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6. seja UO KTLJO v prostorih Maxi galerije, 12. 12. 2011 

UO KTLJO se je dne 12. 12. 2011 še zadnjič v letu 2011 sestal na 6. redni seji, ki jo je organizirala 

članica Majda Kamin, in sicer v prostorih Maxi galerije, v Maximarketu. Uvodoma nas je pozdravila 

gospa Alenka Urek, direktorica sektorja gostinstvo. Blagovnica Maxi-market ali na kratko Maxi - Hiša 

izbornih okusov in prijetnih doživetij ni le hiša z odlično trgovsko in gostinsko ponudbo, je tudi 

osrednja mestna točka za aktivno preživljanje poslovnega in prostega časa. Novi prostori in 

preurejeni lokali so namenjeni druženju in sproščeni zabavi, poslovnim srečanjem in sestankom s 

poslovnimi partnerji, za pogostitev in svečane sprejem, za javne predstavitve, bralne večere in 

srečanja z mediji.  

Na seji smo sprejele finančno poročilo in potrdile določene stroške, analizirale razširjeno sejo UO 

ZKTPSS, ki je bila 19. 11. 2011 v Ljubljani ter dogovorile razpis kandidatur za organe KTLJO. Sejo smo 

zaključile s stiskom rok in dobrimi željami za prihajajoče leto ter kozarcem penine. 

 

Torkovo srečanje - gost gospod Dušan Sušnik - 6. 12. 2011 

Za nami je še zadnje Torkovo srečanje v letu 2011. Gost gospod Dušan Sušnik nam je v spremstvu 

gospoda Antuna Angelija in gospoda Andreja Kordiša v predavanju z naslovom 

Kakovost življenja na delovnem mestu: kako nam pomagajo kristali in radiestezija? predstavil kaj so in 

čemu so namenjeni kristali, kakšna veda je radiestezija in kako skupno pripomoreta k izboljšanju nas 

samih, našega zdravja in počutja na delovnem mestu. Gospod Antun pa je predstavil izkustveni 

nastop in praktični prikaz omenjene vede, z neposredno uporabo tehnik in predstavitev zmogljivosti 

kristalov. 

 

Novoletno srečanje KTLJO - 25. november 2011 

Čas beži s svetlobno hitrostjo in že je pred vrati veseli december – čas praznikov, obdarovanj, veselja 

in seveda norih zabav. V petek, 25. novembra 2011, smo se članice KTLJO zbrale na novoletnem 

srečanju v Jamarskem domu na Gorjuši, kjer so odmevali smeh, klepet, dobra volja in seveda odlična 

glasba, ki nas je takoj postavila na plesišče. Fotografije pa tako povedo več kot tisoč besed. 

 

Nagradno žrebanje Uniglobe Slovenija – 19. november 2011 

Naš donator, Uniglobe Slovenija, je del svetovne kooperacije na področju organizacije poslovnih 

potovanj.  Glavni poudarek Centra za poslovna potovanja Uniglobe je dopolnjevanje ciljev ter 

strategij strank z namenom zmanjševanja potnih stroškov in optimizacije procesov poslovnih 

potovanj. 

V želji, da se predstavijo čim širšemu krogu zainteresirane javnosti, so nam ponudili pet povratnih 

letalskih vozovnic za relacijo Ljubljana – New York – Ljubljana, ki smo jih z žrebom razdelili na našem 

druženju v Ljubljani v soboto, 19. novembra 2011. 

Srečne dobitnice omenjenih letalskih vozovnic so: Mojca Končan, Mojca Lozar, Nada Mavrič, Živa 

Prestor in Danijela Smolič. 

 

Razširjena seja članic UO ZKTPSS v Ljubljani - 19. 11. 2011 

Foto: Sandra Čibej 

V Ljubljano, v Ljubljano, v Ljubljano gremo mi, Lalaj-lalalala, lalajlalalali… S to pesmico legendarne 

Marjane Deržaj iz leta 1965 smo povabile kolegice, članice klubov združenih v Zvezo klubov tajnic in 

poslovnih sekretarjev Slovenije na razširjeno sejo UO, ki je že tradicionalno v mesecu novembru. 

Kolegice iz SV Slovenije so se z avtobusom že v zgodnjih jutranjih urah podale na pot proti Ljubljani. 

Zagotovo so bile polne pričakovanj, saj smo jim zaupale le naslov srečanja, in sicer Od sprehoda po 

meščanskih ulicah bele Ljubljane do odkrivanja temnega podzemlja Gorjuše. Vse ostalo pa je zanje, 



do zbora v coffee shop-u Hadouta nasproti železniške postaje, kjer smo se jim pridružile še članice 

ostalih slovenskih klubov, ostajala skrivnost. Po jutranjem pozdravu in pogostitvi smo se vse skupaj 

vkrcale na avtobus, ki nas je popeljal do Križank, kjer smo izstopile, vzele pot pod noge in se podale, v 

spremstvu vodiča gospoda Tomota Kajfeža, na sprehod po meščanskih ulicah bele Ljubljane. Po 

ogledu Križank smo se sprehodile do Šuštarskega mostu, kjer nas je že pričakalo prvo presenečenje v 

obliki slastno dišečih prest in lajnarjev, ki so nam, če povzamem besede etnologa dr. Janeza Bogataja 

iz nekega članka, »zaigrali zgodovino«. Resnično nas je popeljal v zgodovino in med spomine otroških 

dni. Po postanku se je marsikateri v misli prikradla pesem še ene legende slovenske popevke, Majde 

Sepe, ki nas v svoji popevki iz leta 1969 popelje čez Šuštarski most po stari Ljubljani. Skoraj kot v 

Majdini pesmi smo se sprehodile ob Ljubljanici, čez Ribji trg do Magistrata. Sledil je obisk Mestne hiše 

pod vodstvom gospe Simone Južina, ki nam je zelo veliko zanimivega povedala o Ljubljani in 

županovanju v njej nekoč. 

Nato smo se mimo Ljubljanske stolnice Sv. Nikolaja odpravile do Krekovega trga nasproti glavne 

tržnice, kjer je spodnja postaja vzpenjače, ki povezuje staro mestno jedro z Ljubljanskim gradom. Po 

enominutni vožnji z vzepnjačo je sledil krajši ogled gradu. Po povratku pa še sprehod čez tržnico in 

Mesarski most, ki povezuje Plečnikovo tržnico in Petkovškovo nabrežje. Prav na Petkovškovem 

nabrežju, natančneje v Caffeju Promenada, je bil čas za malico, kavico in prijeten klepet, v katerem si 

že lahko prisluhnil prvim vtisom kolegic. 

Urini kazalci so pokazali, da je čas za premik, tokrat do Prešernovega spomenika, ki je zagotovo eden 

izmed najbolj popularnih spomenikov v Ljubljani, delo akademskega kiparja Ivana Zajca in zasluga 

arhitekta Maksa Fabianija, katerega zamisel je ta spomenik. Po kratkem kulturnem vložku Uršike in 

Povodnega moža (Marina in Majda) smo se počasi odpravile preko prenovljenega Kongresnega trga 

nazaj do Križank. Tam nas je že čakal avtobus, ki nas je popeljal iz Ljubljane do Gorjuše. 

Po prihodu na Gorjušo je najprej sledil ogled Železne jame z manjšim presenečenjem. Po odkrivanju 

temnega podzemlja Gorjuše je sledila večerja s kulturnim programom v Jamarskem domu. Najprej 

nas je pozdravil občinski svetnik Občine Domžale in poslanec gospod Robert Hrovat, nato na kratko 

še naš častni član Roman Končar. In če se katera do takrat po zelo hladnem dopoldnevu še ni segrela, 

so za to zagotovo poskrbele naše naslednje gostje - ljudska pevka in prava domžalska kulturna 

legenda gospa Mara Vilar skupaj s pevkami. S svojim petjem so obudile pesmi, ki so jih peli naši 

predniki, predvsem pa je gospa Mara s svojo neizmerno energijo in nevsakdanjostjo poskrbela za 

dobro voljo in smeh do solz. Pred skorajšnjim povratkom domov je sledilo še nagradno žrebanje 5-ih 

letalskih kart na relaciji Ljubljana – New York – Ljubljana našega donatorja Uniglobe.  

 Vsega luštnega je enkrat konec. Tako smo se tudi me morale posloviti. Tokratna sobota nam bo 

zagotovo ostala v spominu, saj smo izvedele in videle veliko lepega in zanimivega. V spominu pa nam 

bo ostala tudi po zelo nizkih temperaturah in po, za ta dan naročeni, posebej gosti megli. A kljub 

temu je za nas sijalo sonce, saj kjer so tajnice, tam je vedno sonce. 

 Posebna zahvala pa gre tudi delovni ekipi KTLJO v sestavi Katjuša Čeplak, Sandra Čibej, Zdenka 

Debevec, Marija Funtek, Adrijana Furlan, Majda Kamin, Olga Kantužer Deželak, Mojca Končan, 

Roman Končar, Zdenka Krampušek, Marina Mihelič, Kati Mulej, Boža Perc, Tatjana Regent, Dragica 

Simčič, Danijela Smolič in Marjanca Vukovič, katere pridne roke so poskrbele, da je vse teklo gladko in 

brez katere dan zagotovo ne bi uspel tako kot je. 

O D Z I V I (Prispevek častne članice KTLJO, gospe Marice Androjna, ob 11. razširjeni seji UO ZKTPSS) 

11. RAZŠIRJENA SEJA UPRAVNIH ODBOROV KLUBOV Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev 

Slovenije Od sprehoda po meščanskih ulicah bele Ljubljane do odkrivanja temnega podzemlja 

Gorjuše. Ljubljana, 19. 11. 2011 

Jesenski dnevi so že krajši, prižigajo se luči, 

prijateljstvo prijetno greje,  nam  srca  in  dlani; 

že  enajstič ste se  na dolgo pot  odpeljali, 



tokrat v Ljubljano, da glavno mesto Slovenije bi spoznali. 

V letu 1999 sva z Marto v Radencih naša srečanja pričele, 

se izobraževale, bi rade se kopale, a smo dalje hitele; 

videle, da se prekmurskemu lončarju kolo še vrti 

in stari Babičev mlin zrnje pridno še drobi. 

V letu 2000 smo na sončno Primorsko odhitele, 

predsednica Lavra nas je v Goriška Brda povabila; 

rade bi v HIT-ovi igralnici si milijončke  priigrale, 

a šle smo dalje, da znano hišo in cerkev bi spoznale. 

V l. 2001 nas je predsednica Jerica na Dolenjsko zvabila, 

v domači Krki o negi kože poučila in nam cvička natočila; 

videle smo, da fatri v Pleterjih hruško v žganju še medijo, 

Šentjernejski oktet  nam zapel je pred Jakčevo galerijo. 

V 2002 smo se na Ptuj k predsednici Zori odpeljale, 

včasih kurentovanje, tokrat staro mesto občudovale, 

videle, da na prelepem gradu stari  spomini še živijo, 

a pri Martini v Perutnini okusile, kako slastne dobrote naredijo. 

Naš prelepi Ormož je blizu, sta Jožica in Milena nas vabili, 

pridite k nam, tudi mi vam vino v Jeruzalemu bomo natočili; 

presenečenje je bilo, ko so v pozdrav zaigrali s harmoniko, 

da popoln je bil dan, nas na gradu je pozdravil sam župan. 

Potem pa so se naše skupne seje spremenile, ker naše aktivnosti smo malo drugače dopolnile. 

2003 nas je Jerica na Zreško Pohorje pogozdovat povabila, 

predsednica KT Celja Ema nas je v Slovenskih Konjicah gostila; 

prisluhnile smo ubranemu petju v obnovljeni Skomarjevi hiši, 

tudi v Ošlakovi kovačiji kladiva mehki zven se še sliši. 

2004 smo se v Postojno k predsednici Metki  namenili, 

da še Kraška tla z bori in smrekami bi zasadili; 

v Postojnski jami je bilo med kapniki malce hladno, 

zapel nam je otroški zbor in bilo je spet lepo. 

V letu 2005 smo se spet na Dolenjsko odpeljali, 

v hosti pod Gorjanci smo bukve in hraste posadili, 

dolenjski gozdarji so nam prijazno dovolili, 

da bi gozdovi tudi našo zgodbo šumeli. 

V letih 2006 in 2007 ni bilo ne seje, ne pogozdovanja, a hitro smo vse skupaj prišli do spoznanja, da 

naša jesenska srečanja se morajo nadaljevati, čeprav nas vedno čaka veliko obveznosti pred vrati. 

V letu 2008 nas je predsednica Mojca v Trebnje povabila, 

staro Jurjevo domačijo – muzej na prostem - pokazala, 

poskusile smo njihov cviček  in spoznale vinsko kraljico, 

se povzpele  na Mirenski grad – spečo lepotico. 

Siva pot vodi me.. na Gorenjsko, 

je v letu 2009 predsednica Tatjana Justin napisala; 

v Kranju smo v podzemnih rovih novoletne aranžmaje občudovali, 

na Bledu pa z gradu na jezero in Triglav pogledovali. 

Lani smo se spet na Severno Primorsko odpeljale, 

kjer so nas predsednica Karmen in kolegice čakale, 

Vipavska klet, Kostanjeviški samostan, Gradnikova Medana, 

grad Dobrovo, torklja, oljke, kvintet Kvartin in pozdrav župana. 



V Ljubljano, gremo mi…. je Tatjana prijazno na srečanje vabila. 

Ivan Cankar je zapisal: Ljubljana je slovensko srce. 

Dragi vsi, dobrodošli v srcu Slovenije, dobrodošli v Ljubljani! 

Letos ste pa k nam v belo Ljubljano prišli, 

pogledat kako se nam v prestolnici godi, 

smo v egipčanskem lokalu Hadouta svoje domače dobrote ponudile, 

mimo Plečnikovih Križank in NUK-a čez Ljubljanice naprej vodile. 

Na Šuštarskem mostu so lajnarji igrali staro melodijo, 

ni kaj, tudi v Ljubljani velike preste še naredijo; 

na Plečnikovi tržnici so sadje, zelenjavo, rože, spominke…. nudili, 

v ljubljanski mestni hiši videli kje glas predstavnikov meščanov se sliši . 

Z vzpenjačo smo se na Ljubljanski grad popeljali, 

pogled je segel na vse strani, od koder ste prišli; 

čez Tromostovje še k pesniku Francetu Prešernu smo zavili 

in spomin na našo igro Povodnega moža in Urško obudili. 

Da lažje pot bi nadaljevali, smo se v kava baru Promenada 

s toplimi napitki sladkali in sendviči Don Don okrepčali, 

Sandra je lepe trenutke srečanja v fotoaparat ujela 

in že je nasmejana skupina slovenskih deklet dalje hitela. 

Mimo Domžal visoko na Gorjušo in v Železno jamo, 

tudi tu so kapniki, pa še presenečenje nas je čakalo, 

še lep zaključek s pozdravom svetnika občine Domžal v Jamarskem domu, 

ko prisluhnile smo Mari Vilar in ljudskim pevkam v kulturnemu programu. 

Tako smo po naši lepi domovini skupaj potovali, 

veliko njenih skritih naravnih lepot občudovali, 

nove prijateljice spoznali ter prijetno pokramljali, 

vmes se z dobrotami pridnih rok kolegic sladkali. 

Naše že 11. srečanje se kmalu bo končalo, 

v naših srcih v  lepem spominu ostalo; 

v  prazničnih decembrskih dneh imejte se lepo, 

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

da se prihodnje leto ponovno srečamo. 

Vsak tiho zori počasi in z leti, 

a kamor že greš vse poti je treba na novo začeti. 

A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže, 

a včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže… 

(Tone Pavček) 

Imejno se radi in si bodimo blizu, čeprav smo daleč narazen. 

Marica Androjna, Častna članica KTLJO 

 

17. jesenski posvet Kaj mora vedeti dobra tajnica – Laško - 10. in 11. 11. 2011 

Pisarniško poslovanje je v zadnjem obdobju doživelo številne spremembe. Delo poslovnih asistentk in 

asistentov postaja vse bolj odgovorno, krog zadolžitev in novih nalog pa vse večji. Uporaba novih 

tehnologij pri vsakdanjem delu zahteva ne le novo vzpostavitev delovnih procesov, temveč tudi bolj 

učinkovito izrabo časa. 

Na našem tradicionalnem, letos že 17. jesenskem posvetu Kaj mora vedeti dobra tajnica smo se 

posvetili veščinam in spretnostnim, ki jo zahteva sodobno vodenje pisarne: projektnem vodenju, 

komuniciranju s sodelavci in zunanjimi partnerji, organizaciji delovnega časa, kreativnosti v pisarni, 



črpanju notranje energije in motivacije za uspešno delo... Izhajajoč iz številnih sprememb, ki jih 

doživljamo na našem delovnem mestu, je letošnji posvet tudi tako naslovljen – posvet za vodje 

pisarn. 

Povzetek 1. dne (10. 11. 2011) 

Foto: Sandra Čibej 

Po sprejemu udeležencev se je ob 9. uri letošnji posvet začel s pozdravnimi nagovori moderatorja 

posveta gospoda Danija Polajnarja, odgovorne urednice Poslovne asistence gospe Petre Ilar in gospe 

Majde Šalehar, predsednice Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. 

Po polurnem uvodnem nagovoru Nike Deu, v katerem je opisala svojo pot od otroštva pa do danes z 

naslovom Postani sam sprememba, ki si jo želiš!, smo pričeli s plenumom: Vodenje sodobne pisarne. 

O projektnem vodenju kot kompetenci sodobne pisarne je spregovorila mag. Edita Krajnović 

(spomnimo se je iz letošnjega majskega kongresa). S pomočjo treh Newtonovih zakonov je opisala 

projektno vodenje. Govorila je o tem kaj je projekt, njegovih značilnostih, o vlogi vodje projekta, o 

ustvarjanju vzdušja... Pred prvim odmorom, ki smo ga izkoristile za druženje in mreženje je sledilo še 

predavanje gospoda Marka Kokola z zanimivim naslovom Pisarna 2.0: novodobni inranet in pisarna v 

oblaku. Lahko rečem, da nam je na izredno simpatičen način spregovoril intranetu, orodju za boljšo 

učinkovitost zaposlenih. 

Ob 11. uri smo s plenumom Vodenje sodobne pisarne nadaljevali, in sicer smo se seznanile, kako 

dobro pripraviti razpisno dokumentacijo. O tem je predaval gospod Andrej Kure. Predstavil nam je 

vrste sredstev nekega razpisa, vire sredstev, dostope do sredstev, katera so najbolj podprta področja 

oziroma dejavnosti, aktualnejše panoge razpisov... Kot bi mignil je oder prevzel gospod Miran 

Morano s temo Organizacija časa: kaj naj storim, ko hočejo, da v 8 urah naredim za 12 ur dela. 

Situacija v kateri se malodane vsaka izmed nas znajde sleherni dan... Na koncu smo celo zapele 

karaoke na znano Ježkovo pesem Srček dela tika taka. In nato poslovna igra Kompetence za vodenje 

moderne pisarne z gospodom Danijem Polajnarjem s sodelavci. 

Napočil je čas za skupno kosilo in izmenjavo izkušenj, članice Upravnega odbora ZKTPSS pa smo ob 

14. uri odhitele še na sejo Upravnega odbora ZKTPSS. 

Popoldanski del 1. dne jesenskega posveta je bil rezerviran za delavnice: V sodobni pisarni – 

kreativnost in spremembe z roko v roki. Najprej je dr. Boštjan Bajec iz Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani govoril o spremembah vedenja, samostojni svetovalec, gospod Gorazd Norčič je spregovoril 

o tem, kako preskočiti iz monotonosti v kreativnost. Ponovno je sledil odmor, katerega namen je bil 

enak dopoldanskemu, torej druženju in mreženju. Po odmoru pa še zadnje dejanje pred večernim 

finalom: Soočenje – Jing in Jang, Močna ženska – močan moški (je ravnovesje sploh mogoče). V 

soočenju, v katerem sta se pomerila igralka, režiserka in pisateljica, Tina Gorenjak, ter psihoanalitik 

mag. Roman Vodeb, je vodila urednica Poslovne asistence, gospa Petra Ilar. Škoda, da je bilo za tako 

zanimivo temo, ki ji, verjemite, lahko nikoli ne bi bilo konca, rezerviranega samo uro časa. 

In še že prej napovedan finale – večerna slovesnost s podelitvijo priznanj za najboljša strokovna dela s 

področja pisarniškega managementa 2011 in podelitev nagrade Komunikacijska odličnost v poslovni 

asistenci 2011. Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice se lahko ponovno pohvali, saj 

smo tudi tokrat imeli prejemnice nagrad. Izmed 43 prijavljenih strokovnih del je priznanje za najboljše 

strokovno delo s področja pisarniškega managementa 2011 prejela tudi naša članica Zorica Zaklan, in 

sicer za magistrsko nalogo z naslovom Vpliv čustvene inteligence na delovno klimo znotraj javne 

uprave in v večjih slovenskih podjetjih. 3. mesto za komunikacijsko odličnost pa je letos osvojila 

Marija Funtek. Tako našima članicama kot tudi ostalim dobitnikom omenjenih nagrad iskreno 

čestitamo! 

In res čisto za konec smo si ogledale še komedijo z naslovom Tajnica Lolita, ki jo je uprizorilo Kulturno 

prosvetno društvo"Stane Petrovič" iz Hajdine. 

Povzetek 2. dne (11. 11. 2011) 



Poleg tega, da je bil pred nami 2. dan jesenskega posveta Kaj mora vedeti dobra tajnica, nam je 

pogled na koledar razkril zanimiv datum 11. 11. 2011, ki pa ni poseben zgolj zaradi številk, ampak tudi 

zato, ker ta dan goduje sv. Martin, ki mošt naredi v vino, torej je bil ta dan tudi praznik vina. A kljub 

temu nas je čakalo še resno delo. 

Najbolj pridne so že zgodaj zjutraj zaplavale v hotelskem bazenu, spet druge smo izkoristile redko 

možnost, da zjutraj odspimo kakšno uro več kot običajno. A vseeno prav dolgo ni šlo, saj je bilo 

potrebno odhiteti na zajtrk in ob 9h že prisluhniti prvi današnji predavateljici, mag. Franki Bertoncelj, 

ki nam je spregovorila o upravljanju čustev v poslovnem svetu. Razložila nam je razliko med 

občutkom in čustvom, predstavila nam je funkcije in vrste čustev, spraševali smo se tudi, kdo je kriv 

za naša čustva, ter spregovorili o čustveni inteligenci. Sledilo je predavanje nam dobro znane mag. 

Irene Deželak, in sicer o komunikacijski odgovornosti. Spregovorili smo o temeljnih načelih ravnanja z 

ljudmi, o tem kaj je komuniciranje, o pomenu povratnih informacij in še in še. O virih notranje 

energije za zadovoljni jaz je veliko zanimivega povedal zdravnik in psihoterapevt, dr. Viljem Ščuka. 

Čas je hitel s svetlobno hitrostjo in zopet nas je nagovoril Dani Polajnar s sodelavci, kjer smo povzetek 

delavnic predebatirali s poslovno igro, ki je temeljila na timskem delu. 

Po krajšem odmoru za druženje in mreženje je sledila delavnica Nekaj zase, kjer nam je umetnica 

ličenja in osebne nege, gospa Barbara Kravanja, predstavila poslovno ličenje za profesionalni videz. 

Seveda je ta delavnica, prava terna za udeleženke, ko je gospa Kravanja kar na modelu, eni izmed 

nas, prikazala kako se ličiti in trike, minila kot bi mignil in že je bil tu čas za... zaključek posveta... Še 

pozdravna govora moderatorja, predsednice ZKTPSS in gospe Petre Ilar. Stisk rok in pomah v slovo ter 

»na svidenje v Portorožu«.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zapisala: Sandra Čibej 

 

Torkovo srečanje – gostja mag. Irena Deželak – 8. 11. 2011 

Gostja torkovega srečanja dne 8. 11. 2011 je bila gospa mag. Irena Deželak. Naslov srečanja je bil 

Umetnost vzpostavljanja odličnih odnosov, pogovarjali pa smo se o pozitivni naravnanosti – najprej 

do sebe, kako lahko pozitivno vplivamo na ljudi okrog sebe, o tem, da obnašanje vedno lahko 

izberemo, o strategijah za ustvarjanje dolgoročnega partnerstva, o ohranjanju pozitivne naravnanosti 

pri nadpovprečni obremenjenosti, situacijski iznajdljivosti in prilagodljivosti, pomenu vživljanja v 

sogovornikov način razmišljanja, umetnosti inteligentnega komuniciranja ter o izbiri osebnega sloga 

komuniciranja. 

 

4. seja UO KTLJO v prostorih SIGIC, Slovensko informacijskega centra - 13. 9. 2011 

UO KTLJO se je po počitnicah, dne 13. septembra 2011, sestal na 4. seji, ki jo je organizirala 

predsednica Tatjana Regent v prostorih SIGIC, Slovensko informacijskega centra. 

Sprejele smo finančno poročilo motivacijskega dne članic organov KTLJO, finančno poročilo, 

obravnavale smo pristopne prijave ter določile program in finančno konstrukcijo Jesenskega izleta 

članov KTLJO. Pripravile smo se tudi na sejo UO ZKTPSS in naredile plan dogodkov do konca 

letošnjega leta ter za leto 2012. 

 

Torkovo srečanje - gost Jure Srhoij – 6. september 2011 

Jesen že glasno trka na vrata, tu je september in po počitnicah in dopustu je spet čas za naša 

mesečna srečanja. 

Gost torkovega srečanja 6. septembra je bil gospod Jure Srhoij, odvetnik in specialist za delovno in 

socialno pravo, reševanje delovnih sporov in kolektivnega dogovarjanja. Z nami se je pogovarjal o 

kadrovskih zadevah: zaposlovanju, odpovedi delovnega razmerja, pravicah zaposlenih, s poudarkom 

na trenutno najpomembnejših temah z delovno-pravnega področja - o odpovedi pogodbe o zaposlitvi 

in o novem Zakonu o spremembah trga dela, ki je nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 



primer brezposelnosti. Predavanje je bilo izredno zanimivo in glede na trenutno situacijo, ki vlada v 

državi, ko se vsakodnevno srečujemo z odpuščanji zaposlenih, stečaji, prisilnimi poravnavami itd. žal 

tudi zelo uporabno. Kolegice smo imele nemalo vprašanj na katere je gospod Srhoij odgovoril in nam 

dal veliko koristnih nasvetov, kako ravnati v konkretnih situacijah. 

 

Motivacijski dan članic organov KTLJO - 27. 8. 2011 

27. avgust 2011 je bil ponovno čas za motivacijski dan članic organov in častnih članov KTLJO. Namen 

motivacijskega dne je bil tudi tokrat, da se bolje spoznamo med seboj in utrdimo naše vezi. Po 

jutranji Tatjanini kavici in slastnemu rogljičku smo se iz Tivolija odpravile proti Cerkljam na 

Gorenjskem. Ker se že dva meseca nismo videle, se je po avtobusu razlegalo glasno klepetanje in 

pripovedovanje o dogodkih poletnih dni. Kot bi mignil smo prispeli na prvo točko našega 

motivacijskega dne, na Zeliščno bio kmetijo Grilc, kjer nam je gospa Mirjam Grilc predstavila svoj 

zeliščni vrt, zelišča na njem, njihovo uporabo in pripravo. Postopek nabiranja, gojenja in predelave 

poteka ročno, kar zagotavlja visoko kakovost. Ogledale smo si tudi kaščo, kjer zelišča sušijo in 

skladiščijo, je pa le-ta tudi pomemben prostor za pakiranje različnih čajnih mešanic, mazil, olj in 

alkoholnih izvlečkov. 

Ste vedele na primer, da ima kapucinka, ki jo najdemo na marsikaterem domačem cvetličnem vrtu, 

tudi zdravilen učinek, in sicer da krepi imunski sistem, da se uporablja pri težavah kot sta bronhitis in 

astma, da pospešuje rast las in nenazadnje, da je odličen afrodiziak? Ali da je čaj iz ajde nepogrešljiv 

pri težavah z ožiljem, ker v času cvetenja vsebuje učinkovine, ki povečujejo odpornost kapilar, da 

ohranja in krepi stene ožilja, zdravi krčne žile in hemoroide in da je ajdov med zaradi visoke vsebnosti 

železa odličen pri odpravljanju slabokrvnosti? Izvedele smo torej to in še veliko več zanimivega. 

Izdelke, pripravke in knjigo Zelišča z gore, katere avtorica je gospa Mirjam, smo lahko tudi kupile. 

Po izredno zanimivem dopoldnevu nas je pot vodila naprej proti Krvavcu. Oprtale smo si nahrbtnike 

na ramena in se podale proti planinskemu domu na Gospinci, tam malo počile in se podale proti Tihi 

dolini, kjer smo popile kavico, veselo klepetale in se nato podale po isti poti nazaj do avtobusa. Ta nas 

je nato odpeljal še do naše zadnje postaje pred povratkom domov, v gostilno pod Krvavcem, kjer je 

sledilo zasluženo in sila okusno kosilo. 

Na poti domov smo zaključile, da je bil tudi tokratni motivacijski dan uspešen in koristen, kolegice 

smo se še bolj spoznale, našle nove motive in ideje za nadaljnje delo v klubu. 

 

Pohod Triglavsko pogorje - Lipanca, Debela peč, Mrežce - 20. avgust 2011 

 

3. seja UO KTLJO v prostorih podjetja Mladinska knjiga Založba, 21. junij 2011 

UO KTLJO se je 21. 6. 2011 sestal še zadnjič pred zasluženimi poletnimi počitnicami. Sejo smo na 

povabilo članice Marije Funtek izpeljale v prostorih Mladinske knjige Založbe d. d. 

Sprejele smo Poročilo o celodnevnem izobraževalnem srečanju 11. 6. 2011, dogovorile smo še nekaj 

podrobnosti o organizaciji jesenskega izleta in novoletnega srečanja, obravnavale finančno poročilo 

ter na podlagi pristopne izjave smo sprejele novo članico. 

 

Celodnevno izobraževalno srečanje članic KTLJO – 11. 6. 2011 

Foto: Sandra Čibej 

Sobota, 11. 6. 2011 – dan za tradicionalno Celodnevno izobraževalno srečanje članic KTLJO. Vreme je 

bilo natanko takšno, kot smo ga naročile, dobre volja je tekla v potokih. Tokrat smo si izbrale kraje od 

Brezovice, pa vse do Hotedršice. Naša pot se je začela na Dolgem mostu, kjer smo se »vkrcali« na 

avtobus, ki nas je odpeljal na Brezovico. V Modri dvorani smo imeli predavanje z naslovom Pozitivno 

mišljenje kot temelj sreče / uspeha v življenju. Naša predavateljica je bila tudi letos gospa Karin Elena 

Sánchez. Štiri šolske ure smo spoznavali sami sebe, se pogovarjali o samopodobi,… 



Malce smo poskrbele tudi za kulturno izobraževanje in si na Vrhniki ogledale Cankarjevo rojstno hišo 

in cerkev Sv. Trojice. Dan smo zaokrožili na kmetiji odprtih vrat Urbanovc na Ravniku. 

Ponovno je za nami dan poln novih znanj, pozitivne energije in odlične družbe. 

 

Torkovo srečanje – gost mag. Peter Filipič – 7. junij 2011 

 
6. DM tek za ženske - 4. junij 2011  
TEK -  JA ALI NE? 
Z začetkom pomladi se ne prebudi samo narava. Tudi človeško telo prične iskati možnosti za gibanje, v 
prekrasni prebujajoči se naravi. Skupina članic KTLJO je začutila klic po gibanju v naravi in naneslo je, da smo 
prišli v kontakt.  
Naše prvo srečanje je bilo lepega pomladanskega popoldneva pred vhodom v živalski vrt v Ljubljani. Kratka 
predstavitev teka in nekaj obveznih osnovnih napotkov in že smo lahkotno stekli po Večni poti in naprej pod 
Rožnik.  
Vzdušje je bilo ….. Hmja! No, vzdušje je bilo takšno, da smo se takoj dogovorili, da se bomo dobivali redno, 
enkrat tedensko, in skupaj uživali v lepotah narave in v gibanju. 
Pripravil sem načrt treningov, primeren glede na izkušnje in pripravljenost skupine. Tedni so minevali 
navdušenje do narave in gibanja je naraščalo. Dekleta so postajala vse bolj hitra in poskočna. Narava, svež zrak 
in gibanje so pustili pozitivne učinke tudi na njihovem počutju, kar se je jasno izražalo na njihovih nasmejanih 
obrazih.  
Ker pa je vsako dejavnost potrebno osmisliti smo si zadali skupni cilj: Udeležba na 6. DM teku za ženske. Glavno 
vodilo je bilo sodelovati, uživati in premagati razdaljo 5 kilometrov. Dekleta so v dobrih dveh mesecih opazno 
napredovala in na tekmovanju dosegla zavidljive rezultate, na kar sem kot njihov trener iskreno ponosen.  
Na razdalji 5 km se je skupno pomerilo 5019 tekačic. 11 tekačic je v težkih tekaških pogojih odstopilo. Moje 
varovanke pa so blestele in dosegle naslednje rezultate: 
  

uvrstitev priimek in ime čas 

1217 Kantužer Deželak Olga 32:45:00 

3209 Debevec Zdenka 37:37:00 

3747 Nemanič Sonja 38:55:00 

4284 Strmšek Irena 40:58:00 

4330 Funtek Marija 41:09:00 

4486 Regent Tatjana 41:47:00 

4505 Krampušek Zdenka 41:56:00 

4509 Žvan Meta 41:57:00 

4509 Zec Olivera 41:57:00 

  
Glede na povedano, že smelo gledamo v prihodnost, kjer nas čakajo novi izzivi, predvsem pa obilo uživanja, 
dobrega počutja in dobre volje. 
Vedno je čas za tek, zato vabljene vse, ki še oklevate…. 
Srečko Deželak – trener tekaške skupine KTLJO 
 
19. kongres poslovnih asistentk, sekretark in tajnic - 19. - 21. maj 2011 
Vtisi prvega dne KpAST 2011 
Foto: Sandra Čibej 
Prvi pravi, topli sončni žarki so končno z nami, z njimi pa tudi največje, vseslovensko, srečanje tajnic. Po 
enoletnem premoru sem spet del tega čudovitega dogodka, letos že 19. Kongresa poslovnih asistentk, 
sekretark in tajnic. Tokrat je kongres še večji, še boljši, predvsem pa zopet poučen in družaben, kjer smo 
ponovno srečale svoje stanovske kolegice in kolege. Od 19. do 21. maja 2011 je torej naš čas – čas za nova 
znanja, veščine in kompetence, čas za nove prakse, izkušnje, čas za sprostitev in zabavo. 
Med registracijo sem pogledovala naokoli in na obraz se mi je narisal prešeren nasmeh, ko sem v vedno večji 
množici zagledala znane obraze kolegic, ki jih že dolgo nisem videla. Takoj smo si padle v objem, izmenjale 
nekaj besed nato pa nas je zvonec že opozoril na začetek. Po uvodnih besedah direktorice Planeta GV, dr. 
Daniele Brečko, urednice revije Poslovna asistenca, Petre Ilar, in tudi predsednice ZKTPSS, Majde Šalehar, ter 



izrečeni dobrodošlici je bil naš kongres tudi uradno odprt. Moderatorka je letos nam dobro poznana gospa 
Karin Elena Sánchez, ki je na kratko napovedala dogajanje vseh treh dni. 
Uvodni nagovor je bil zaupan gospodu Dejanu Turku, Si.mobil, d. d. in predsedniku Združenja manager. Poudaril 
je, kako pomembna vloga je vloga poslovne sekretarke, tajnice v vsakem podjetju, tudi njegovem. In kot bi 
trenil že je moderatorka napovedala naslednjega gosta, gospoda dr. Aleksandra Zadela iz Inštituta C. A. R. 
Spregovoril je o upravljanju sprememb in svoje predavanje začinil z zanimivimi primeri. 
O glasu žensk v sodobni družbi je spregovorila gospa Tatjana Fink, Trimo d. d. Poudarila je, da je prav, da se 
ženske zavedamo, da smo same gospodarice svojega življenja in odgovorne za to, kar naredimo iz njega. Da 
osredotočanje na osebne koristi presežemo z usmerjenostjo v kreiranje skupnega dobrega tako, da 
uresničujemo osebno poslanstvo, da se energija posameznika kaže v pozitivni naravnanosti, pozitivnemu vplivu 
na druge, žaru, usmerjenosti na priložnosti, zaupanju vase, samonavduševanju. Spomnila nas je, da je vsak 
odgovoren za svojo profesionalno in osebno rast, hkrati pa soodgovoren za prenos znanja. In vsak je lahko 
vodja – včasih samega sebe, po potrebi projektnih skupin ali večje organizacijske enote. Predavanje je zaključila 
z omembo pomembnih žensk v slovenskem prostoru. Čas je mineval s svetlobno hitrostjo in na vrsti je bil 
odmor – priložnost za druženje, izmenjavo mnenj in obisk kongresnega bazarja. 
Za konec dopoldanskega dela prvega dne kongresa so bile na vrsti sekcije. Udeležila sem se sekcije, ki jo je 
vodila gospa Monika Bizjak na temo Mediacija – moj zaveznik pri reševanju sporov. Poudarila je, da je pri 
slehernem sporu pomembno poznati obe plati zgodbe. Prav tako je pomembno odkrivanje pripravljenosti za 
mediacijo. Predstavila je temeljna načela mediacije: prostovoljnost, zaupnost, nevtralnost, odgovornost in 
učinkovitost, opisala 3 faze procesa mediacije, tehnike mediacije. Mediacijo kot tako, od začetka do konca, pa 
je prikazala celo s filmom, ki nas je vse dobro nasmejal. Zaključila je s primeri iz prakse in odgovori na naša 
vprašanja. 
Čas za kosilo in že je bil tu popoldan in z njim še ena sekcija. Tokrat smo se prepustile gospe Dragani 
Djermanović. Predavanje z naslovom Nevidna družba – kako delovati v socialnih omrežjih novega tisočletja je 
potekalo v angleškem jeziku in je bilo, kot vsa predavanja, izredno zanimivo, saj je govorilo o socialnih omrežjih 
današnjega časa, katerih ujetniki smo malodane vsi – FaceBook, Twitter, YouTube, blog, Flickr itd. Sledil je nov 
odmor, nova priložnost za druženje, izmenjavo mnenj in obiska kongresnega bazarja. 
In še zadnje dejanje izobraževalnega dela – aktualna okrogla miza – Moja vloga in moč v civilni družbi, ki jo je 
vodila gospa Petra Ilar, sodelovali pa so Dr. Spomenka Hribar, publicistka, gospa Petra Matos, vodja akcije 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu in gospod Matic Munc, psiholog. Po predstavitvi vseh treh sodelujočih in 
njihovih akcijah, dejanjih, ki tako ali drugače spreminjajo svet, smo bile na vrsti me, da smo s svojimi vprašanji 
spodbudile živahno in zanimivo debato, ki bi, verjemite, lahko trajala do jutra. 
To je bilo za danes to. Opa! Ali nisem na nekaj pozabila? Oh, kje pa! Po kratkem klepetu smo se vse hitro 
odpravile v svoje sobe, da se pripravimo na ključen dogodek današnjega dne – na slovesnost ob dnevu tajnic 
Slovenije in podelitev zlatega znaka tajnica leta/poslovna asistentka leta. Končno bo znano kateri kolegici je 
letos uspelo, kateri sta finalistki, katere so prejemnice priznanja preizkušena tajnica. Napetost v dvorani je 
naraščala in že jo imamo – novo tajnico leta/poslovno asistentko leta 2011. To je postala gospa Lucija Koštomaj. 
Letošnji finalistki pa sta gospa Zdenka Kidrič in gospa Bojana Kavčič. Donatorja Modiana in umetnice ličenja 
Max Factor sta poskrbela, da sta obe finalistki in tajnica/poslovna asistentka leta na odru zasijale v novih 
oblačilih in čudovitem make up-u. Lucija pa si bo odpočila v čudovitem M hotelu, kjer bodo zanjo poskrbeli in jo 
razvajali. Vsem trem donatorjem se iskreno zahvaljujemo. Vsem iskrene čestitke, prav tako pa iskrene čestitke 
tudi članicam KTLJO Mariji Funtek (Mladinska knjiga Založba d.d.), Boži Perc (Mladinska knjiga Trgovina d.d.), 
Nadji Pipan (Mladinska knjiga Založba d.d.), Zdenki Bizjak (Glasbena šola Vrhnika) in Damjani Jagodic (Mikrocop 
d. o. o.) za osvojena priznanja preizkušena tajnica. Bravo dekleta! Še zabava s skupino Victory in prvega dne je 
bilo konec. 
Jutri bomo dan začele s 4. dobrodelnim tekom in pohodom »Planet za planet«, a to je že zgodba drugega dne. 

Vtisi drugega dne KpAST 2011 

Kot sem napovedala že včeraj, smo današnji dan s startom ob 7. uri začele s 4. dobrodelnim tekom in 

pohodom »Planet za planet«. Prva tri mesta so osvojili: Majda Lesjak (1.), Aleš Lešnik (2.) in Klavdija 

Jurič (3.). Tako teka kot tudi pohoda se je udeležilo kar nekaj članic KTLJO. Tekačice Olga Kantužer 

Deželak, Marija Funtek, Zdenka Debevec, Tatjana Regent, Špela Kos in Zdenka Krampušek so dosegle 

odlične rezultate. Če smo dan že začele v stilu razgibajmo telo in duha, smo ga tako tudi nadaljevale. 

Sledilo je razgibavanje z aerobiko Zumba in razglasitvijo najboljših pri teku. Zumba je dinamična in 

razburljiva plesna vadba ob eksotični latinsko-ameriški glasbi. Vadba je nezapleten skupek krepilnih 

vaj in enostavnih plesnih korakov. Ob seksi in energičnih latinoameriških ritmih ustvarja vzdušje 



razgretega plesišča, a obenem prinaša vidne rezultate. Zumba je edinstvena, učinkovita in najbrž 

najzabavnejša nova fitness senzacija pri nas. Z Zumbo smo se razgibavale še pred kosilom in 

popoldan. 

Po zelo aktivnem jutru je sledilo prvo predavanje. Resna in aktualna tema z naslovom Reforma 

delovnih razmerij: od pravice do delovnega mesta do pravice do dela, ki nam jo je predstavil gospod 

Peter Pogačar iz Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Spregovoril je o strukturnih 

spremembah na trgu dela v Republiki Sloveniji, pokojninski reformi, o potrebni prilagoditvi sistema 

na to, da živimo dlje, trgu dela, odpravninah, skladu za odpravnine, dotaknil pa se je tudi strukturnih 

in sistemskih sprememb Zakona o delovnih razmerjih. Pol urice je kar zletelo mimo in na vrsti je bila 

naslednja predavateljica, gospa Marija Kokelj. Gospa Kokelj nam je predstavila vlogo poslovne 

sekretarke v dinamičnih in inovativnih okoljih. Povedala nam je, da lahko inovativnost in ustvarjalnost 

odločilno vplivata v iskanju in udejanjanju enostavnih in tudi kompleksnih rešitev v praksi, da 

drugačni pristopi in načini definirajo izvirnost odgovorov v odnosu do na novo zastavljenih vprašanj, 

kako posameznikova naravnanost vpliva na njegove aktivnosti in delovanje timov ob pomoči 

podpornih okolij in še in še zanimivega. Po novi dozi Zumbe so naši želodčki že pošteno peli. 

Sledilo je kosilo nato pa popoldanska del in predavanja, ki sem jih od trenutka, ko mi je pod roke 

prišel program letošnjega kongresa najbolj nestrpno pričakovala. Skupni imenovalec vseh treh 

popoldanskih skupinskih praktikumov je »moč«. Začela je gospa Irena Deželak z močjo našega 

vedenja. Spregovorila je o življenjskih položajih, o procesu komuniciranja, izkustvenem polju in nam 

povedala tudi, da logika v medosebnih odnosih ne obstaja. Za lažje razumevanje misli »Kakor se vi 

obnašate do drugih, tako se oni obnašajo do vas.« smo si ogledali film, ki je govoril prav o tem in tudi 

o tem, da je naše obnašanje ne samo verbalno ampak tudi vizualno.  

Krajši odmor, ponovna priložnost za druženje, izmenjavo mnenj in obisk kongresnega bazarja, in za 

njim nova »moč«, moč našega optimizma in Željko Ćurić. Ali moč našega pesimizma? Dobro 

vprašanje. Najpogostejši stereotipi pesimizma, najpogostejši stereotipi optimizma, pasti ekstremnega 

pesimizma in prav tako optimizma, šit detektorji... O vsem tem nam je na izjemen način, ki zagotovo 

pusti vtis, predaval gospod Ćurić, obenem pa nam izdal, da je zdrav pesimizem plus zdrav optimizem 

enako realizem. 

In še tretja »moč«, moč naše osebne blagovne znamke. Gospa Edita Krajnović je razložila, da je 

osebna blagovna znamka javna projekcija naše osebnosti in naših sposobnosti s ciljem doseganja 

prednosti pri zadovoljevanju kariernih ambicij. Da je osebna blagovna znamka vse, kar nas povezuje z 

okoljem in nas dela posebne: ime, videz, stil oblačenja, izobrazba in usposobljenost, osebne lastnosti 

in veščine, socialne mreže, razvojni potencial in zmožnosti. 

Ko smo že mislile, da je konec, nas je moderatorka prosila, naj še malo posedimo, saj so nam 

pripravili presenečenje oziroma skritega gosta. Le-ta ni bil nihče drug kot Sašo Hribar, slovenski 

novinar, radijski novinar in komik. Mislim, da ni potrebno posebej pisati, da so nam po nekaj njegovih 

besedah že tekle solze smeha. 

Petkov večer pa je namenjen srečanju članov klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Letošnji 

večer je za nas pripravil Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Krasa in Notranjske. Martin Krpan, z 

vsemi žavbami namazane Vaške klepetulje in moški pevski zbor Slavina so nas prijetno zabavali. 

Večer je bil namenjen tudi podelitvi priznanj ZKTPSS in PowerPoint predstavitvi vseh klubov in zveze. 

Slednje je bila domača naloga našega KTLJO. Po uradnem delu klubskega večera v GH Bernardin, je 

sledilo še druženje ob izbrani glasbi in večerja. Večer sem zaključila z mislijo »joj, jutri je že zadnji dan 

kongresa!« 

Vtisi tretjega dne KpAST 2011 

Foto: Sandra Čibej 

Tako kot sem včeraj zaspala z mislijo, da je pred nami zadnji dan kongresa, tako sem se v zgodnje 

jutro prebudila z enako mislijo. Hitro sem vstala, pospravila sobo in se spomnim: danes je 21. maj – 



dan tajnic Slovenije! Naš praznik. Odhitim na zajtrk nato pa s hitrim korakom naproti zadnjim 

dejanjem letošnjega kongresa. 

Najprej smo na kratko zbrale odmeve prejšnjega dne. Nato pa je Karin že napovedala predzadnjega 

gosta letošnjega kongresa, dr. Franca Giderja. Predstavil nam je metodo či gong, starodavne kitajske 

vaje za krepitev življenjske energije oziroma kako izboljšamo zbranost in motivacijo s to tehniko. 

Predstavil nam jo je tudi kot sredstvo za premagovanje stresa. A da ne bi preveč o teoriji, smo 

naredili nekaj vaj, tudi Lift Chi Up Poor Chi Down vajo, ki nam jo je dr. Gider tudi priporočil za redno 

dnevno izvajanje. 

Po etičnih izzivih prihodnosti in dr. Miru Cerarju je napočil čas, da smo ob zaključku kongresa novo 

znanje ponovili s »PA kvizom«. Na kvizu smo seveda sodelovale tudi članice KTLJO, tudi letos pod 

imenom Zmajčice. Tekmovale so tri skupine, Zmajčice smo osvojile drugo mesto. Izmed mnogih 

zahval je bila posebne zahvale s strani dr. Daniele Brečko deležna tudi naša predsednica Tatjana 

Regent, saj brez njenega truda in pomoči letošnji kongres zagotovo ne bi bil to kar je bil. Hvala 

Tatjana tudi v imenu članic KTLJO. Še podelitev nagrad, kratko poslovilno druženje in pot domov. 

 

Pohod po Poti okoli Ljubljane – 7. maj 2011 

Medtem ko je lani slabo vreme marsikoga odvrnilo od udeležbe na pohodu, je bilo letos popolnoma 

drugače – prijetne temperature in nebo brez oblačka je na pohod zvabilo malodane vse in seveda 

tudi peščico članic Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice. Izkoristile smo prijeten 

dan in hkrati naredile nekaj zase. 

Zbrale smo se pri kontrolnem mestu AMZS in se ob 7.30 podale po naslednji žig pri Koseškem bajerju, 

od tam pa veselo naprej. Dobro razpoloženje in prijeten klepet sta nas spremljala celo pot vse do cilja 

na Prešernovem trgu. 

 

Torkovo srečanje – gost Željko Ćurić, dr. med. – 3. maj 2011 

V torek, 3. maja 2011, je bil gost Torkovega srečanja gospod Željko Ćurić, dr. med., O. K. Consulting. 

Temo srečanja, Profesionalna komunikacija v sodobnem času, je poglobil in pojasnil ozadje 

problematične komunikacije. Podrobneje nam je predstavil profesionalno komunikacijo kot obliko 

dela, osnovne življenjske pozicije v komunikaciji ali kako razvozlati gordijski vozel različnih značajev 

skozi štiri osnovne življenjske pozicije: 

+  + pozicija (pozicija realnosti); 

+  - pozicija (pozicija večvrednosti); 

-  + pozicija (pozicija manjvrednosti); 

-  - pozicija (pozicija obupa). 

Dotaknili pa smo se tudi referenčnega okvirja in komunikacije, medosebnih odnosov in referenčnega 

okvirja ter strategije in taktike profesionalne komunikacije v sodobnem času. 

Gospod Čurić je eden izmed predavateljev, ki bodo letos obogatili 19. Kongres poslovnih asistentk, 

sekretark in tajnic. 

 

Humanitarna pomoč za Hišo zavetja Palčica v Grosupljem-18. april 2011 

Članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice smo že večkrat dokazale svojo 

dobrodelnost. Tudi letos smo se odločile, da pomagamo v akciji, "Pomagajmo malčkom v kriznem 

centru za otroke - Palčica v Grosupljem." Zbirale smo barvice, pralna sredstva, material za 

ustvarjanje, sladkarije, pa tudi finančna sredstva.  

V ponedeljek, 18. aprila, smo predstavnice zbrano odpeljale v Grosuplje, kjer nas je sprejela gospa 

Manuela Ham, vodja kriznega centra za otroke – Hiša zavetja Palčica. Na kratko nam je predstavila 

njihovo delovanje in komu je krizni center namenjen. 



Iskrena hvala vsem sodelujočim članicam, da smo tudi tokrat uspešno izpeljale humanitarno akcijo. 

Iskrena hvala tudi donatorjema Orka d. o. o. in Žito prehrambena industrija d. d. 

 

Torkovo srečanje - gostja Lea Pisani - 5. april 2011 

Prav vsi se vsak dan oblečemo. Pa o obleki kaj vemo? Jo znamo kupiti, kombinirati in izbrati za 

različne priložnosti? Poznamo njeno zgodovino in sporočilnost? Znamo v poslovnem svetu uporabljati 

sproščena oblačila ali s tujko casual? Odgovore in še veliko več zanimivega in uporabnega nam je na 

slikovit način razkrila gostja aprilskega Torkovega srečanja, gospa Lea Pisani, svetovalka za celovito 

podobo osebnosti.  Z nami se je pogovarjala o komunikaciji s celovito podobo in nam predstavila 12 

ravni oblačenja. To in še mnogo drugega opisuje tudi v svoji knjigi, prvi slovenski knjigi – priročniku o 

obleki, z naslovom Obleka – kaj, kdaj in kako. 

 

Tečaj teka na Večni poti - 1. aprila 2011 

V petek, 1. aprila 2011, ni bila prvoaprilska šala, smo se članice KTLJO zbrale pred Živalskim vrtom z 

enim samim namenom, da se pustimo podučiti izkušenemu tekaču, Srečku Deželaku o skrivnostih 

pravilnega teka. 

Začeli smo s teorijo in kmalu nadaljevali s prvim treningom. Šest krat po eno minuto teka in šestkrat 

po dve minuti hoje v eno stran, proti Mostecu. Seveda smo vajo ponovile še v drugo stran, nazaj proti 

parkirišču. Spotoma je dozorela ideja, da bi se dobivali enkrat tedensko in skupaj trenirali. Idejo smo 

soglasno osvojili. Naš cilj? Najprej ekipna udeležba na dobrodelnem teku "Za Planet" v Portorožu, 

sledi DM-ov tek za ženske, v jeseni dobrodelni tek Evropa Donna in končni cilj Ljubljanski maraton. 

Spoštovana kolegica, te je zamikalo? Se nam želiš pridružiti? Javi se nam na e-naslov: 

tajnice.ljubljane@gmail.com 

Zapisala: Tatjana Regent 

 

1. seja UO KTLJO v prostorih podjetja Mladinska knjiga Založba, 29. marca 2011 

Na povabilo naše članice Marije Funtek smo 1. sejo UO KTLJO izpeljale v prostorih Mladinske knjige 

Založbe, d.d., Slovenska cesta 5, Ljubljana. 

Na seji smo, v okviru dnevnega reda, konstituirali UO. Nova predsednica Tatjana Regent je čestitala 

vsem novoizvoljenim članicam in jim zaželela uspešno delo. Pred 1. sejo UO so članice častnega 

razsodišča organizirale konstitutivno sejo. Za predsednico častnega razsodišča so izvolile Božo Perc. 

 

1. seja UO ZKTPSS, 26. 3. 2011 

V soboto, 26. marca 2011, je potekalo že 15. testiranje za Tajnico leta / poslovno asistentko leta. V 

komisiji, ki je nadzirala potek testiranja je bila naša kolegica in predsednica KTLJO Tatjana Regent. Na 

tekmovanje se je prijavilo  27 kandidatov. 19 kandidatov se je dejansko udeležilo tekmovanja, 14 jih 

je tekmovalo prvič, 4 so tekmovali četrtič. Prijavil se je in tekmoval 1 moški. 

V popoldanskem času, točneje ob 13:30 uri smo imele 1. sejo Upravnega odbora Zveze klubov tajnic 

in poslovnih sekretarjev Slovenije. Seja je potekala v gostilni Sv. Martin v Podsmreki. 

 

3. zbor članov Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, 18. marca 2011 

3. zbor članov KTLJO (Foto: Sandra Čibej in Katjuša Čeplak) 

Kot vedno so se priprave za letošnji, 3., Zbor članov začele že zelo zgodaj – gradiva, zadolžitve, 

prostor, program, zbiranje prijav za nove članice v organih kluba… To in še veliko več z namenom, da 

tudi tokrat najpomembnejši dogodek kluba izpeljemo profesionalno ter da vsi prisotni preživimo še 

en prijeten in nepozaben večer. 

Zbor se je začel z uvodnim kulturnim programom za katerega sta poskrbela Danej Pukl na kitari in 

Sergije Lugovski, vokal. 



Zbor članov je tokrat vodila kolegica Zdenka. Vsa poročila so bila pripravljena tudi v PowerPoint 

prezentaciji. Volile smo novo predsednico, podpredsednico ter nekatere članice Upravnega odbora, 

Nadzornega odbora in Častnega razsodišča. Vse točke dnevnega reda so bile soglasno potrjene. 

Zbor smo zaključili prav tako s kulturnim programom, in sicer s premierno uprizoritvijo najnovejšega, 

vrhunskega projekta igralske skupine tajnice.smo. Sledila sta še pogostitev in druženje članov in 

gostov. K uspešni izvedbi zbora so pripomogli tudi donatorji, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

Svoj govor na zboru je novoizvoljena predsednica kluba, Tatjana Regent, začela z mislijo »Lepo je na 

novo začeti. Začetki so nepopisan list, na katerega se lahko napiše najboljše mojstrovine, največje 

skrivnosti, najbolj izbrane besede.« Kolegice, vabljene, da se nam pridružite pri aktivnem delu v klubu 

in skupaj z nami popišete ta nepopisan list. 

 

16.seja UO KTLJO v Geološkem zavodu - 24. februarja 2011  

 

Torkovo srečanje - 1. februarja 2011 

Foto: Tatjana R 

V torek, 1. februarja 2001, smo v okviru Torkovih srečanj pripravili srečanje z umetniki: Nino Kompare 

Volasko, lirični sopran, Tomažem Plahutnikom, citrarjem in Romanom Končarjem, dramskim igralcem 

in častnim članom KTLJO. 

Roman je mojstrsko in zelo duhovito vodil pogovor z Nino in Tomažem. Oba imata bogati glasbeni  in 

umetniški karieri. 

Seveda nismo bili deležni samo pogovora. Glasbena gosta sta pripravila zelo raznolik program, 

balzam za naša ušesa in dušo. Med drugim smo slišali arijo iz baročne Händel-ove opere  Rinaldo, 

slovenske narodne Tam na vrtni gredi, Nocoj pa oh nocoj, Pa je upihnila luč, San se šetao, Da bi biva 

lijepa ura, irsko ljudsko pesem iz opere Marta, Fridericha von Flotow-a, Last rose of summer in za 

konec še instrumentalni motiv iz filma Cvetje v jeseni. Čudovit program. 

Odzivi vseh prisotnih po koncertu so bili enkratni. Kako zelo malo potrebujemo, da obogatimo 

življenje: dobro glasbo, čudovite ljudi in dobro voljo. Za vse to niso potrebna velika finančna sredstva. 

Učinek pa je neprecenljiv. 

 

Predstavitev tekmovanja Tajnica/poslovna asistentka leta - 1. februarja 2011 

Foto: Alfred K 

 Članice Kluba tajnic in poslovnih sekretarje Ljubljane in okolice smo v sodelovanju z Metko Vogrinec, 

predsednico ZKTPSS,  dr. Danielo Brečko, direktorico Planeta GV, gospo Petro Ilar, urednico revije 

Poslovna asistenca, tajnicami leta in finalistkami izbora pripravili predstavitev testiranja za 

Tajnico/poslovno asistentko leta 2011. Moderatorka predstavitve je bila Zdenka Debevec, ki je z 

odlično pripravljenimi vprašanji znala iz sodelujočih izvabiti prave informacije. 

Dr. Daniela Brečko je poudarila pomen sodelovanja na testiranju, kljub temu, da nam morda ne uspe 

doseči najvišjega rezultata. Na tekmovanju je poleg naziva Tajnica/poslovna asistentka leta, možno 

doseči naziv finalistka (prva in druga) in naziv preizkušena tajnica. Vsak od teh doseženih nazivov je 

odlična referenca za naše delodajalce, sedanje in vse bodoče. Poudarila je, da so vsi nazivi strokovno 

podkrepljeni z opravljenimi testi in zato toliko bolj vredni. 

Petra Ilar je pojasnila teme, katerih se lotevajo sestavljalci testov, ki so vsi strokovnjaki na svojih 

področjih. Teme, ki sestavljajo teste so: slovenski jezik, tuj jezik (angleški ali nemški), poznavanje 

programov Office in njihova praktična uporaba, poznavanje internetne terminologije, uporaba e-

pošte in bonton, poslovni protokol, splošna izobrazba. Prav tako Planet GV organizira seminar z 

naslovom Osebna in poslovna odličnost tajnic, kjer bodo predavali strokovnjaki, ki sestavljajo teste. 

V nadaljevanju pa so tajnice leta in finalistke pripovedovale o svojih izkušnjah s testiranja in času po 

doseženem nazivu. Kolegice, tajnice leta, ki se predstavitve niso mogle udeležiti pa so nam poslale 



vzpodbudne in pozdravne besede vsem, ki se nameravajo udeležiti testiranja oziroma še zbirajo 

pogum. Njihove zapise si lahko preberete v nadaljevanju. 

Vzpodbudne in pozdravne besede tajnic leta 

»Drage kolegice – brez oklevanja – pogumno na tekmovanje!  Tekmovanje je eden od mnogih izzivov 

in izzive je treba sprejeti. Do sedaj smo vse tajnice leta "preživele" in že sama udeležba na 

Tekmovanju  za tajnico leta je ena od velikih izkušenj, ki je lahko le in samo dobra tako osebno kot 

poslovno. Lep pozdrav vsem, Maja« 

Zapisala: Maja Verovnik, tajnica leta 1996 

»Spoštovane kolegice! 

Človek obrača, najvišje obrne. Tako se je zgodilo, da sem kljub nameri, da se vam le pridružim, ostala 

doma. Dokler si zdrav, ne verjameš, da te lahko bolezen položi ali ti prepreči načrte. 

No, to pa je tudi edina, hkrati tudi najhujša, prepreka, ki lahko nastopi pri dobri, boljši ali odlični  

tajnici z višjo silo kot jo ob prijaznosti, lepem vedenju, izvrstni izobrazbi in znanju premore 

preizkušena tajnica, finalistka ali celo tajnica/poslovna asistentka leta. 

Ko opraviš test za tajnico leta, ko te okronajo s priznanjem – z visokim odličjem, si človek prepričan, 

da si zmagal. Da si dosegel uspeh svoje poklicne kariere. Res je skoraj tako, saj je postalo to odličje 

mnogo več kot le proglasitev na največjem srečanju tajnic Slovenije. 

Direktorji, šefi, načelniki, managerji, vodje, poslovni ljudje, ki imajo opravka s poslovanjem na 

»nivoju« so spoznali, da smo z izvajanjem tovrstnega izbora – preizkusa resnično začeli realno 

ločevati od dobre tajnice do najboljših. In še nekaj je postalo zelo pomembno, morda celo 

najpomembnejše. To je spoznanje slovenskih tajnic, da je formalna izobrazba res le samo osnovno 

znanje in le prva stopnička ali celo morda prag, ki nas popelje v svet kakovostnega dela in poslovanja 

tajnice ali poslovne asistentke. Z vsakoletnim izborom tajnice leta, z vsakokratnim testiranjem, 

preverjanjem znanja in veščin pa ogromno prispevamo k napredku in odličnosti tajnic v naši državi. 

V svoji poklicni karieri sem imela možnost in sposobnost prehoditi to pot. Pot od tajnice do poslovne 

asistentke, od praga – od začetka do vrhunske profesionalnosti – do odličnosti. 

Srečna sem, da sem uspela in če bi bilo možno ali potrebno, bi to pot želela še enkrat, dvakrat, še 

mnogokrat prehoditi. 

Zberite pogum, poglejte vase in postanite najboljše v vrstah tajnic in poslovnih asistentk, ki nas že 

poznajo po celi Evropi. Prijeten večer in veliko novih znanj in spoznanj vam voščim.« 

Zapisala: Marta Pikalo, tajnica leta 1997                                                                              

»Spoštovane kolegice! 

Skoraj vse najlepše stvari, ki so se mi zgodile v življenju, so bile nepričakovane. 

Med nje zagotovo sodi osvojitev naziva tajnica leta 2005. 

Na tekmovanje sem šla z zaupanjem vase in z željo pokazati obsežno znanje, ki ga ima prav vsaka od 

nas, ki dela v srednjem menedžmentu. 

Zato, drage kolegice, zaupajte vase in pokažite svoje znanje. Verjemite, da tudi vam lahko uspe 

osvojiti laskavi naziv tajnica/asistentka leta. Zagotovo ste pa vse tiste, ki sprejmete izziv tekmovanja, 

že sedaj zmagovalke. S prisrčnimi pozdravi, Suzi Zevnik« 

Zapisala: Suzi Zevnik, tajnica leta 2005 

»Drage kolegice, žal se vašega srečanja ne morem udeležiti, kljub vsemu pa želim deliti svojo izkušnjo 

z vami. Leta sem odlašala s prijavo na tekmovanje za tajnico/poslovno asistentko leta. Bila sem 

premalo samozavestna in sem premalo verjela v svoje znanje in sposobnosti. Lani sem se le 

opogumila. In tako je leto 2010 postalo zame zares posebno leto, ki mi bo seveda ostalo v zelo lepem 

spominu, saj sem postala tajnica/poslovna asistentka leta 2010. Pridobila sem mnogo dragocenih in 

pozitivnih izkušenj, uspešno premagala nove izzive, ki jih prinaša naziv, ter spoznala krasne ljudi in 

tako širila svojo socialno mrežo. 



Vesela sem, da me je premagala radovednost in sem se udeležila tekmovanja. Včasih namreč sploh 

ne vemo, kakšen potencial miruje v nas, dokler nas nekdo ali nekaj ne prisili v to. Osebnostno 

rastemo šele, ko presežemo lastne notranje meje. 

Zato, drage kolegice, bodite samozavestne, zaupajte vase in se prijavite. Na tekmovanju ni 

poražencev. Prav vsaka, ki se udeleži testiranja, je zmagovalka in bo pridobila na dragoceni novi 

izkušnji. Pogum velja! Natalia Zorko« 

Zapisala: Natalia Zorko, tajnica leta 2010 

 

20. seja UO ZKTPSS v Lukovici - 21. januarja 2011 

 

15. seja UO KTLJO v podjetju Petrol v Zalogu - 18. januarja 2011 

 

Ogled baleta Bajadera - 14. januarja 2011 

Foto: Tatjana R 

Odzivi na ogled baleta Bajadera 

V januarju 2011 smo si ogledali balet Bajadera v izvedbi članov SNG Opera in balet Ljubljana. Vsi 

zainteresirani smo se dobili že uro pred pričetkom predstave, saj nas je gospa Irena Kloboves, 

predstavnica marketinga SNG Opera in balet Ljubljana in upokojena balerina, pripravila na ogled 

predstave, kar je za popolno uživanje v ogledu ključnega pomena. Da boste lažje razumeli kako smo 

se na predstavi počutili, vam posredujem odzive kolegic, ki sem jih prejela naslednji dan. 

»Draga Tatjana, najlepša, najlepša hvala, da si nam omogočila ogled tako kvalitetne predstave. Jaz 

sem tako uživala, da od kar sem v "penziji" nisem doživela še lepšega večera kot sinoči. Veš ko greš v 

penzijo se ti življenje zelo zelo spremeni, zato je vsaka taka predstava res za DUŠO. Res je kot si rekla , 

3 ure minejo prehitro. Tako scena, glasba in tako kvalitetni baletniki, res super. Pričakovala sem, da 

bo lepo, a da bo pa tako ZELO LEPO, pa si tudi v sanjah nisem mislila. To je bil res nepozaben večer, 

na čase sem mislila da sem tudi sama na odru. Tako zelo sem se vživela. 

Sem pa tudi obujala spomini, ko sem imela enkrat priložnost nastopiti kot folklorista na tem odru.  

Sem se pa danes spomnila, kako sem se postavila ( za slikanje) zraven "upokojene" balerine, po 30 

letni karieri, no jaz pa sem se tudi po 30-tih letih poslovila od folklore. 

Zanimivo a ne, kakšen splet okoliščin.( no seveda ne mislim, da sem bila jaz tako dobra kot ona... da 

ne bo pomote). Res še enkrat najlepša hvala za lep večer, od scene, glasbe in baletnih umetnikov.« 

Zapisala: Ljubica Nadišar, Klub tajnic Gorenjske, 15. januarja 2011 

»Draga Tatjana! 

Veselje do dela, 

praznik tvojega življenja se prične šele, 

ko storiš nekaj za drugega, 

ne da bi mislil nase, 

nesebično, kat tako, ker se ti zdi lepo. (PB) 

Res je bilo lepo in nepozabno. Hvala tebi in vašemu Klubu za povabilo v želji, da nadaljujete v tem 

stilu in že komaj čakamo vaše naslednje povabilo. Najlepša hvaaalaaa! 

Zapisala: Metka Primožič, Klub tajnic in poslovnih sekretark Dolenjske in Bele Krajine, 15. januarja 

2011 

»Tatjana živijo, 

Hvala za organizacijo in povabilo na tako predstavo kot je balet Bajadera. 

Cela družina je bila navdušena nad plesalci in tako barvitimi kostumi, ki se nam bodo še lep čas 

prijetno motali po glavi. Res vse pohvale vsem nastopajočim in sodelujočim. … 

… Pa še vprašanje, planiraš opero Rosalko tudi nakup kart? Je termin 4.2.11 ob 19h pravi? In koliko 

pride karta? 



Tatjana hvala, da nas kulturno usmerjaš, saj imamo eni včasih premalo korajže in volje.« 

Zapisala: Špelca Rudolf, Klub tajnic in poslovnih sekretarjev Ljubljane in okolice, 17. januarja 2011    

»Dragi Tatjana in KTLJO, 

iskrena hvala za organizacijo ogleda baletne predstave in povabilo nanjo. Naša dekleta so bila 

navdušena. V želji, da bi preživele čim več lepih trenutkov skupaj, vaju obe prav lepo pozdravljam, 

Vesna« 

Zapisala: Vesna Medle, predsednica Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele Krajine, 

17. januarja 2011 

 

Torkovo srečanje - gostja Mateja Reš-4. januar 2011 


