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Na kogar se to nanaša 

 

S kolegico mag. Natalie C. Postružnik sodelujeva že več kot 15 let. Spoznali sva se skozi projekt 

Gazela, kjer je v prvih letih razvoja dala pobudo za co-branding dveh blagovnih znamk. Iniciativa je 

bila uspešno izvedena in je predstavljala smer razvoja tudi za druge aktivnosti projekta, ki naju 

povezuje še danes.  

Najino sodelovanje se je nadaljevalo na področju inovacijskega komuniciranja. Zavarovalnica Maribor 

je na predlog mag. Natalie C. Postružnik s priznanjem za inovacijo nagrajeno publikacijo Podjetniki v 

podjetju®, ki jo je razvilo podjetje Mediade, vključila med orodja razvoja inovativne organizacijske 

kulture in upravljanja sprememb. Publikacija je bila osnova za razvoj tudi drugih orodij, ki jih je z 

visoko mero ustvarjalnega naboja razvijala mag. Natalie C. Postružnik. Sodelovala je tudi v povsem 

začetnih fazah razvoja ŠIK šole integralne kreativnosti in se vanjo vključila kot najbolj uspešna 

mentorica udeležencem na konkretnih projektih.  

V istem obdobju je Natalie kot predsednica slovenskega društva za odnose z javnostmi ustvarila 

pogoje za vzpostavitev in izhajanje revije PR2, logaritmi odnosov z javnostmi, ki je vrsto let krepila 

razvoj stroke odnosov z javnostmi. Pri tem je do izraza prišla njena sposobnost povezovanja ljudi z 

različnimi pogledi in interesi v enovito vizijo in skupno ambicijo.   

Evropski projekt Include.all je prinesel dodatno dimenzijo najinega sodelovanja. Ne le, da je Natalie v 

njem kot spretna povezovalka z izraženo empatijo povezala deležnike iz različnih okolij delovanja, 

temveč je projekt v evropskem merilu postavil pečat naprednosti Slovenije na področju 

uravnoteženosti med spoloma na vodilnih delavnih mestih. V tem projektu sem jo – prvič - spoznala 

kot izjemno predavateljico in strokovnjakinjo. Pa tudi kot učinkovito urednico in kolegico pri 

ustvarjanju e-revije Vključi.vse.  

Najino sodelovanje je bilo in je s strani Natalie vedno v znamenju najvišjih standardov delovanja. 

Tako z vidika njene širine in vizionarstva, kot tudi sposobnosti izvedbe: njena vloga pri izvedbeni 

organizaciji kompleksnega dogodka Samit100 poslovnih voditeljev je prispevala, da je bil dogodek v 

Sloveniji na najvišji ravni od vseh izvedenih Samit-ov dosedaj.  Znala je spodbuditi, ko je bilo to 

potrebno in biti razumsko hladna in odločna, ko je sitaucija klicala po tem.  

Ob tem izpostavljam tudi etiko delovanja in vrednote, ki pri njej niso besede, temveč dejanja. In 

odnos. Je zrela in odgovorna oseba, ki drži besedo.  Natalie ni človek, ki bi bil primeren in pravi za 

vsako okolje. A okolje, ki bo prepoznalo njen potencial in kompetence, je okolje, za katerega 

verjamem, da se bo z njo bogatilo in raslo.  

S spoštovanjem,  

Mag. Edita Krajnović, direktorica 

 


