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Torkovo srečanje - gostja gospa Radmila Gorjanc - 7. decembra 2010 

 

14. seja UO KTLJO v Grand hotelu Union - 29. november 2010 

V ponedeljek, 29. novembra 2010, smo imele 14. sejo upravnega odbora KTLJO v čudovitem 

ambientu  Grand hotela Union d. d.  

Hotel je bil zgrajen daljnega leta 1905. Vanj so vgradili za tiste čase izredno napredne pridobitve: 

toplo vodo, centralno ogrevanje in dvigalo za goste in osebje. Leta 1979 je bil zgrajen hotel Holiday 

Inn. Stari del je leta 1995 doživel uspešno prenovo. Končno je leta 1999 Grand hotel Union, ki ga 

sestavljajo trije hoteli: Grand hotel Union Executive, Grand hotel Union Business in Central hotel, 

sprejel prvi visoki obisk. Prvi izmed mnogih visokih obiskovalcev, ki so se zvrstili v Hotelu,  je bil 

tedanji predsednik ZDA Bill Clinton. 

O zanimivi zgodovini Hotela nam je pripovedoval gospod Otto Škrbinc, predstavnik Grand hotela 

Union, ki je v njem zaposlen od leta 1979. Razkazal nam je Hotel v vsej njegovi lepoti. 

 

Novoletno srečanje članov - 26. novembra 2010 

 

Razširjena seja UO ZKTPSS - 20. novembra 2010 

Mesec november je že nekaj let rezerviran  za izvedbo  razširjene seje UO ZKTPSS. 

Letos je organizacijo seje, kjer se dobimo kolegice iz  vseh klubov  Slovenije,  prevzel Klub tajnic  

severne Primorske. 

20. novembra 2010 v zgodnjih  jutranjih urah je  »tajniški avtobus« krenil iz Murske Sobote in med 

potjo  do Ljubljane  je imel kar nekaj postankov, kjer so  se  veseli druščini  pridružile nove in nove 

kolegice. V Ljubljani smo se  zbrale  kolegice iz ljubljanskega kluba,  kolegice iz  Gorenjske, Dolenjske 

in Bele Krajine  ter Trebnjega. Ob vkrcanju na avtobus  je  na poti do Primorske sledilo jutranje 

okrepčilo, pozdravljanje in klepeti , saj se nekatere  že zelo dolgo nismo videle. 

In tako smo se v krasno, sončno jutro pripeljale do  Vipave, kjer so nas že čakale kolegice iz Krasa in 

Primorske. 

Sprejem v Vipavi, pred Vipavsko kletjo 

Foto: Katjuša, tekst: Majda K 

Pred vipavsko  kletjo Vipava 1894,  so nas pričakale gostiteljice. Po pozdravnem nagovoru  

predsednice Kluba tajnic severne Primorske,  Karmen Paravan, nas je pozdravil še vodja prodaje  iz 

vipavske kleti.  Gostiteljice so nas postregle z dišečo kavo, izvrstnimi sladicami, z »zdravili« za želodec 

in druge tegobe in  nas že kar na začetku  presenetile  z darilnimi vrečkami. 

In kakšna je bila  tematika  tega celodnevnega druženja: vino in torklje. 

Ja, vinska trta, vino, to nam je bilo kar znano, kaj pa TORKLJE???  Večina od nas ni vedela kaj se skriva 

pod to besedo. Če pa se boste z menoj sprehodili do konca, boste tudi  o torkljah izvedeli vse. 

Po jutranjem okrepčilu smo se ponovno podale z avtobusom proti Novi Gorici. 

Nova Gorica 

S kraji in znamenitosti ob poti nas je seznanila mlada umetnostna zgodovinarka Petra Paravan. Mimo 

oken so se sprehodili dvorec Zemono, cerkev Log pri Vipavi, Ajdovščina, Col, Vipavski Križ, Mlake, 

Šempeter……Sveta Gora, Sabotin, Soča…….. in že smo se ustavili v Novi Gorici. Po krajšem ogledu 

mesta smo se povzpeli (z avtobusom seveda) do Frančiškanskega samostana Kostanjevica. 

Frančiškanski samostan Kostanjevica 

Skozi Frančiškanski samostan Kostanjevica nas je popeljal  pater David. Ogledali smo si  cerkev 

Gospodovega Oznanjenja Mariji, grobnico Bourbonov in Škrabčevo knjižnico. Posebna dragocenost 

knjižnice  je 30 inkunabul (prvotiskov). Zanimivi so tudi tiski od 16. do 19. stoletja, za Slovence je še 



posebej pomembna slovnica Adama Bohoriča iz leta 1584 Arcticae horulae (Zimske urice) z 

avtorjevim lastnoročnim posvetilom. 

Sledil je še sprehod po samostanskem vrtu, ki je sicer znan  po izrednih nasadih vrtnic. Prav zato se 

bomo  še vrnili pomladi oz. poleti, da bomo občudovali njihovo cvetenje. Še posebej očarane pa smo 

bile nad nasadom kivija, saj so se veje  že nevarno šibile pod  izredno bogatim pridelkom. 

Čas nas je že priganjal in spustili smo se nazaj v mesto, kjer smo na Trgu Evrope pozirali za skupinsko 

fotografijo. 

Gospodična Petra se je od nas poslovila in pot smo nadaljevali proti Goriškim Brdom, do vasi Gonjače, 

na grič Mejnik. 

Vas Gonjače, grič Mejnik 

Foto: Katjuša, tekst: Majda K 

Pridružila se nam je lokalna vodička gospa Milena iz turistične agencije Jota, ki nas je seznanila z 

zgodovino in sedanjostjo, s šegami in navadami  Bric in Brikov. 

Nad vasjo Gonjače na griču Mejnik stoji tudi spomenik, ki je posvečen 315 žrtvam 2. svetovne vojne, 

na desnem bregu reke Soče. Poleg spomenika stoji 23m visok razgledni stolp s 144 stopnicami, ki so 

ga zgradili leta 1961.  Še posebej sem bila vesela, da sem kljub moji  slabi kondiciji, prišla do vrha, kjer 

se nam je odprl veličasten razgled na vse štiri strani neba: Brda, Julijske in Karnijske Alpe, Dolomite, 

Furlanijo, Tržaški zaliv, Kras, Vipavsko dolino in Trnovski gozd. 

Spomenik je delo akademskega slikarja in kiparja Janeza Boljke, načrte za postavitev stolpa je 

pripravil arhitekt Marko Šlajmer, verze, ki so vtisnjeni na bronasti plošči, je zapisal pisatelj France 

Bevk. “Sinovom Brd in Benečije, čuvarjem zvestim naše govorice,...” 

In že smo se spustili na trdna tla in  se popeljali  do vasi Šmartno. 

Šmartno 

Foto: Katjuša, tekst: Majda K 

Hiše v jedru vasi Šmartno strnjene okrog cerkve sv. Martina, največje župnijske cerkve v Brdih. Enega 

od sedmih obrambnih stolpov je družba  Salonit Anhovo odkupila in obnovila in prav posebej za našo 

skupino  tukaj pripravila  malico, značilno prav za Goriška Brda : izbrana penina, bela polenta in 

frtalja, slovenska narodna jajčna jed, poznana predvsem v primorski kuhinji. Po zelo okusna in izdatni 

malici smo si polne novih moči ogledale še Briško hišo in Hišo Kulture. 

V nadaljevanju poti nas je pozdravila  Medana. 

Medana 

Foto: Katjuša, tekst: Majda K 

V nadaljevanju poti nas je pozdravila  Medana, vas na hribčku, prežeta z ustvarjalnim duhom, saj jo je 

mojstrsko, s številnimi verzi,  ponesel v svet dr. Alojz Gradnik (1882-1967), pesnik in prevajalec. 

Ogledali smo si njegovo spominsko sobo. Brici so mu v spomin postavili tudi spomenik v grajskem 

parku na Dobrovem, v občinski grb pa vtkali njegov verz. 

Še nekaj kilometrov poti in že smo bili pred največjo  slovensko kletjo,  "Goriška Brda". 

Torklja 

Foto: Katjuša, tekst: Majda K 

Še nekaj kilometrov poti in že smo bili pred največjo  slovensko kletjo,  "Goriška Brda" , ki nadaljuje 

večstoletno tradicijo področja – pridelovanje odličnih briških vin. O tem smo se prepričali iz »prve 

roke«,  saj smo  poizkusili že letošnje mlado vino. 

Nekaj metrov pod vinsko kletjo pa smo spoznali  to našo TORKLJO. To je primorska priprava za 

stiskanje olja iz oljk. Vse  o oljkah in oljčnem olju nam  je povedal predsednik  Društva oljkarjev. V 

Brdih in tudi drugod po Sloveniji je oljkin plod oljka in ne oliva in tudi  olje je oljčno in ne olivno. To si 

velja zapomniti! 

Sončen dan se je prevesil v večer in zbrali smo se ne večerji v Gradu Dobrovo. 

Grad Dobrovo 



 

Sončen dan se je prevesil v večer in zbrali smo se ne večerji v Gradu Dobrovo.  Pozdravil nas je župan  

gospod Franc Mužič, sekstet kvartin pa nam je zapel  nekaj  narodnih  pesmi. 

Polne vtisov in dobrot smo se zahvalile gostiteljicam, kolegicam iz Kluba tajnic Severne Primorske, saj 

so nam pripravile  čudovit program,  nas s srcem in dobro voljo popeljale po njihovih krajih. Naša 

častna članica Marica Androjna, pa nas je z zgodovinskim opisom razširjenih sej spomnila na vse lepe 

trenutke, ki smo jih v preteklih desetih letih doživele skupaj.   

V slovo pa so nam kolegice s Severne Primorske zaklicale: «Pupe, srečno, dobro se vozte«. 

Vse smo srečno prispele domov, ene bolj zgodaj, druge pa v poznih večernih urah. 

Ja, ni tako  majhna ta naša Slovenija! Pa kako je šele lepa in polna dobrih ljudi!! 

 

Martinovanje 2010 

Foto in tekst: Tatjana R 

Nedeljsko jutro ni obetalo lepo vreme, ko sem skozi okno oprezala za vsaj kakšnim sončnim žarkom. 

Rekla sem si: »Tatjana, kdaj je za uspešen izlet imelo vreme takšen vpliv. Ljudje smo tisti.« 

Oblekla in obula sem se vremenu in najavljenemu terenu primerno, popila kavico in se pustila 

odpeljati  do Dolgega mostu, kjer je že čakala Majda. Posadka se je počasi začela zbirati. Vsi smo na 

zborno mesto prišli brez avtomobila.  Preostanek ekipe iz domžalskega konca se je pripeljal z 

avtobusom. Sledil je obred čiščenja grl in pozdravljanja. Roman, ki je izlet zakrivil in Grega, čarovnik,  

sta s seboj vzela tudi kitari in nas priganjala, da na avtobusu zasedemo svoje sedeže. Odpeljali smo se 

proti Dolenjski, v Čateške Toplice . Pot nam je minila v petju ob spremljavi kitar. 

V Čateških toplicah sta nas pričakala Ivan Urbanč, ambasador cvička in Cveto Bahč, ki je prevzel vlogo 

našega celodnevnega spremljevalca in vodnika. Sprehodili smo se do nabrežja reke Save, kjer smo se 

vkrcali na brod, edini in zadnji na Savi. 

Brod na Savi 

Foto in tekst: Tatjana R 

V Čateških toplicah sta nas pričakala Ivan Urbanč, ambasador cvička in Cveto Bahč, ki je prevzel vlogo 

našega celodnevnega spremljevalca in vodnika. Sprehodili smo se do nabrežja reke Save, kjer smo se 

vkrcali na brod, edini in zadnji na Savi. 

Na brodu so nas pozdravili brodnik Andrej Pinterič, predsednik brodarskega društva Mostec Janko 

Krulc in župan brežiške občine Ivan Molan. Sava je že od nekdaj zaznamovala življenje ob svoji strugi. 

Ob koncu 19. stoletja so na Mostec s sosednje Hrvaške pripeljali brod in s tem povezali »kranjski in 

štajerski« breg. Z njim so prevažali živino in kmetijske pridelke. Danes je brod namenjen le še prevozu 

ljudi. Uživali smo v vožnji s »kranjskega« brega na »štajerski« breg, nazdravili s penino Zdravka 

Mastnaka in prisluhnili besedam naših gostiteljev.  Brodarsko društvo Mostec ima v leseni hiški na 

bregu Save postavljeno razstavo o zgodovini broda. 

Poslovili smo se od prijaznega brodarja, gospoda Andreja in se peš odpravili do najstarejše gostilne na 

slovenskem, ki nosi letnico 1529, do Stare gostilne Krulc. 

Stare gostilne Krulc 

Foto in tekst: Tatjana R 

Poslovili smo se od prijaznega brodarja, gospoda Andreja in se peš odpravili do najstarejše gostilne na 

slovenskem, ki nosi letnico 1529, do Stare gostilne Krulc. Pred gostilno se je od nas poslovil gospod 

Molan in Majda se mu je zahvalila za družbo. Gospodar Janko Krulc nam je postregel z obaro in 

ajdovimi žganci. Žejo smo si pogasili s kozarčkom dolenjskega rdečega vina. Gospodar nas je na koncu 

presenetil z odličnim jabolčnim zavitkom. 

Do našega končnega cilja smo morali obiskati še nekaj točk, zato smo se poslovili od prijaznega 

gostilničarja in se odpeljali do Sel pri Dobovi, v muzej Polovič. 

Sela pri Dobovi, muzej Polovič 



Foto in tekst: Tatjana R 

Do našega končnega cilja smo morali obiskati še nekaj točk, zato smo se poslovili od prijaznega 

gostilničarja in se odpeljali do Sel pri Dobovi, v muzej Polovič. 

V muzeju je razstavljena edinstvena zasebna zbirka trofej živali afriške divjine, severno ameriške 

stepe in slovenskih gozdov. V njegovi okolici se sprehajajo navadni jelen, jeleni lopatarji in mufloni. 

Pred stavbo nas je sprejel gospod  Franc Polovič, ki nam je razkazal muzej in nas po ogledu povabil v 

vinsko klet, kjer smo poskusili njihovo vino: Modro frankinjo in Rumeni muškat in si klet tudi ogledali. 

Iz Sel pri Dobovi nas je pot vodila v Brežice. 

Brežice 

Foto in tekst: Tatjana R 

Iz Sel pri Dobovi nas je pot vodila v Brežice. Ime Brežice  izhaja iz imena breg – brežci – Brežice. Reka 

Sava, ki se tu izliva v Krko, je skozi stoletja tik ob levem bregu svoje struge narekovala pozidavo 

starega mestnega naselja in mu tako določila tudi ime. Naš vodnik Cveto Bahč in njegov sin Dejan 

imata v centru Brežic zelo prijetno kavarno z imenom Kavarna mestni Atrij, kjer se pogosto odvijajo 

razne glasbene prireditve in razstave. Vsem, ki se boste ustavili v Brežicah, pa priporočilo. Tukaj 

pripravljajo najboljšo kavo daleč naokoli. Poizkusila sem jo in poleg mene še sedemnajst članov ekipe. 

Spet smo se vkrcali v naš mali avtobus in se odpeljali na Dolenjsko, v vas Podbočje. 

Podbočje 

Foto in tekst: Tatjana R 

Spet smo se vkrcali v naš mali avtobus in se odpeljali na Dolenjsko, v vas Podbočje, kjer nas je čakal 

Ivan Urbanč, njegova ekscelenca Ambasador Cvička, Vitez vina, v.d. Sv.Martina in tudi Vitez 

prijateljstva. Vas je vzorčen primer urejenosti. Na trgu, pred cerkvijo, so na panojih predstavljene 

znamenitosti, ki si jih je moč ogledati v bližini. 

Pot smo nadaljevali proti Planini. 

Planina 

Foto in tekst: Tatjana R 

Pot smo nadaljevali proti Planini, kjer vsako leto, s proslavo obeležijo spomin na vaščane , ki so jih 

ustaši pobili med 2. Svetovno vojno. Vasica se nahaja na 900 m nadmorske višine. V bližini se nahaja 

tudi lovski bivak, kjer smo pomalicali, saj je Ivan iz košar začel na mizo postavljati od domačih suhih 

dobrot, do domačega, sveže spečenega kruha in cvička. Razgled s Planine na Krško polje je čudovit. 

Od tod smo se po obilni malici odpravili v Gadovo peč. 

Gadova peč 

Foto in tekst: Tatjana R 

Od tod smo se po obilni malici odpravili v Gadovo peč. Gadova peč je skupek več vasic. Ime je dobila 

po tem, da je bilo včasih na teh sončnih pobočjih veliko kač, ki so se grele na pečeh v  zidanicah. V 

svojem domu sta nas gostila četrta vinska princesa Zdenka Mirtek in Ivan Urbanč. Še vedno imam 

polna usta sline, ko se spomnim vseh dobrot, ki so jih pripravile pridne gospodinjine roke. Okušali 

smo odličen cviček in belo vino. Naj mi gostitelji oprostijo, ampak sem si pozabila zapisati katero belo 

vino je bilo. 

Po večerji nas je s čarovnijami, res neverjetnimi, zabaval čarovnik Grega. Ni samo čarovnik ampak je 

tudi odličen glasbenik, saj je na kitari pravi virtuoz. 

Ojoj, najpomembnejši dogodek dneva bi skoraj pozabila zapisati. Seveda jo to krst vina. V kleti, kjer 

smo se zbrali, so se nam kmalu pridružili sveti Martin in Vinusius Veritasius, odposlanec boga Bakusa 

iz Bruslja, s spremstvom. 

 

Začeli smo z mašo. Tako duhovito sta oba glavna akterja vodila obred, da so me kaj kmalu začele 

boleti vse trebušne mišice. Sveti Martin je obred zaključil z besedami: 



»Pomagaj, da bo ta mošt postal dobro vino vredno vinogradnika, kletarja, gospodarja in večno žejnih 

prijateljev in gostov.« Nazdravili smo in se spet podali v zgornje prostore, za mizo, da se posladkamo 

še z izvrstno sladico. Presenetili so nas pevci, na novo ustanovljena klapa, ki so Romanu in nam zapeli 

nekaj dalmatinskih pesmi. 

Preden smo čisto zares zapustili prijazne gostitelje smo se odpravili do velikanskega soda, ki ga na 

vrhu krasi njihov zaščitni znak gad, ki z repom drži kozarec cvička. Še zadnjič zdravica, vesela pesem in 

»povelje«, da se moramo odpraviti domov. 

Misel na popotovanje me bo grela še dolgo v hladnih zimskih večerih. 

 

Posvet Kaj mora vedeti dobra tajnica 2010 in podelitev nagrad- Zreče od 11. do 12. novembra 2010 

Tekst in foto: Tatjana R 

V Zrečah je od 11. do 12. novembra 2010 potekal posvet Kaj mora vedeti dobra tajnica. Iz Kluba tajnic 

in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice se je posveta udeležilo osem kolegic. 

Posvet je otvorila dr. Daniela Brečko, direktorica Planeta GV. Pozvala nas je, da vsaka zapiše lepo 

misel na vizitko, ki jo je prejela. Ob koncu posveta smo si te lepe misli izmenjale. 

Moderatorka kongresa je bila Karin Elena Sanchez. 

Dopoldanski del kongresa so nam predavali trije zanimivi predavatelji: 

Peter Pogačar, generalni direktor direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, ki nam j prdstavil 

Novosti pokojninske reforme in spremembe zakona o delovnih razmerjih 

Igor Savič, generalni direktor podjetja Poslovni medij d.o.o., Poslovni mediji prihodnosti in kaj morajo 

o tem vedeti tajnice? 

Dr. Miro Cerar, s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poslovna etika za novo desetletje. 

Sledilo je skupno kosilo in nadaljevanje predavanj, oziroma so se v popoldanskem delu zvrstile tri 

odlične delavnice za osebno odličnost. 

Polona Zupančič, Sedi5, nam je predavala o Vedenjskih kompetencah poslovne asistentke po metodi 

SDI, 

Karin Elena Sanchez, Kaetrida, o Pozitivnem sprejemanju sprememb in 

Edvard Kadič, osebni in poslovni svetovalec nas ja ozavestil na kakšen način Zadenimo svoj cilj – 

doseganje poslonih in osebnih ciljev. 

Po zaključenih predavanjih smo imele članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih 

sekretarje 19. sejo upravnega odbora. 

Večer smo zaključili s podelitvijo nagrad za najboljša diplomska dela in podelitvijo nagrad za 

komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci. 

Drugi dan posveta je bil namenjen komunikacijski odličnosti. Z Mojco Žirovnik Bocelli, profesorico 

angleškega  jezika, trenerka specialistka NLP in predavateljica leta 2008 smo odkrivale Kako 

komunicirati s težavnimi sogovorniki. 

Irena Potočar Papež, z Mestne občine Novo mesto, nas je opozorila katere so naše odlike v 

predavanju Jezikovna kultura, pisna komunikacija in bonton. 

Nekaj trikov kako uporabiti prave trike, kako vdahniti komunikaciji osebno noto je z nami delila Ines 

Drame, samostojna svetovalka in tekstopiska na področju komuniciranja v predavanju Majhne zvijače 

za prave besede. 

Po okrepčilnem odmoru smo v sklepnem plenumu poslušale dr. Vesno Vuk Godina, profesorico 

antropologije na Univerzi v Ljubljani, ki nam je predavala o Uporabi instinktov pri delu. 

Podelitev nagrad za najboljša diplomska dela in podelitev nagrad za komunikacijsko odličnost v 

poslovni asistenci 2010 

Tekst in foto: Majda K 

V četrtek, ob pol devetih pa smo se udeleženci posveta zbrali na večerni prireditvi, ki jo je  

povezovala Jasmina Cafnik. 



 

V  uvodu se nam je predstavil mladi kitarist Mak Grgič. 

Po nagovoru direktorice Planeta GV, dr. Daniele Brečko, so se ji na odru pridružile še Petra Ilar, 

urednica revije Poslovna asistenca, Metka Vogrinec, predsednica Zveze klubov in poslovnih 

sekretarjev Slovenije in Natalia Zorko, tajnica/poslovna asistentka leta 2010. 

Sledila je podelitev priznanj  za najboljša strokovna dela tajnic in poslovnih sekretark 2010. 

Že v razpisu so na Planetu GV zapisali naslednje: »Znanje vrednost pridobi šele, ko ga delimo z 

drugimi. Vaša priložnosti je tu – tudi letos bomo namreč podelili  priznanja za najboljša diplomska 

dela tajnic in poslovnih sekretark 2010.« 

Kar 38 kandidatov je zbralo pogum, in se s svojim diplomskim delom prijavilo na razpis. Desetim 

kandidatom je uspelo zbrati 25 in več točk, za kar so prejeli Priznanje za najboljše diplomsko delo 

tajnic in poslovnih sekretark 2010. 

Med nagrajenkami je bila tudi naša članica RENATA MUŽE. 

Vsi nagrajenci so s tem priznanjem potrdili svojo poslovno in osebno odličnost ter obogatili strokovno 

znanje svojih stanovskih prijateljev. 

Sledila je podelitev  nagrade za komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci 2010. 

Ob razpisu so na Planetu GV zapisali takole: »Vse je v komunikaciji. Z njo odpiramo vrata in jih včasih 

tudi zapiramo. Z njo zdravimo in z njo spodbujamo - sebe in druge k uspehu ter osebnostnemu 

razvoju. Komunikacija je osnovna veščina življenja. Se zavedamo njene izjemne moči? Se zavedamo 

neslutenih razsežnosti njenega razvoja? 

Da, mi se je zavedamo. Vemo, kako pomembna je pri delu. Zato bomo tudi letos podelili nagrado za 

komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci tistim, ki se bodo  opogumili preveriti svojo 

komunikacijsko odličnost in se pri tem izkazali za najboljše.« 

In med najboljšimi je bila tudi naša članica in podpredsednica kluba TATJANA REGENT, ki je zasedla 

odlično 3. mesto. 

Tatjana in Renata,  prejmita iskrene čestitke ob prejemu prestižne nagrade in  priznanja. 

V preddverju smo, z mladim vinom, nazdravili vsem nagrajencem, uživali v  kulinaričnih specialitetah, 

ki so jih pripravili v hotelu Dobrava in zaplesali ob zvokih  dueta Atlantix. 

 

Torkovo srečanje - 2. novembra 2010 

V torek, 2. novembra 2010 se je na naše povabilo, da gostuje na Torkovem srečanju, odzvala Tina 

Fabjan, umetnica ličenja pri Max Factor. Zanimanje za predavanje in praktični prikaz, je bilo med 

kolegicami  precejšnje. Dobile smo veliko koristnih napotkov, tako o negi kože, kot tudi o ličenju in 

nakupu kozmetičnih preparatov. Seveda pa smo se ob vsem tudi odlično zabavale. 

 

Pohod na sv. Primoža nad Kamnikom - 9. oktobra 2010 

V soboto 9. oktobra se je skupinica vnetih pohodnic - članic KTLJO  podala na svoj prvi pravi pohod. 

Na pobudo Kati Mulej smo se odločile osvojiti Sv. Primoža nad Kamnikom. 

 

Torkovo srečanje - 5. oktobra 2010 - gostja gospa Mojca Senčar, predsednica združenja Europa 

Donna Foto: Majda K 

Srečanje in pogovor z gospo Mojco Senčar nam bo vsem, ki smo se udeležile srečanja ostal globoko v 

spominu. Vsekakor zaradi vsega novega in tudi že vedenega, pa potisnjenega nekam v ozadje, tako 

kot to pogosto počnemo sebi, o raku na dojki. Največji vtis je naredila gospa Mojca sama. To je dama, 

ki izžareva pozitivno energijo in ne pozabi živeti. Je ponosna babica sedmim vnukom in neustavljiva 

glasnica osveščanja vseh zainteresiranih o raku in raku dojk. Vsi smo potencialni kandidati, da 

zbolimo za rakom, zato je toliko bolj pomembno, da se začnemo zavedati, kot je na začetku našega 



druženja poudarila gospa Mojca: "Podarjeno nam je bilo življenje, za vse ostalo se moramo izboriti 

sami. Skrb za zdravje in zdrav način življenja pa je naša dolžnost." 

 

13. seja UO KTLJO v prostorih M hotela, 4. oktobra 2010 

Foto: Tatjana R, tekst: Majda K 

Naša podpredsednica  Tatjana Regent  se je s predstavnico  M-Hotela gospo Anjo Novak dogovorila 

za  brezplačno  uporabo ene izmed njihovi sejnih sob. 

Kljub deževnemu vremenu se je vabilu na  13.sejo UO KTLJO odzvala velika večina članic organov 

Kluba. 

Pregledali smo finančno stanje kluba. V  zadnjih mesecih smo pridobili še nekaj manjših donacij, kar 

nam bo  zelo pomagalo pri izpeljava  novoletnega srečanja in  Zbora članov  v mesecu marcu. Seveda 

pa se prve priprave na Zbor že pričenjajo. Ker je drugo leto volilno leto (potek mandata predsednici in 

nekaterim članicam organov) bomo v  zadnjih dneh oktobra  vsem članicam  poslali povabilo za 

vključitev v aktivno delo organov kluba. 

Na seji je bilo podano še poročilo o izvedenem izletu na kočevsko, katerega se je udeležilo 32 članic. 

Sprejeli smo sklep, da bo novoletno srečanje članov, 26. novembra 2010,  v Gostišču Štern na Ježici. O 

podrobnostih boste člani pravočasno obveščeni. 

Dve naši kolegici se bosta odzvali vabilu srbskih kolegic in se udeležili njihovega  »Seminara 2010«, 

kjer bosta predstavili  tudi dejavnost našega kluba. 

Humanitarno pomoč smo namenili dvema našima kolegicama, ki sta bili žrtvi poplav. 

V Klub smo sprejeli štiri nove članice, dve kolegici pa sta se izčlanili. 

Po končani seji nam je gospa Novakova predstavila njihov hotel, nas presenetila s priložnostnimi darili  

in nas povabila na večerjo v gostilno Pri Vodniku. 

Morda boste  tudi vi kdaj potrebovali prenočišče za vaše poslovne partnerje, zato vam  posredujemo 

link na hotelsko spletno stran: www.m-hotel.si in vam zagotavljamo, da gostje ne bodo razočarani. 

 

Jesenski izlet na kočevsko - 11. septembra 2010 

Foto: Tatjana 

Čeprav je Majda Zlodi zaupala organizacijo našega izleta agenciji Gaia plus, je bilo pred soboto, 11. 

septembra potrebno postoriti in organizirati še veliko, da bo počutje vseh nas, ki smo se udeležile 

izleta kar se da odlično. 

Marina je pridobila brezalkoholne napitke v Pivovarni Union, Helena je v svojem podjetju Helios 

Domžale pridobila mesnine in sir, Tatjana pa je poskrbela za vložnine iz podjetja Orka. 

Končno je napočilo jutro, 11. Septembra 2010, ko smo se zbrale na parkirišču na Dolgem mostu in v 

avtobus, ki nas je že čakal prenesle vse dobrote in pripomočke. Pozdravila nas je naša vodička, gospa 

Mojca Ferjan. Vkrcale smo se na avtobus in krenile novim doživetjem naproti. 

Naš prvo daljši postanek je bil v Ribnici. Pot smo nadaljevale in se ustavile v Hrovači. Pri 

"suhorobarju" Francu Jakliču, smo si ogledale izdelavo čebrička. V Gotenici razkrivale tančico 

skrivnosti, ki jo še vedno zakrivajo.  Ustavile smo se v Kočevski reki, se zapeljale do Kostela, 

nadaljevale pot ob reki Kolpi in se ustavile v Ribjeku. Potepanje smo končale v Osilnici. 

P.S.: Če želite odkriti vse kar smo doživele in si ogledale, potem pogumno kliknite na kraj ali ime, ki so 

odebeljeni  in pokazala se vam bo nova stran. 

Ribnica - Cerkev svetega Štefana in Ribniški grad 

Hrovača - Škrabčeva domačija in kovačija 

Franc Jaklič, posodar 

Gotenica 

Kočevska reka 

Kostel 



Ribjek 

Osilnica 

 

Torkovo srečanje - 7. septembra 2010 

Gost Roman Vodeb (foto: Tatjana R, tekst: Majda K) 

Po poletnem odmoru, smo se prvi torek v mesecu septembru ponovno zbrali na našem rednem 

mesečnem srečanju. Gost tokratnega srečanja je bil gospod Roman Vodeb.  

Kdo pravzaprav je Roman Vodeb? 

O sebi pravi takole: 

»Prvih 10 let sem se formiral v trdno osebnost. 

Drugih 10 let sem bil vrhunski športnik (in bral Freuda). 

Tretjih (skoraj) 10 let sem bil trener v vrhunskem športu (in študiral Freuda). 

Četrtih 10 let sem se (podiplomsko) posvečal teoriji, (teoretski) psihoanalizi in filozofiji. 

Sedaj preizkušam svoj um – do kod mi seže; 

Svetujem ter razvozlavam takšne in drugačne probleme – ohranjam delček ‘norosti’, 

od koder (menda) črpam odličnost. 

Pravijo, da se dobri misleci spoznajo na veliko stvari. 

Malo samovšečno zveni, če bi rekel, da se spoznam na vse. 

Zagotovo pa znam veliko "drugačnega" (in kritičnega) povedati o stvareh, 

za katere ne veljam za strokovnjaka. 

Vendar - in to poudarjam - 

SPOZNANJE JE NEMOGOČE, 

NAJVEČ, KAR SI LAHKO PRIDOBIMO, JE POPOLNO PREPRIČANJE.« 

Na tokratnem srečanju nam je predstavil temo  mobing na delovnem mestu. 

Mobing na delovnem mestu. 

Mobbing je konfliktov polna komunikacija na delovnem mestu med sodelavci ali med podrejenimi in 

nadrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnim in 

dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom in/ali posledico izrina iz sistema, pri tem 

pa napadena oseba to občuti kot diskriminirajoče. 

Vrste mobinga so: vertikalni (nadrejeni – podrejeni), horizontalni (med sodelavci), emotivni, strateški 

(ko se želi vodstvo organizacije znebiti delavcev). 

Simptomi, ki se pojavljajo pri osebah nad katerimi se vrši mobing so: sprememba socialnega 

emotivnega ravnotežja (kronična utrujenost, prebavne težave, glavobol, nespečnost, bolezenski 

sindromi, itd.) in spremembe obnašanja (samopoškodbe, samomori, alkohol, itd.). 

Roman Vodeb nam je pojasnil, da je temeljna značilnost mobinga, da gre v ozadju, predvsem 

»napadalcev«,  za določene nezavedne psihične procese, ki so vezani na negativno (nezavedno) 

čustvovanje (t.i. negativni transfer napadalca na žrtev). Seveda pa tudi žrtve oziroma »tarče« 

mobinga (in tudi raznega nadlegovanja) včasih niso nedolžne. Ob tem velja opozoriti, da vsak konflikt 

še zdaleč ni mobing, tudi vsak zapeljiv pogled še ni spolno nadlegovanje, tudi vsaka »dvorezna« 

beseda ni psihično nadlegovanje. Zgodi se tudi, da znajo nekatere žrtve določene konflikte v svoji 

psihični realnosti nadgraditi ali potencirati v pravo teorijo zarote. 

V skladu s kazenskim zakonikom so v  zadnjih nekaj letih  podjetja, javni zavodi, občinske uprave in 

druge institucije sprejele notranji akt (pravilnik, kodeks oz. »navodila« o obnašanju) v katerem, je bil 

mobing jasno opredeljen  in tudi prepovedan. Izkušnje v minulem desetletju (in na to so opozarjale 

delovne inšpekcije), so nakazale nujnost vpeljave zakonodaje, ki bi sankcionirala mobing in tudi  

spolno ter ostalo nadlegovanje. Informiranost vseh zaposlenih o tem kaj predstavlja mobing, torej  

šikaniranje oz. nadlegovanje in trpinčenje vseh vrst, je nujno, da ne bi prišlo do nesporazumov. Zato, 

da ne bi prihajalo do nesoglasij lahko odgovorna oseba (predstojnik, direktor, predsednik uprave) 



znotraj delovnega kolektiva izbere neko »zaupno osebo«, ki bo na voljo tistim, ki bi utegnili imeti 

probleme vezane na mobing in spolno nadlegovanje. »Zaupno osebo« lahko izbere tudi žrtev sama. 

Takšna oseba mora imeti določen ugled in uživati zaupanje pri sodelavcih, in seveda tudi pri žrtvi. 

Vsaka zaposlena oseba si mora torej po svojih najboljših močeh oz. zmožnostih prizadevati, da 

domnevni žrtvi pomaga pri izhodu iz nasilne situacije, ni pa treba, da vsaki domnevni žrtvi, ki sama 

sebe razglasi za žrtev, tudi nasesti. 

Kar dve polni uri smo poslušali predavanje gospoda Vodeba, veliko spraševali in se pogovarjali ter 

izvedeli veliko koristnih informacij o mobingu, o možnostih preprečevanja ter ukrepanja. 

Ob koncu smo se zapletli v sproščen  pogovor, nazdravili naši Mariji Pelhan, ki je praznovala okroglo 

obletnico in se posladkali z domačimi dobrotami. 

 

12. seja UO KTLJO v prostorih podjetja Mladinska knjiga Založba, 30. avgusta 2010 

Foto: Tatjana R, tekst: Majda K 

Na povabilo naše članice Marije Funtek smo 12. sejo UO KTLJO izpeljale v prostorih Mladinske knjige 

Založbe, Slovenska cesta 5, Ljubljana. Uvodoma nas je pozdravil  član uprave gospod Marko Ručigaj in 

nam na kratko  predstavil njihovo uspešno podjetje. 

Ob tej priliki smo se mu zahvalile za  finančno donacijo, katero so našemu klubu namenili v mesecu 

juniju. 

Na seji smo, v okviru dnevnega reda, obravnavale Finančno poročilo kluba in sprejele sklep, da 

pošljemo opomin za plačilo članarine kolegicam, ki članarine za letošnje leto še niso poravnale. 

Sprejele smo Poročilo o izvedbi  celodnevnega junijskega srečanja, ki je bilo, po izjavah udeležencev, 

zelo dobro organizirano. Dogovorili smo se še zadnje podrobnosti o organizaciji jesenskega izleta  na 

kočevsko. Predstavljen je bil plan dogovorjenih  tem za mesečna srečanja do konca leta. Na podlagi  

pristopnih in izstopnih izjav smo v klub sprejeli tri nove članice, eno pa izčlanili. 

Po seji smo se okrepčali z dobrotami, ki sta ji pripravili kolegici iz Mladinske knjige Založbe in  skozi 

okno občudovali prelep pogled na Ljubljanski grad. 

 

Snemanje filma Zakleta bajta na Veliki planini - 19. avgusta 2010 

Četrtek, 19. avgusta. Članice igralske zasedbe Tajnice.smo se odpravljamo na Veliko planino. Tokrat 

ne gremo na klubsko rekreativno srečanje, temveč bomo statirale v novem filmu režiserja Romana 

Končarja Zakleta bajta. 

Z Romanom Končarjem smo lani pripravili uspešno igro Urška in povodni mož. Beseda je dala besedo 

in dogovorili smo se: če bo Roman snemal film, bomo vse »igralke« statirale v njegovem filmu. Pred 

dobrim mesecem nam je Majda Kamin, predsednica Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in 

okolice, poslala e-obvestilo, naj 19. avgust rezerviramo za snemanje. Vse smo potrdile udeležbo. 

Štirinajst dni pred snemanjem  

Na naših e-naslovih je čakal posnetek pesmi, ki naj bi jo zapele ob spremljavi harmonike. Presneto, to 

sploh ni lahka pesem! Poslušala sem jo povsod, kjer sem jo le lahko, da mi je šla čim bolj v uho. 

Le še teden dni je do akcije  

Dogovorile smo se, da moramo pred dnevom D obvezno imeti vajo. Majda je predlagala, da se 

dobimo kar pri njej doma. 

Dan D - pot 

Dan D - snemanje 

Dan D - konec 

Vas zanima katero pesem pojemo?  

Ne povem! Vas pa obvestim, ko bo film Zakleta bajta prišel na televizijske ekrane in nas boste lahko 

videli ter slišali skoraj v živo. 

Vaja - 16. avgusta 2010 



Dan D – pot 

Dan D – snemanje 

Dan D – konec 

 

Celodnevno druženje članic KTLJO 2010 

Foto: Tatjana R. 

V soboto, 12. Junija 2010, me je ob 5. uri zbudila budilka. Da si ne bi slučajno premislila in nadaljevala 

s spanjem, sem takoj odločno stopila v kopalnico in pod tuš. Mlačna voda je opravila domačo nalogo 

in me dokončno prebudila. 

Nastopil je čas, ko sem se lotila opravil, ki sem si jih že nekaj tednov zapisovala na list papirja. Pri 

pomembnih zadevah se vedno držim načela »pametni piše,  …«: skuhala sem pet litrov kave, še 

dobro, da sem imela na razpolago toliko termo steklenic, pripravila sladkor, žličke, …, ob 7:30 

pribrzela do podjetja Petrol d.d., kjer sem pri recepciji prevzela sendviče. Malce pred osmo uro zjutraj 

sem se pripeljala na Vič. Tam je že čakal avtobus in kar lepo število kolegic, z Majdo, našo 

predsednico na čelu. Takoj sva se lotili kontrole ali smo vzele vse s seboj. Po seznamu je manjkalo še 

par kolegic, ki niso sporočile, da se srečanja ne bodo udeležile. Lotili sva se klicanja le-teh. Ena je 

pozabila sporočiti, druga je zbolela, … No ja, vsaj vedele smo, da jih ne bo. Voznik avtobusa je zapeljal 

avtobus, ki se je šibil od dobrot, pripomočkov in daril, proti Domžalam. Izstopile smo pred 

Domžalskim domom, kjer smo imele predavanje z naslovom:  

“Kako učinkovito kumunicirati z različnimi čutnimi tipi”. 

Po končanem predavanju smo se odpravile do "Menačenkova domačija”. 

Ogled smo nadaljevali v Grobljah, v Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata. 

Oglede smo zaključile na Gorjuši, z obiskom Železna jama. 

Napočil je čas, da zaključimo izobraževalni del druženja. Odpeljali smo se do kmečkega turizma 

Pr`Soud. 

Donatorji srečanja. 

“Kako učinkovito kumunicirati z različnimi čutnimi tipi”. 

Foto: Tatjana R. 

V domžalskem domu, v predavalnici, ki nam jo je prijazno odstopil Robert Hrovat, poslanec v 

Državnem zboru in vodja svetniške skupine SDS, so kolegice iz Domžale pripravile vse potrebno za 

pričetek predavanja z delavnico. Naša predavateljica je bila Karin Elena Sanchez, ki nas je že navdušila  

na enem izmed Torkovih srečanj. Karin Elena je bila leta 2008 izbrana med 10 Top predavateljev (to 

priznanje podeljujeta Inštitut za izobraževalni management SOFOS in Planet GV) in je direktorica 

podjetja Kaetrida. 

Tudi tokrat ni zaostajala. Po teoretične uvodu, ko smo spoznale nekaj zgodovinskih dejstvev Nevro 

lingvističnega programiranja – NLP in V.A.K.O.G. metode, smo začele s praktičnim delom. Za začetek 

so štiri prostovoljke zapustile predavalnico, med tem pa nam je Karin prebrala članek o redki vrsti 

papagajev. Članek  je bil poln podrobnosti. Ta isti članek je prebrala tudi prvi prostovoljki, ki jo je 

poklicala nazaj v predavalnico. Opozorila jo je, da naj dobro posluša. Po končanem branju ji je 

povedala, da bo slišano morala ponoviti naslednji kolegici. Od tu naprej pa je zgodba dobila 

popolnoma novo vsebino. Seveda smo se med vajo uspele nasmejati do solz. 

V nadaljevanju praktičnega dela pa smo se razdelile v štiri skupine. Najprej je vsaka skupina morala 

najti značilne besede, ki označujejo različne čutne tipe: vizualni (z vidom), avditivni (s  sluhom), 

kinestetični (z gibom, čutom), olfaktorični (z vohom) in gustatorični (z okusom). 

Na podlagi najdenih samostalnikov, pridevnikov in glagolov, pa smo po skupinah morali pripraviti 

prodajo nepremičnine, hiše in jo prilagoditi različnim čutnim tipom. Lahko rečem, da smo se skozi 

timsko delo in potem kot posameznice izkazale kot osebe, ki znamo delati v skupini in kot dobre 



govornice pri prodaji nepremičnine. Naš kupec je bila Karin Elena, ki je odlično zaigrala posamezni 

čutni tip. S tem smo zaključile delavnico. 

Da ne pozabim, vmes smo imeli tudi odmor, saj je predavanje z delavnico trajalo od 9. do 12:30 ure. 

Sendviče je doniralo podjetje Don Don, sladice, brezalkoholne napitke in kavo pa smo prispevale 

same. 

"Menačenkova domačija”. 

Foto: Tatjana R. 

Zaradi vročine, smo se do Menačenkove domačije, odpravile z avtobusom. Gospa Olga Pavlin, ki je 

gonilna sila domačije, nas je pozdravila in povedala veliko zanimivega o domačiji in njenih prebivalcih. 

V kmečki izbi se je miza šibila od dobrot: ajdov kruh z orehi, pehtranka, ocvirkovka. Manjkal ni tudi 

lučnik, ki je značilna pijača za domačijo. 

Gospa Slavi je za pečjo pletla kite iz pšenične slame, gospa Joži, pa je na drugem koncu izbe iz kit 

šivala slamnik. Izredno zanimivo, saj so zelo redki tisti, ki to umetnost še obvladajo. Na domačiji so 

nas presenetile ljudske pevke, ki pod vodstvom Mare Vilar, po domače Moravške Mare, večglasno 

prepevajo pesmi, značilne za ta del Slovenije. 

V gospodarskem poslopju smo si ogledale še razstavo medenih izdelkov in izdelkov vezenih v beli 

tehniki (richelier tehnika) in narodnih noš, ki jih iz gline izeluje gospa Ladeja Korbar. 

Cerkev Sv. Mohorja in Fortunata. 

Foto: Tatjana R. 

Pred cerkvijo Svetega Mohorja in Fortunata nas je čakal gospod  Janez Kvaternik, župnik. Povabil nas 

je v notranjost cerkve, kjer nas je pričakal prijeten hlad. 

Baročno cerkvico prvič omenjajo leta 1526. V popolnosti je cerkev zaživela šele, ko jo je v letih 1759–

1761 poslikal  Franc Jelovšek, eden najpomembnejših baročnih mojstrov na Slovenskem.  S freskami 

je pokril vse površine razgibanih sten. Po njegovih načrtih je najbrž nastala tudi cerkvena oprema, kot 

so  prižnica in pet oltarjev. Naš častni član, Roman Končar je pripomnil, da so bili včasih v Grobeljski 

cerkvi tudi koncerti klasične glasbe. Preden mu je župnik uspel pritrditi, so se zaslišli zvoki orgel in 

prvi takti Gounod-jeve Ave Marie. Zvokom orgel se je pridružil lirični sopran Nine Kompare Volasko. 

Presenečnje je uspelo. Kolegice so se začudeno spogledovale od kod prihaja glasba, vendar so se 

kmalu sprostile in prepustile nebeškim zvokom. Prenekateri se je utrnila solza. 

Ogled cerkve in čudovit miniaturni koncert smo zaključili s skupinsko fotografijo. 

Železna jama. 

Foto: Tatjana R. 

Zadnji ogled nas je čakal na Gorjuši. V vročini sobotnega popoldneva smo se ohladile v Železni jami. 

Pred jamo nas je čakal vodnik, Aleš Stražar. Kot se spodobi za pravega jamarja, ravo prav nabrit in 

navihan. Kratek uvod in že smo začutile prijeten hlad jame. Preden pa so prve v koloni prišle do 

glavne dvorane, se je zaslišalo “a capela” petje ubranih moških glasov. V jami so nas s petjem in 

glasbo pričakali člani skupine The Veterans. 

Aleš nam je povedal veliko zanimivega o jami in nas povabil, da skupaj poiščemo zaklad, skrit v 

različnih delih jame. Našle smo, vse do zadnjega. Zaklad so bili pladnji z izbranimi siri, jagode  in 

penina. Redki imajo možnost v jami imeti takšno pogostijo. Seveda smo za seboj zgledno pospravili in 

se odpravili ven, v vrel junijski dan. 

Pr`Soud. 

Foto: Tatjana R. 

Voznik avtobusa je po nekaj poskusih zavijanja na dvorišče kmečkega turizma Pr`Soud uspešno 

zaključil operacijo nemogoče in požel glasen aplavz vseh potnikov. 

Na kmečkem turizmu smo začeli z manj formalnim delom našega druženja. Hrana in pijača za začetek 

v klimatizirani sobi, da si privežemo skoraj obnemogle dušice. 



Vročini navkljub smo se preselili na dvorišče, kjer so člani ansambla že izvabljali prve zvoke poskočnih 

viž, za kar so prejeli tudi posebna priznanja. 

Čestitali smo tudi kolegicam, ki so prejele priznanja na 18. KpAST (Kongresu poslovnih asistentk, 

sekretark in tajnic) v Portorožu: Aleksandri Čibej, ki je prejela naziv preizkušena tajnica, Mariji Kokalj, 

ki je prejela pisno priznanje ZKTPSS, Kati Mulej, prejemnici srebrnega priznanja ZKTPSS in Zdenki 

Debevec, Mojci Končan in Marini Mihelič, ki so prejele zlata priznanja ZKTPSS. 

Pelo se je in plesalo, pa ne do onemoglosti, saj nam moči in energije za prijetne aktivnosti ne 

zmanjka. Nismo pozabili na srečolov. Posebnost našega srečolova je, da vsaka srečka zadane. 

Srečnica, ki je drugim delila srečo in vse podkrepila z duhovitimi komentarji pa je bila Marina Mihelič, 

“alias” Šedrška Mica. 

Organizatorje sta nas prijetno presenetila naša kolegica Helena Slanc, ki je poskrbela za donacijo pri 

plačilu kosila in Vilijem Prešeren, ki je z donacijo krill stroške avtobusnega prevoza. 

Pravijo, da moraš zabavo zaključiti, ko je najbolj prijetno. Tudi me smo to strorile in se ob 21. uri z 

avtobusom vrnile v Ljubljano. 

Donatorji srečanja. 

Ansambel The Veterans 

Don don d. o. o., Metlika 

Helios d. o. o. 

Kaetrida 

Kozmetika Kancilija 

Ljubljanske mlekarne, d. d. 

Mladinska knjiga Založba 

Občinski odbor SDS Domžale 

Oriflame 

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. 

PREŠEREN & Co., d.n.o. 

Dobrajčeva ulica 16, Ljubljana 

ŠVENTNER.CO.d.o.o. 

Ulica Konrada Babnika 36, 1210 Ljubljana-Šentvid 

TIRTOUR, turistična agencija, d.o.o. 

Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana 

 

11. seja UO KTLJO 6. junija 2010 

Art center Pionirskega doma (Foto: Tatjana R.) 

Art center Pionirskega doma je bil 6. Junija 2010 prizorišče 11. seje upravneka odbora Kluba tajnic in 

poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice. 

Zaradi zadržanosti direktorice Vike Potočnik, nas je pozdravila gospa Amalija Šiftar, pomočnica 

direktorice. Predstavila nam je dejavnost Art centra in nam ga tudi razkazala. Najlepše je Art center 

predstavljen v sestavku objavljenem na spletni strani  Pionirskega doma: "V Art centru govorimo 

slikarščino, kiparščino ter splošno razširjeno ustvarjalščino, včasih pa grafičaramo. Poiščite nas v vili 

na Komenskega 9 v Ljubljani." 

Pohod na Trdinov vrh 5. junija 2010 

Fotografije in tekst prispevala Marina Mihelič 

Članice KTLJO osvojile… Koga se sprašujete? Trdinov vrh! 

Pohod 

Na povabilo članic KTPS Dolenjske in Bele Krajine smo se članice KTLJO udeležile pohoda na Trdinov 

vrh. Prva posadka v sestavi: šoferka Kati Mulej, kopilotka Majda Zlodi in asistentka Marina Mihelč je 



krenila na pot iz Domžal. Druga posadka: šoferka Marija Pelhan, kopilotka Ana Jagarinac in druga 

asistentka Martina Andrašec pa iz Ljubljane. 

Ob dogovorjeni uri smo se srečale pred poslovno stavbo Krke in se s kolegicami KTPSDBK odpeljale do 

kraja našega srečanja v kraju Gaberk, kjer so nas že čakale kolegice Dolenjsko Belokranjskega kluba s 

spremstvom, ter kolegicami iz Kluba Krasa in Notranjske, ter Primorske. 

Po obveznem okrepčilu – kačja slina in dobrote,  ki so jih prinesle kolegice - gostiteljice se je naš 

podvig začel. Po blatni in strmi poti smo hitele prvemu cilju, Gospodični, naproti.  Pot je bila polna 

dogodivščin in je hitro minila. Seveda tudi tokrat ni šlo brez obveznega umivanja pri vodnjaku, kjer 

smo si ponovno povrnile  lepoto in mladost.  

Po kratkem postanku smo pot iz Gospodične nadaljevale proti Trdinovem vrhu. Kamen se nam ke 

odvalil od srca, ko smo lezle visoko v hrib, in je bil naš cilj tako rekoč tik pred nosom. Na vrh sem 

prisopihala čisto zadnja, zato sem bila deležna gromkega aplavza. Vsa ekipa je srečno in varno zavzela 

južno točko Slovenije – Trdinov vrh. 

Razgled, obvezno fotografiranje pri stolpu, kratek počitek, malo osvežitve, nabiranje čemaža v gozdu, 

in že smo se morale nazaj, do Gospodične, kjer smo v prijeti družbi kolegic in naših spremljevalcev  

zaužile obljubljeno kosilo – divjačinski golaž in domačo gobovo juho. Vse to pa pridno splakovale  z 

kozarčkom domačega cvička in izvirsko vodo. Uživale smo ob poslušanju glasbene, ki se je razlegala iz 

radia.  Čestitke na radiu Krka, vsem udeleženkam pohoda na Trdinov vrh, ki nam jo je namenila 

kolegica Dolenjsko Belokranjskega kluba - Nataša Poljanec, smo se zelo razveselile. Presenečenje je 

bilo popolno. Novičko o našem podvigu je slišala kar velika množica poslušalcev lokalnega radia. 

Urini kazalci so se prehitro pomikali naprej. Počasi smo se morale posloviti od Gorjancev. 

Pot v dolino je še hitreje minila. Na naši postojanki v Gaberjah še nekaj slik, obvezna osvežitev v 

tekoči obliki, kratek klepet, smeh, luštno je bilo. Predsednica Kluba Dolenjske in Bele Krajine zahvalila 

vsem članicam za udeležbo, ter vodičema, ki sta naju varno vodila do vrha in nazaj. Vse smo bile 

enotnega mnenja, to srečanje naj bo tradicionalno in še bomo prišle. Še zadnji stisk rok, objem, 

prisrčen pozdrav in zapustile smo prečudovite Gorjance. 

 

Torkovo srečanje 1. junija 2010-gost Aleš Gulič 

 

Kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic 2010 

Vtisi s prvega dne KpAST 2010 

20. maj 2010  

Končno četrtek, prvi dan Kongresa, ki sem ga že nestrpno dočakala. Prtljaga je že v Piranu, jaz pa 

hitim, po sprehajalni poti, do Hotela Bernardin, na prizorišče dogodka. 

Pred recepcijo me pričaka vrvež kolegic, ki prevzemajo gradivo pri prijaznih hostesah in hostesnikih. 

Vsepovsod znani obrazi, nekateri bolj, nekateri manj. Tiste, ki se poznamo »bolj« si pademo v objem 

ob ponovnem snidenju. Ja, Kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic ima dolgoletno tradicijo. 

Letos praznuje 18 let. 

Dvorana Evropa se počasi polni. Zvočni signal nam naznani, da pohitimo na svoje mesto, saj se bo 

otvoritveni del začel. 

Svoje mesto zasedejo Daniela Brečko, direktorica Planeta GV, ki vsako leto »zakuha« naš Kongres, 

Metka Vogrinec, predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije in Edita Krajnovič, 

moderatorka Kongresa.  Metka slavnostno naznani otvoritev in kot presenečenje v dvorano pripeljejo 

torto. Tudi Daniela nas pozdravi, ko jo zmoti poštar, ki se na kolesu pripelje v dvorano in ji izroči 

glasbeni telegram s čestitko Pošte Slovenije ob  18 letnici Kongresa. 

Z iskrivimi besedami, Edita najavi Aleksandra Svetelška, predsednika Združenja Manager in 

predsednika uprave družbe Petrol d.d. V nagovoru nas pozdravi in poudari, da menedžerji pri nas zelo 

cenijo, da se intuitivno lotevamo reševanja problemov in sposobnosti komuniciranja na visokem 



nivoju.  Poudaril je, da je naše poslanstvo ustvarjanje vzdušja zaupanja, tako med tajnico  in 

menedžerjem,  tajnico in ostalimi v podjetju. Pogledam okoli sebe. Kolegice navdušeno ploskajo in 

prikimavajo z odobravanjem. 

Naslednja gostja, ki jo Edita najavi,  je Sonja Klopčič, direktorica kompetenc v Trimu Trebnje. Njena 

tema: Vrednote in/ali moč ženske v poslovnem svetu novega desetletja. Hm, kam neki nas bo 

popeljalo njeno predavanje? Ko nam na zanimiv način  niza besede, podkrepljene z živahnostjo in 

strastjo, nas uspe prepričati, da smo rojene vodje in poudari, da si vedno znova, na poti naše rasti 

zastavljamo vprašanja: Kdo sem? Kaj predstavljam kot voditeljica? Na koncu poudari: » Vlogo 

voditelja si »skreiramo« sami tako, da se zavzamemo za svoje vrednote in predlagamo spremembe.« 

Drage kolegice in bralke mojih vtisov s prvega dne kongresa. Težko je na kratko strniti oziroma 

povzeti temo, ki je zanimiva in nje globlje poznavanje še  kako pomembno za uspešno delo v naših 

delovnih sredinah. 

Naslednji gostji, ki jih Edita najavi sta Suzi Zevnik in Jarmila Hojs Potočnik, ki nam predstavita knjigo, 

vse udeleženke smo jo prejele v torbi z gradivom, Poslovni asistent – skriti vodja. Suzi poznam dolga 

leta, saj je bila naša stanovska kolegica, z njo sem se srečevala na Kongresih in srečanjih regijskih 

klubov tajnic, bila je tajnica leta 2005, leta 2007 uspešno moderirala Kongres v Portorožu in danes 

nam predstavlja »svojo hči«, kot mi je kasneje zaupala v pogovoru med odmorom. Suzi je rojena 

govornica, prepričana v svoje znanje, samozavestna in zadovoljna. Draga Suzi, ponosna sem, da te 

poznam. V nadaljevanju nam je spregovorila Jarmila Hojs Potočnik, ki je poudarila, da bo v 

prihodnosti naš karierni globalni izziv postati eko manager – vodja zelene pisarne.Na koncu prvega, 

dopoldanskega dela je sledil »cukrček«, razgibavanje s Katarino Venturini. Kaj več vam bodo povedali 

naši izrazi na obrazih, ko si boste ogledale fotografije. Jaz sem se odlično zabavala in razmigala svoje 

zakrnele ude. Prepričana sem, da nisem bila edina. 

V odmoru, ki je sledil, sem si ogledala stojnice, katerih izbor je letošnje leto odličen. Priznam, da mi je 

pol urna »pavza« odločno prekratka, saj mine kot bi trenil. 

Sledijo sekcije. Za dopoldanski del sem si izbrala sekcijo A:  Medgeneracijsko komuniciranje in 

sodelovanje – za kakovost dialoga, katerega nam je z izbranimi besedami predstavil Bojan Erjavšek. 

Poleg vsega, kar smo slišale na predavanju velja poudariti imperative sožitja: upoštevanje razlik, 

prilagodljivo delovno okolje, prefinjen stil vodenja. Še ena tema, ki me je prevzela in mi vlila novih 

moči in potrditve, da delam prav in v pravi smeri. 

Ker so sekcije običajno tri in se fizično lahko udeležim samo dveh, povprašam kolegico Majdo, ki je 

prisluhnila predavanju v sekciji B Anji Križnik Tomažin na temo Javno nastopanje – vaša osebna in 

poslovna konkurenčna prednost. Iz nje vre navdušenje in zadovoljstvo nad energijo, ki jo izžareva 

predavateljica. Naj vam predstavim enega od njenih navdihov: »Oder je kot droga, ko ga boste enkrat 

zaužili boste hoteli še in še in še.« 

Po koncu dopoldanskega dela se članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih 

sekretarjev sestanemo pri recepciji Hotela. Kratek sestanek. Tema: večerna slavnostna razglasitev 

Tajnice leta/poslovne asistentke leta, kam prinesemo darila in kdaj se zberemo. V času kolikor na še 

ostane odhitim z Majdo in Zdenko na zasluženo kosilo. 

Drugi del se začne z učenjem Office salse, katere učiteljica je Katarina Venturini. Dekleta se odlično 

zabavajo, z Zdenko in Majdo pa se odpravim do kotička Max Faktor, kjer se s Tino (vodjo umetnikov 

ličenja)dogovorimo za gostovanje na našem Torkovem srečanju v mesecu novembru. 

Moja popoldanska sekcija ima naslov Body Reading. Le kaj to je? Manica Žmauc Jug nam »razsvetli 

obzorje« novega znanja z razlago, da to pomeni prevedeno v slovenski jezik »branje telesa« ali kaj 

nam sporoča telo in kaj z njim sporočamo mi. To ni samo predavanje. Delamo tudi vaje. Moja 

partnerka me v vaji kjer moramo drug o drugem napisati: na katero žival nas spominja partner, iz 

katerega dela sveta prihaja, kaj najprej opazimo na njem in kateri del telesa bi želeli imeti od 



partnerja, o meni zapiše, da predstavljam tigrico, možno bi bilo da prihajam iz Azije, da na meni 

najprej opazi smeh in bi takoj imela moje oči.  Odlično. Še eno predavanje, ki se prehitro konča. 

Po kratkem odmoru sledi vroči stol, katerega gosta sta Manca Košir in Drago Kos. Tema pogovora: 

Etične dileme poslovnih asistentk, sekretark in tajnic in njihovo reševanje.  Petra Ilar, urednica revije 

Poslovna asistenca spretno vodi pogovor. Publika pa kot, da nima nobenih vprašanj na to temo. 

Skupaj premagamo začetno zadrego in razvije se zanimiv pogovor in izmenjava mnenj. Uživala sem, 

ko sem poslušala Manco Košir, ki je izžarevala pozitivno energijo in dobro voljo. Seveda za njo ni 

zaostajal Drago Kos, ki je s svojo umirjenostjo in pravnim znanjem poskušal razjasniti naše dileme. 

Napočil je konec predavanj, ko smo odbrzele v sobe, kjer smo se pripravile za večerni, svečan 

dogodek  Razglasitev Tajnice/poslovne asistentke leta 2010, že 14. po vrsti. 

Svečani dogodek bo podrobneje opisan v enem izmed javljanj, kajti malo moram tudi odspati. 

Zaupam vam samo še kdo sta finalistki in tajnica poslovna asistentka leta: Irena Gačnik in Aleksandra 

Kovačič sta finalistki, Natalija Zorko pa je letošnja zmagovalka. Več o najboljših treh pa si danes 

preberite v novi številki Poslovne asistence. 

Vtisi z drugega dne KpAST 2010 

21. maj 2010 

Zvon v zvoniku piranske cerkve je oznanil 5. uro zjutraj, ko sem se zbudila, vzela pod prste računalnik 

in zapisala vtise s prvega dne Kongresa. Moje misli so najbolj bistre zgodaj zjutraj,ko vsi še spijo in se 

sliši samo petje ptic. 

Seveda mi do ure, ko sem morala krenit na start 3. dobrodelnega teka  Planet za Planet, ni uspelo 

strniti vseh misli. V nahrbtnik sem hitro pospravila računalnik, oblačila za jutranja predavanja in v 

tekaški opremi odbrzela do mandrača pod hotelom Histrion. Na startu se nas je od petdeset 

prijavljenih, zbralo dvajset kolegic, ki smo pretekle 5 kilometrsko progo od mandrača do Pirana. Na 

cilj sem pritekla med zadnjimi, ampak zadovoljstvo, da sem premagala tako imenovan »zakon 

težnosti«, je v meni prebudil duh zmagovalke. Na startu in cilju je za naše ogrevanje in ohlajanje 

poskrbel Mojmir Kovač, ki je z nami tudi pretekel vso progo. 

Čeprav utrujena, sem pohitela do Majdine sobe (predsednice KTLJO), ki me je že čakala, da sva poslali 

voščilo ob dnevu tajnic članicam našega Kluba. Moje možganske celice, so zaradi prestanega 

tekaškega napora bile razmetane po celi glavi. Še dobro da nimam velike, saj sem jih bila primorana 

hitro postaviti na svoje mesto, končati tekst in ga skupaj s fotografijami dati na spletno stran. Uspelo 

je. Ob 9:30 se je začel dopoldanski del drugega dne Kongresa, ko so bili razglašeni rezultati teka in 

podeljene medalje prvim trem najhitrejšim: Marti Štrekelj (3.), Majdi Vodnik (2.) in Majdi Lesjak (1.). 

Sledila je najava bolj resnih tem in gostov. Kot prva, se nam je predstavila Nataša Pirc Musar, 

informacijska pooblaščenka, ki nas je poučila o Vanosti osebnih podatkov v novem desetletju. 

Predavala je dinamično in zanimivo in pravi užitek je bil pogled na polno dvorano, ki je zbrano in 

aktivno spremljala njeno predavanje. 

Naslednji gost, Peter Pogačar, generalni direktor na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 

pa nas je osvetlil s temo Staranje prebivalstva: vpliv trga dela in pokojninski sistem ter socialna 

varnost. Predvsem nam je govoril o novi pokojninski reformi, kaj nam bo le-ta prinesla in zakaj je 

njena izvedba nujna. Čeprav tema ni obetala nič dobrega, nam je predavatelj razjasnil prenekatero 

dilemo, ki se tiče naše bodočnosti. 

Kot zadnja v dopoldanske delu je nastopila Metoda Dodič Fikfak, doktorica na Kliničnem inštitutu za 

medicino dela pri UKC s temo Kako lahko sedim cel dan in ostanem zdrav(a). Opozorila nas je na 

poklicne bolezni in poškodbe, kar se sicer sliši kot nemogoče za pisarniške delavke, vendar je res. 

Zanimivo in poučno predavanje. 

V odmoru za kosilo smo se članice našega Kluba zbrale pred Hotelom Bernardin, kjer nas je fotograf 

Andrej »postrojil« in slikal v svetlo modrih majicah. S kosilom je bilo v nadaljevanju potrebno 

pohiteti, saj so nas čakala popoldanska predavanja. 



Popoldanski del kongresa je začel Roman Vodeb, psihoanalitik s temo Psihično počutje in čustveni 

svet v turbulentnem poslovnem okolju. Z njegovo razlago in načinom razlage, ki je provokativen  je 

tako, da ga sprejmeš ali pa te popolnoma odbije. In takšen učinek sem tudi opazila pri kolegicah v 

dvorani. Veliko smo izvedele o sindromu izgorevanja, mobbingu in nezavednem čustvovanju. 

Zanimivo in seveda na nekaterih mestih provokativno predavanje. 

Sledil je odmor, v katerem smo si še zadnjič ogledale ponudbo na stojnicah v preddverju, sledila so 

nagradna žrebanja s praktičnimi nagradami in začetek drugega dela popoldanskega predavanja. 

Edita Krajnovič je najavila Ksenijo Benedetti, šefinjo Protokola RS, ki nam je pripravila predavanje o 

Odličnosti v pripravi in izvedbi korporacijskih dogodkov.  Še dobro, da nas večina pozna obravnavano 

temo, saj nam je gospa zelo zgoščeno razlagala o pripravi in izvedbi sestankov, novinarske 

konference, pripravi slovesnega in prazničnega dogodka in nazadnje še kako se pripravimo, če se nam 

najavi protokolarni obisk v podjetju. 

Sledila so vprašanja kolegic, odgovori Ksenije Benedetti  in konec predavanj. 

Odhitele smo vsaka v svojo sobo, kjerkoli v Portorožu ali okolici pač bivamo, na pripravo na Večer in 

srečanje klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, ki ga je letos pripravil Klub tajnic in 

poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele Krajine. Veliko več kot besede, vam bodo o dogodku 

povedale fotografije, ki si jih lahko ogledate prav tako na naši spletni strani. 

Zdaj pa zaključujem s pisanjem, saj moram pohiteti na jutranjo vadbo Fly boxa. Več o tem pa jutri 

zjutraj. 

Vtisi z zadnjega dne KpAST 2010 

22. maj 2010 

Moj ustaljeni ritem vstajanja v Piranu je ob petih zjutraj.  Še dobro, da je danes zadnji dan Kongresa. 

Spet se lotim pisanja in urejanja fotografij. Zdaj mi ideje kar letijo v računalnik. Toliko vsega vam 

moram opisati in povedati. 

Vtisi drugega dne so zapisani, fotografije urejene, zato odhitim v Hotel Bernardin, kjer moj mini 

računalnik priklopim na brezvrvično omrežje in uredim našo spletno stran. Obenem obvestim 

članstvo o novem zapisu. 

Nadaljevanje mojega jutra in jutra dvajsetih kolegic bo pestro. Na plaži pod Hotelom Bernardin bomo 

v eni uri preizkusile novo, eksplozivno telovadbo, imenovano Fly box. Uf, skoraj spustim dušo zaradi 

dinemike vadbe in seveda velikega problema, ki ga imam in je seveda rešljiv: pomanjkanje kondicije. 

Majda Zlodi, ki pravi, da je veteranka prav tako vadi. Zdrživa do konca, čeprav izmučeni in preznojeni, 

da bi oblačila lahko kar oželi. Ampak midve morava pohiteti nazaj v Piran, kjer bivava, pod tuš in 

sveža oblačila in spet pohiteti nazaj v Hotel Bernardin na predavanje. Poskusite si predstavljati, da 

vse, ki bivamo v Piranu razdaljo cca kilometra in pol premerimo oziroma prehodimo v povprečju 6 

krat na dan. Ko bi se vsaj tudi doma držala načela, da se peš hitreje in daleč pride. 

Danes imamo eno samo predavanje. Zdravko Zupančič bo Preizkusil moč besed. Priznam, da me 

navduši. Je mojster retorike, zanimiv predavatelj z velikim smislom za humor. Toliko smeha mislim, 

da ni požel nobeden od predavateljev. 

V nadaljevanju pa nas je čakal še kviz, katerega smo se udeležile tri ekipe, ki smo si nadele 

»umetniško« ime: ljubljančanke smo si nadele ime Zmajčice, dolenjske kolegice Cvičkove princese in 

kolegice iz Maribora Zmagovalke. Vprašanja so zajemala teme s predavanj. Za zmago je bila poleg 

znanja potrebna tudi sreča, saj smo žrebale vprašanja. Zmagale so Cvičkove princese, za kar jim še 

enkrat iskreno čestitam. 

Po kvizu smo si na velikem displeju ogledale izbor fotografij s Kongresa in zaključile do »ob letu 

ososrej«. Naša Majda je želele, da vse skupaj še popijemo kavico, pa so se naša dekleta v glavnem že 

razbežala vsaka na svojo stran in proti domu. 

Sama sem še do večera uživala na toplem sončku, malo v Piranu in malo v Portorožu. A to je že druga 

zgodba. 



Pohod po poti okrog Ljubljane 8. maja 2010 

Pohod po poti okrog Ljubljane (Foto: Tatjana R.) 

V soboto, 8. maja 2010 smo se zbrale za Bežigradom pri AMZ Slovenije, od koder smo krenile na 6 

kilometrov dolgo pot "Ob žici" ali "Okrog okupirane Ljubljane" ali "Po poti okrog Ljubljane", kot se 

prireditev danes imenuje. K sreči nas je dež začel prati šele proti koncu pohoda. V prijetnem in 

sproščenem vzdušju smo okrog 11. ure prispele na cilj pohoda, na Prešernov trg. Tam je bilo že vse 

pripravljeno za proslavo, ki je sledila ob 13. uri. Zaradi dežja smo se odločile, da ne bomo vztrajale in 

smo se po okrepčilni kavi odpravile vsaka proti svojemu domu. 

 

Torkovo srečanje 4. maja 2010 - Predavanje na temo Mediacija (Foto: Tatjana R.) 

Tokratna gostja Torkovega srečanja je bila mlada, pa zato nič manj strokovno podkovana, Monika 

Bizjak, ki se je z nami pogovarjala o Mediaciji. Razjasnila nam je pojem mediacija: kaj je, kje se 

uporablja, tehnike,... 

Odlična razlaga ob primerih iz prakse nam je dodala nov kamenček v mozaiku znanja, ki ga 

pridobivamo tajnice, poslovne sekretarke in asistentke. 

Tehnike mediacije, vsaj nekatere, pa so odličen pripomoček pri delu v pisarni z ljudmi. 

 

Čistilna akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu-17.aprila 2010 

Očistimo Slovenijo v enem dnevu (Foto: Tatjana R.) 

V soboto, 17. aprila 2010 smo se udeležile čistilne akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Ob 9. uri 

smo se dobile na našem zbirnem mestu, v stari tovarni Rog. Čistili smo notranje dvorišče tovarne in 

obrežje reke Ljubljanice. 

O količini odpadkov bolj kot besede povedo fotografije. Akcijo smo uspešno zaključili ob 14. uri.  

V imenu vseh udeleženk akcije lahko povem, da smo bile zelo zadovoljne po zaključku, saj smo 

naredile nekaj dobrega za naše okolje, vsekakor pa smo se še bolj ekološko osvestile na področju 

ločenega zbiranja odpadkov.  

Upam, da bo naša dežela še dolgo blestela v novi, čisti preobleki in da bodo pristojni ostro nastopili 

proti onesnaževalcem, bodisi v tovarnah, bodisi tistim, ki polnijo divja, nezakonita odlagališča z 

nesnago. 

 

Motivacijski dan članic orkanov KTLJO 10. april 2010 

MoD članic organov KTLJO v hotelu Ambient (Foto: Sandra Č in Tatjana R.) 

V soboto, 10. april 2010 smo se članice organov KTLJO udeležilo Motivacijskega dne v hotelu Ambient 

v Domžalah. Namen motivacijskega dne je bil, da se bolje spoznamo med seboj in utrdimo naše vezi. 

Ob prihodu smo ob prijetnem klepetu popile kavico in pojedle rogljiček. Točno ob 10. uri smo začele s 

predavanjem-delavnico z naslovom Kreiraj svoje življenje, katerega izvajalka je bila Sabina Sušnik. 

Skozi praktične vaje, ki smo jih delale smo morale izraziti želje, kaj nas veseli v življenju, zapisati kaj 

nas moti pri partnerju, v nadaljevanju pa njegove pozitivne lastnosti, na koncu pa smo izrazile še 

hvaležnost za vse dobro, kar se nam godi v življenju. Vse to smo zapisale na papir, da se bomo lahko 

opomnile kaj so naše prioritete v življenju, da bomo znale kreirati svoje življenje.  

V nadaljevanju dopoldneva pa smo se lotile bolj lahkotne teme. Kolegica Špelca Rudolf nam je 

pripravila predstavitev Oriflame kozmetike, novih trendov ličenja in nege kože. 

Sledil je ogled Hotela in kosilo. Vse smo si bile enotne, da je bil motivacijski dan koristen za naše 

druženje in skupno delo za dobro vseh članic KTLJO. 

 

Torkovo srečanje 6. aprila 2010, predavateljica Karin Elena Sanchéz (Foto: Tatjana R.) 



Torkovo srečanje, na katerem nam je Karin Elena Sánchez predavala oziroma se z nami pogovarjala o 

Moči besed in pomenu pozitivnega jezika v medsebojni komunikaciji bi vam morda najlažje 

predstavila z dvema različnima pogledoma na dogajanje, ki sta se porodila v moji glavi. 

»Kakšna katastrofa, iz službe se nisem mogla odpraviti pravočasno, saj mi je šef zadnji trenutek 

naložil še nekaj nujnih opravkov. Ko se mi je končno uspelo odpeljati proti domu, me je poklicala hči, 

ki je nujno potrebovala pogovor. Ojej, spet bo toliko časa pri meni, da bom zamudila na predavanje. 

Otroci res nimajo mere. Seveda sem zamudila na predavanje. Upam, da bomo pravočasno končali, 

ker moram biti ob 19:30 že v Centru, v  Filharmoniji. Auč, predavateljica kar ne neha in ne neha. 

Zamudila bom na koncert. Kaj pa če avtobusa ne bo pravi čas, …« takole zgleda zmeda negativizmov v 

moji glavi. 

Lahko pa se odločim in iz vsega dogajanja izluščim samo pozitivno. Pa poskusimo: »Služba se mi je 

sicer malce zavlekla kot sem planirala, saj mi je šef naložil še nekaj nujnih opravkov, ampak bom 

imela zato jutri manj dela. Delo mi je šlo hitro od rok, zato sem se kmalu odpeljala proti domu. Med 

vožnjo mi je zazvonil telefon in na drugi strani je bila hči, ki je želela nujno govoriti z mano. Odlično, 

saj sem jo že pogrešala, njo in najine pogovore. Spotoma sem obvestila Majdo, da bom zamudila na 

predavanje. S hčerjo sva preživeli skupaj prijetno uro in pol, tako, da nisem dosti zamudila. 

Predavanje je minilo kot bi trenil, saj je bila tema zanimiva, predavateljica pa neusahljivi vir znanja in 

praktičnih primerov. Po končanem predavanju sem uspela narediti še skupinsko fotografijo in že sem 

odbrzela v Center, v Filharmonijo. Čudovit koncert za zaključek dneva.« 

Kaj vam zveni prijetneje? Vsekakor pozitiven tekst. Moč naših besed in misli je neverjetna. Usmerja 

življenje. Zato je pomembno, da vsakič, ko se zalotiš, da se ti po glavi pletejo negativizmi prekineš tok 

misli in se zamotiš, s čimer koli. Nekomu pomaga, da začne opazovati okolico, drugi se bo zaposlil s 

fizičnim delom. 

 

18. seja UO Zveze v hotelu Ambient v Domžalah (Foto: Tatjana R.) 

V soboto, 27. marca 2010 je potekalo testiranje za Tajnico leta / poslovno asistentko leta. V komisiji, 

ki je nadzirala potek testiranja je bila naša kolegica in predsednica KTLJO Majda Kamin. Tekmovanja 

se je udeležilo  trideset kandidatk. 

V popoldanskem času, točneje ob 13:30 uri smo imele 18. sejo Upravnega odbora Zveze klubov tajnic 

in poslovnih sekretarjev Slovenije. Tokratna organizacija seje je bila v domeni Kluba tajnic in 

poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice.  Srečale smo se v čudovitem okolju Hotela Ambient v 

Domžalah. 

 

2. zbor članov 12. marca 2010 

2. zbor članov KTLJO (Foto: Janko Hribar) 

Priprave na Zbor članov so se začele že januarja: priprava gradiva, zadolžitve, prijave za nove članice 

organov, obveščanje in še marsikaj. Vse to zato, da je najpomembnejši dogodek na šega Kluba  bil 

izpeljan profesionalno, na veselje vseh prisotnih. Zbor se je začel s programom, ki ga je za nas izvedel 

ženski pevski zbor Brezovica. Vezni tekst je pripravil Roman Končar, ga posnel  in posnetek predvajal. 

Zbor članov je uspešno vodila Helena. Vsa poročila so bila pripravljena tudi v Power Point 

prezentaciji. Volile smo nove članice Upravnega odbora in Nadzornega odbora, saj je nekaterim 

kolegicam potekel mandat. 

Upravni odbor je predlagal Zboru članov, da potrdi Maco Svetlič za častno članico KTLJO. Predlog je 

bil soglasno potrjen. 

Soglasno pa smo potrdile tudi plan dela in finančni načrt za leto 2010. Sedaj moramo samo še 

zavihati rokave in se lotiti dela. Vse kolegice ste vabljene, da se nam pridružite pri aktivnem delu. 

 

Motivacijski dnevi organov ZKTPSS (Foto: Tatjana R.) 



Od 5. do 7. marca 2010 so potekali Motivacijski dnevi članic organov Zveze klubov tajnic in poslovnih 

sekretarjev Slovenije.  

Za organizacijo je bil zadolžen Strokovni klub tajnic in poslovnih sekretark Maribor. Odlično izbrani 

predavatelji in odlično izbran program si zaslužita vso pohvalo. 

7. marca 2010 pa smo se ob 10. uri zbrale na 2. zboru članov Zveze klubov tajnic in poslovnih 

sekretarjev Slovenije. Zbor je potekal v jedilnici Grand hotela Ocean v Maribor. 

 

Torkovo srečanje z gostjo gospo Dušico Kunaver, 2. marca 2010 (Foto: T. Regent) 

V torek, 2. marca 2010 je bila gostja Torkovega srečanja gospa Dušica Kunaver. Po mavrični metodi 

smo ponovile in poglobile znanje angleščine. Gospa Dušica o učenju jezika pravi: »Učenje tujega 

jezika je preprosto, če upoštevamo preprostost osnovnega  jezikovnega mehanizma  in njegovo 

naravno, matematično logiko.« 

Morda je težko verjetno, vendar smo v pičlih dveh urah ponovile celotno angleško slovnico, zapele, 

izvedele marsikaj tudi o slovenskih pripovedkah in običajih in na koncu še poklepetale s simpatično, 

vsestransko profesorico, gospo Dušico Kunaver. 

 

Torkovo srečanje 2. februarja 2010 

Gost Torkovega srečanja, ki je bilo kulturno obarvano, je bil pisatelj Ivan Sivec, ki se nam je predstavil 

tudi kot pustolovec. Veliki občudovalec Jacka Londona, se je skupaj s prijateljema odpravil  po poti 

zlatokopov čez hribovski prelaz Chilkoot do središča zlate mrzlice - v Dawson v Kanadi in nato naprej 

na Alajsko.  Da še vedele nismo kdaj nas je z Aljaske popeljal do Jerneja Kopitarja in nam skozi 

zanimivo pripoved osvetlil njegovo življenje in delo. 

Pripoved je nadaljeval z zanimivostmi iz življenja Franceta Prešerna in njegove  izredne pesniške 

nadahnjenosti in nadarjenosti. 

 

17. seja UO ZKTPSS v Gostilni Prosnik v Ormožu (Foto: Tatjana R.) 

16. januarja 2010 smo se Zdenka Debevec, Majda Kamin in Tatjana Regent udeležile seje upravnega 

odbora Zveze, ki je bil v Gostilni Prosnik v Ormožu. Organizator seje je bil Klub tajnic in poslovnih 

sekretarjev Prlekije. 

 

Torkovo srečanje 5. januarja 2010 

Torkovo popoldne ni obetalo nič dobrega. Sneg in še več snega. Kolegica Justina Gosak nas je 

povabila, da prvo Torkovo srečanje v letu 2010 preživimo drugače, na bowlingu. V Bowling clubu 

Spider nas je prijazno sprejel direktor gospod Bojan Pajk. Razložil nam je pravila igre, kakšno kroglo 

izbrati in seveda kako jo zalučati, da podre čim več kegljev. Mnoge smo bowlale prvič v življenju. Bilo 

je prijetno, razigrano, naslednji dan pa, vsaj za nekatere tudi zelo boleče. Ni lahko metati kroglo, ki 

tehta najmanj osem kilogramov. Da si boste lažje predstavljali celotno dogajanje, si oglejte 

fotografije. 

 

 

 


