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ZADETA: Kandidatura za Elana upral.nega odbora

SpoStovani.

Skladuo s sklepom o razpisu volitev in voiilnem koledarju. r.-lagam kandidaturo za dlana
upral'nega odb'ora Dru*tt'a Imago Slovenija ter istoaasno podajam tudi soglasje k r:biavi rnoje
kandidaruri-' na splerni strani.

Sem hrtrateja Ribie. roj*nu%. stanu
Dosegljiva sem na rnobilni Stevilki

P* poklicu sem univerzitetna diplomirana pravnica, z TSletnimi delovnimi izkuinjami. Skozi
\"sa ta icla sem dodobra spoznala sistem dLriavne upraye. zdravstveni ter sodni sistem, najveE
iasa pa deiujent na podrodju insdrucionalnega yarstva starqiBih. Dobri dve leti. kot viOla
splo$no kadrovske sh-r2be, sedaj pa mi je 2e osmo leto zaupana funtcija direktorice dorna
starej$ih obianov Trebnj e.

Z upombo Imago telurik v organizaciji se sredujem ie vse od leta 2014, saj srao takat prifdi
na$e tri ]etno sodelovanje z Rudijern Tavdarjeru" V tem obdobju sem se na lastni koii
prepriiala o udinkoritosti teh rnetod. nad katerimi sem bi{a navdusena" trz tega razloga sem se
v letu 2017 tudi rpisala na izobraZer.anje za Pr*fesicnalnega Imago facilitatorja. ki sern ga v
ianuarju 2019 tudi uspeSno zakljuiila. Vse od priderka rcgaizotraievania. skuiim pridoblje*a
;maqia Ypeijevati v $arrr nadin mojega delovanja in vodenja sodelavcev. Imago vpeiiu.ier:l
skozi pogovore- tako formalne kot tudi nsformalne. lzpeljala pa sem tudi Ie 1131 

"et<ajkomunologr:v z mojim vodsil,eni:n timom. Rezlitati *o biti iejemni. Ravno tako pa Imago
me{ode uporabljam tudi pri kompleksnejiih pogovorih s svojci na$ih stanoralcev ter ostalimi
deleiniki" ki vsakodner.no r.stopajo na mojo pol. tako poslovno kot tudi osebno.

Poieg delovaltja v organizaciji, pa mi je bila poled 2019 dana moinost uporabe Imaga v
Zdravstveno teraperotski koloniji, kjer sem se preizkusiia v delu s skupino, r porror*^ikoln in
z delom v paru. Izkusnja je biia neverjetna in to rni je vlilo sarnozaupanj" te, $* p*r,eEalo
mojo ieljo po del*ranju na rem podrniju.

Do sedaj v Dru5tvu lrnago Slovenija nisem delor.ala. je pa t* rnoja telja. saj sem Imago
nekakc zadr:titra. Kot {lanica upravnega odbora bi si prizadevala, da bi Imago teimike rpeSatl
$e v kak5no orga*izacijo. Menim, da bi bila pri tem dobra referenca na5a organizaci-ia ter naia

ter eiekfronskem naslovu


