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PRIPOROČILO 
 
 
Z mag. Natalijo Postružnik aktivno poslovno in strokovno sodelujem že vrsto let. Sodelovanje pa je 
bilo najintenzivnejše v času najinega sodelovanja v upravi Slovenskega društva za odnose z 
javnostmi od leta 2005 do 2010, kjer je zasedala pomembno mesto podpredsednice in 
predsednice tega največjega strokovnega združenja poslovnih komunikatorjev pri nas. 
 
Mag. Natalijo Postružnik osebno in strokovno izredno cenim in podpiram, saj si je podporo 
prislužila z izjemnimi delovnimi sposobnostmi, izrednim čutom za sočloveka, s svojo odprtostjo in 
neposrednostjo, ter s pomembnim elementom čustvene inteligence, ki je izredno pomembna za 
odličnost pri delovanju v timu. 
 
Delo na področju strateškega vodenja in komuniciranja podjetja, ustanove, društva mnogokrat 
zahteva izredno širino v znanju posameznika, poslovno širino in stopnjo zaupanja. Vse to zahteva 
precej dodatnega napora, popolne angažiranosti in predanosti posameznika vsem zadanim 
nalogam v okviru postavljenih rokov in zahtevnosti izvedbe. Vse to mag. Natalija Postružnik 
združuje v eni osebi. 
 
V času njenega delovanja v Slovenskem društvu za odnose z javnostmi in pod njenim vodstvom je 
društvo uspelo konsolidirati poslovanje, sprejelo je številne potrebne akte za uspešno delovanje, 
izdalo mnogo strokovne literature, začelo izdajati edino strokovno revijo PR2, uspela je 
internacionalizirati delovanje društva, izvedla je številna predavanja, bila je tudi večkratna 
predsednica Slovenske konference o odnosih z javnostmi ter za svoje izjemno delo prejela 
prestižno nagrado PiarNaKvadrat osebnost leta 2009. 
 
Od ostalih nagrad se izbor osebnosti PiarNaKvadrat razlikuje v tem, da ne poteka zgolj po kriterijih 
strokovne odličnosti, ampak išče tiste strokovnjake s področja strateškega komuniciranja, ki 
predstavljajo človeka, ki je nekaj naredil tudi izven svoje organizacije, posegel v prostor ter s tem 
prispeval k inovativnemu komuniciranju, k prepletanju; skratka, človeka, ki je presegel to, kar se od 
njega strokovno pričakuje.  
  
Mag. Natalija Postružnik je zgled osebe, ki ti vedno ponudi osebno in strokovno oporo, hkrati pa se 
tankočutno zaveda potreb vsakega posameznika, s čimer navdušuje mnoge, saj ima malo ljudi 
toliko energije, znanja in radovednosti kot ona. Svoje delo opravlja s strastjo, a brez zaslepljenosti, 
odlikuje jo strokovnost, hkrati pa ravno prava mera kritične in življenjske distance, odločnost 
ter realen optimizem. To so lastnosti, ki v eni osebi ne pridejo prav pogosto mimo, a jih karizma 
mag. Natalije Postružnik uspe povezati v izjemno osebo. 
 
Ocenjujem, da bi bila zelo primerna za delo v kreativnem, zahtevnem in ciljno usmerjenem okolju. 
Zato jo vsekakor priporočam za delovno mesto, za katero se poteguje. 
 
Verjamem, da bo izpolnila vaša pričakovanja. Moja je vsekakor, v celoti.  
 
 
S spoštovanjem, 
 
mag. Aleksander Salkič 
Vodja Kabineta uprave 
Petrol d.d., Ljubljana 
 


