobraževalni, družabni in prijateljski dnevi. ADMA 2016 je bil 

čudovit kongres! Hvala vsem, ki ste ga pomagali soustvariti. 

Srčno dalje in kmalu na snidenje! 

Suzi Asfour, predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije 

 

Mesečno srečanje - Poslovni bonton - gost Alex Gregorič, 3. 5. 2016 

Na po praznično torkovo popoldne smo v svojo sredino povabile gospoda Alexa Gregoriča, 

dolgoletnega trenerja in coacha, V svojem podjetju skupaj s svojimi sodelavci pomaga širiti znanja in 

veščine učinkovitega sporazumevanja. Organizacijam in posameznikom pomaga na poti razvoja in 

osebne rasti. S svojim delovanjem prispeva k višji kulturi delovanja in sobivanja. 

Svoje predavanje o bontonu je začel z mislijo Charlesa de Secondat Montesquieuja, ki pravi, da 

"običaji delajo vedno boljše državljane kot zakoni." Z bontonom izkazujemo sogovornikom, 

sodelavcem, kolegom odločnost na omikan in spoštljiv način. Bonton prav tako podpira iskreno 

besedo. Poudaril je razliko med oliko in omiko, potenciranje strpnosti, poučil nas je o pravilih 

rokovanja, naslavljanja oseb, pomenu prvega vtisa, počasnosti procesa implementacije slišanega pri 

izobraževanju v prakso, ki traja tudi 2-3 leta. Prav tako nas je poučil o tem, da je točnost povsod po 

svetu zapovedana. Zelo nazorno pa nam je pokazal, česa ne smemo storiti, če se nam vendarle zgodi, 

da zamudimo na skupinski poslovni dogodek :-) 

Kljub temu, da veliko stvari o bontonu vemo in dnevno uresničujemo skozi svoje delovanje, pa je 

nadvse koristno, da nas na pisana in nepisana pravila lepega vedenja, od časa do časa kdo spomni. S 

tem, ko jih osvežujemo in jih nadgrajujemo, jih tudi živimo in tako pomagamo soustvarjati človeku 

prijaznejši svet."    

Besedilo: Melita Bračič 

Foto: Anja Novak 

 

Mesečno srečanje - Razstrupljanje - je res potrebno ali je to samo modna muha? - gostja Maruša 

Erbežnik, 5. 4. 2016 

"Razstrupljanje - je res potrebno ali je to samo modna muha?" gostja Maruša Erbežnik 

V torek, 5. 4. 2016, smo imele članice KTLJO redno mesečno srečanje v prostorih Mladinske knjige. 

Naša gostja je bila gospa Maruša Erbežnik, certificirana svetovalka za zdrav način življenja (Health 

coach; Institut for Integrative Nutrition, New York). 

Njen življenjski moto: živeti v sozvočju z naravnimi ciklusi brez farmacevtskih zdravil. 

Maruša Erbežnik nam je uvodoma opisala nekaj znakov, po katerih lahko same začutimo, da je v 

našem telesu prišlo do zastrupljanja, ki ga telo ni sposobno samo odpravit. To so: alergije, glavobol, 

prebavne težave, izpuščaji, obložen jezik, solzne ali srbeče oči, zamašen nos, zvonjenje v ušesih, 

obilno nastajanje sluzi, čezmerno znojenje, pa tudi nihanje razpoloženja, okorelost udov in podobno. 

 



Željo k razstrupljanju srečamo že skoraj na vsakem koraku, tako v reklamnih sporočilih kot tudi v 

dnevnem časopisju. Tako se povsem upravičeno postavlja vprašanje, ali je razstrupljanje res potrebno 

ali je le modna muha. Zvedele smo, da strupe vnašamo v telo že s sodobno – predelano - hrano, 

izpostavljeni smo sevanju elektronskih naprav, živimo v dokaj onesnaženem okolju, slaba in neredna  

prebava pa še dodatno kopiči strupe v telesu. 

Metodično razstrupljanje telesa, ki ga izvajamo v pomladanskem in jesenskem času, lahko primerjavo 

z generalnim čiščenjem stanovanja. Ne glede na to, da vsak dan čistimo, sesamo, pometamo, 

brišemo prah, se umazanija počasi  ter neopazno nabira v kotih in stenah našega stanovanja in še 

nikoli nismo niti pomislili, da spomladi in pred Božičem ne bi naredili generalnega čiščenja 

stanovanja. Res je, da za ta postopek lahko najamemo čistilni servis, ki lahko odlično opravi delo 

namesto nas. Pri razstrupljanju našega telesa, pa smo mi in samo mi sami ključnega pomena. Tega 

dela ne more nihče storiti namesto nas. 

Razstrupljanje običajno traja 10-14 dni. Izbrati moramo metodo, pri kateri se telo (in s tem tudi mi) 

počuti »varno«,  kar pomeni, da telesu zagotavljamo lahko prebavljive hranilne snovi in predvsem, da 

nismo lačni. Telo tako nima veliko dela s prebavo, temveč se lahko popolnoma posveti »čiščenju« 

nakopičenih strupov.  

Ayurveda že 5000 let prakticira razstrupljanje telesa z mono dieto (kuhan riž in mung dahl z zelišči in 

zelanjavo). 

Gersonova terapija je zelo uspešna s pitjem sveže stisnjenih ekoloških sokov. 

Dr. Hillova terapija, pa priporoča kombinacijo zdrave lahke hrane in določenih prehranskih dopolnil, 

ki v telesu pospešijo metabolične procese.  

Baje bi bilo idealno, če bi imeli v času razstrupljanja čas samo zase, a vse postopke lahko izvajamo 

tudi ob vsakdanji delovni rutini. Potrebna je le dobra organizacija. 

Prijeten vonj, ki je prihajal iz vlažilnika, nas je dodatno sprostil po napornem delovniku, kozarec vode 

z dodatkom eteričnega olja limone, pa je bil že prvi korak k naši dnevni rutini razstrupljanja. 

Če se boste odločile za katerega izmed predstavljenih načinov razstrupljanja ali pa morda za nakup 

vlažilnika - difuzorja ter 100 % eteričnih olj, vam bo Maruša z veseljem na voljo. Dosegljiva je na 

maruska.erbeznik@gmail.com, lahko pa jo pokličite na 041 373 455. 

Napisala: Danijela Smolič 

Foto: Anja Novak 

 

8. Zbor članov KTLJO, 11. 3. 2016 

 

Torkovo srečanje - 8. februar je dan za kulturo - kaj Slovenci radi beremo, 9. 2. 2016 

 

Motivacijski dnevi Zveze tajnic Slovenije, Šentrupert, 30. 1. - 1. 2. 2016 

Kot vsako leto, so bili tudi letos dnevi zadnjega konca tedna v januarju namenjeni motivacijskim 

dnevom Zveze tajnic Slovenije, kjer se zberemo predstavnice 11 regijskih klubov iz vse Slovenije. 

Tokrat so bile gostiteljice kolegice iz Kluba tajnic Trebnjega in okolice, pod vodstvom predsednice 

Nataše Bevc. 

Iz KTLJO smo se MOD udeležile: 

- predsednica Silvija Pavčič, 

- Olivera Zec Pufek, ki je tudi predsednica NO Zveze in 

- članica Melita Bračič, ki je na motivacijske dneve odšla po pooblastilu Upravnega odbora KTLJO 

namesto podpredsednice Anje Novak. 

 



Petkova pot proti Dolenjski je minila v prijetnem klepetu in v slabi uri, a že v trdni temi, smo prispele 

v majhno vasico Šentrupert pred Hišo vina Frelih. Ta stoji sredi vasi, ki ima obliko trga, kar pomeni, da 

so hiše sezidane okrog čudovite gotske cerkve Sv. Ruperta. 

Pri Frelihovih so nas že pričakovale ostale kolegice in gostiteljice. Po začetnem nagovoru gostiteljic in 

predsednice Zveze tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, Suzi Asfour, nas je pozdravil tudi župan 

občine Šentruperta, g. Rupert Gole. Po zdravici smo sedle k slastni večerji, nato pa nas je čakalo že 

tudi prvo predavanje g. Bruna Gričarja, o možnostih prihrankov v gospodinjstvu. Izkazalo se je, da 

lahko z majhnimi spremembami naših navad letno prihranimo celo znesek minimalne plače. 

Večer se je zavlekel pozno v noč in za nekatere kolegice je bila ta kar malo prekratka. Vseeno smo v 

soboto zjutraj bile že vse pravi čas pri zajtrku, kateremu je sledilo motivacijsko predavanje ge. Irene 

Potočar Papež z naslovom "Zmorem? Itak!" Predavateljica je potrdila to, kar že tako ali tako vemo in 

živimo - da si same barvamo svoje dni in da smo same tiste, ki se odločimo, ali bomo na kakšno stvar 

pogledale z dobre ali slabe strani. 

Po predavanju je potekala 12. seja UO Zveze, na kateri smo ob plodni razpravi sprejele tudi sklepe v 

zvezi s prihodnjim delovanjem Zveze. 

Po seji smo sedle h kosilu, ki nas je spet presenetilo s svojo okusnostjo. Strežnemu osebju smo 

izrazile željo, da nas pride pozdraviti kuhar, avtor pregrešno dobrih jedi. Žal je tisti dan kuhal večerjo 

za kar 120 gostov, tako da ni utegnil priti. 

Sobotno popoldne smo kljub nekoliko vetrovnemu in delno oblačnemu vremenu preživele aktivno, 

na sprehodu do cerkve na Veseli Gori nas je pot vodila do in skozi Deželo kozolcev. Tam nas je zopet 

pričakal župan, ki nas je navdušil s predstavitvijo ideje o samooskrbi lokalnega okolja in vsemi s tem 

povezanimi, že realiziranimi projekti. Strinjale smo se, da bi bilo tudi v javnem sektorju koristno 

posnemati takšne primere dobre prakse in ohraniti podjetno mišljenje posameznikov in skupnosti. In 

Šentrupert je primer, ki kaže, da se marsikaj da narediti in spremeniti, nekoč praktično nepoznan kraj 

v kraj, ki se omenja celo v svetovnih turističnih vodnikih.  

Po večerji nam je gospa Veronika Frelih, lastnica vinske kleti Frelih, razkazala klet in nam povedala 

veliko zanimivosti o vrstah grozdja, ki jih gojijo na 23.000 trsih in njihovi dejavnosti. Sledila je tudi 

pokušina zelenega silvanca, modre frankinje in cvičkove penine. V nadaljevanju večera so nas 

gostiteljice presenetile z nastopom štirih pevcev iz pevskega zbora Društva Vinogradnikov Šentrupert, 

s katerimi smo zapele kar nekaj pesmi. Nato pa nas je Silvija Pavčič pošteno nasmejala s svojim 

avtorskim monologom – »Rilec na torti«. Zgodba pripoveduje o tajnici, ki je naročala torto za svojega 

direktorja. Tudi ta večer je postal pozna noč, za nekatere pa kar zgodnje jutro... 

V nedeljo nas je zajtrk čakal ob pol deveti uri. Po zajtrku bi se morale peš odpraviti na 602 m visok 

hrib, ki se imenuje Nebesa. Zaradi slabega vremena, nas je do tja in nazaj zapeljal minibus. Kljub 

neugodnim razmeram, je pogled segel precej daleč. Ob lepem vremenu pa menda seže vse do 

Snežnika, Kamniških Alp in Kuma. V Nebesih so nas s svojim obiskom presenetili konjeniki 

Konjerejskega društva Šentrupert (KDŠ). 

Po vrnitvi v dolino nas je čakal še zadnji slasten obrok v gostišču - obara in ajdovi žganci. Kljub temu, 

da je bila nedelja, nam je po prihodu z razpihanih Nebes teknilo nekaj "na žlico". Končno pa se nam je 

uresničila tudi želja, da spoznamo kuharja gostišča Frelih. Nagradile smo ga z bučnim aplavzom in 

skromno pozornostjo gostiteljic.      

Ob koncu smo se vse strinjale, da smo se v času MOD pustile gostiteljicam prav "nebeško razvajati". 

Veselimo se vseh naslednjih naših srečanj in skupnega dela. 

Zapisala: Melita Bračič 

Fotografije: Olivera Zec Pufek, Silvija Pavčič 

 

"Apiterapija nam ponuja izhod za marsikatero zdravstveno težavo človeštva" - mesečno srečanje, 

gost dr. Franc Šivic, 12. 1. 2016 



 

V polno konferenčno dvorano M hotela je v torek vstopil dr. Franc Šivic, priznani čebelar, predsednik 

slovenskega društva za apiterapijo in fotograf narave. S svojim znanjem, ki ga že desetletja nesebično 

deli med vse nas, je pomagal rešiti že marsikatero zdravstveno težavo. Tudi svojo: v 40 mesecih je s 

pomočjo manjše žlice cvetnega prahu na dan, zmanjšal svoj PSA iz 6,3 na 2,26. A tudi cvetnih prahov 

je več vrst in kakovosti. "Kadarkoli se odločite, da si boste pomagali s čebeljimi pridelki, povprašajte 

za nasvete strokovnjake apiterapije", je svetoval. 

Znanje nadgrajuje z obiski svetovnih kongresov apiterapije, s slovenskimi podjetji dela različne 

raziskave in sodeluje pri razvoju novih čebeljih produktov. 

Gospe in gospodične smo bile navdušene nad naslednjimi podatki: 

-          Kostanjev med se je pri raziskavah izkazal za najboljšega za celjenje ran. 

-          Lipov med najbolj blagodejno rešuje probleme s parodontozo. 

-          Blagodejno deluje na zobe in parodontozo medzobna nitka, ki jo namočimo v propolis.  

-          Matični mleček spodbuja delovanje imunskega sistema. 

-          Čebelji strup postaja v zadnjem desetletju znova pomemben pri zdravljenju revmatizma 

(Medexovo mazilo Apireumin). 

-          15 kapljic propolisa na kocki sladkorja, lahko prepreči angino. 

-          Že nekajkrat se je čebelji strup, v kombinaciji z drugimi čebeljimi pridelki izkazal tudi kot pomoč 

pri zdravljenju multiple skleroze. 

Pa še tole: če nas piči čebela, dr. Šivic svetuje, da na mesto pika položimo nekaj vročega - npr. zelo 

vročo vodno oblogo. Beljakovina, ki je v čebeljem strupu, bo koagulirala in bolečina s tem popustila. 

Strup pa lahko tudi izsesamo, kar je bolje od nič. 

Čebele trenutno počivajo, a na pomlad jih bomo gledale z novim spoštovanjem in oborožene z nekaj 

dobrimi nasveti. 

Dr. Francu Šivicu lahko tudi pišete na elektronski naslov: francs@silvaapis.si 

Pripravila: Anja Novak 

Foto: Tatjana Regent 

 


