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Priznanje za življenjsko delo dr. Danici Purg 

 

Prejemnica priznanja za življenjsko delo na področju managementa za leto 2014 je dr. Danica 

Purg, direktorica in dekanja IEDC Poslovne šole Bled. Priznanje bo podeljeno na Januarskem 

srečanju 29. septembra v Ljubljani. Na srečanju bo objavljeno tudi kateri izmed treh finalistov bo 

nosilec priznanja Mladi manager 2015.  

 

Sredi osemdesetih je dr. Danica Purg sprejela izziv: ustanovitev prve mednarodne managerske 

šole pri nas. IEDC, poslovna šola Bled, se je pod njenim vodstvom razvila v prepoznano, 

mednarodno uveljavljeno šolo, ki se enakovredno postavlja ob bok vrhunskim poslovnim šolam. 

Doslej joje obiskalo več kot 73.000 slušateljev iz 78-tih različnih držav.  

 

Aktivna že v mladosti, študij mednarodno  

Danica Purg se je rodila v Stogovcih pri Ptujski Gori. Že v gimnaziji je vodila okrajni odbor za 

klube Združenih narodov. Radovednega in odprtega duha je pred svojim dvajsetim rojstnim 

dnem obiskala kar sedemnajst držav. 

Najprej je odšla študirat na Univerzo v Ljubljani, kjer je diplomirala s področja političnih ved in 

novinarstva. Vmes se je izobraževala na Sorboni ter College-u v Michiganu. Magistrirala in 

doktorirala je v Beogradu. Svoje znanje je izpopolnjevala na najbolj  priznanih  šolah, kot so 

Harvard Business School, INSEAD Fontainebleau in IMD Lausanne. 

 

Ustanovitev prve mednarodne managerske šole? Zakaj pa ne. 

Njen prvi karierni izziv je bila vladna služba v Beogradu, kjer je bila zaposlena na oddelku za 

mednarodne odnose. Po petih letih se je vrnila v Slovenijo kot predavateljica na Fakulteti za 

organizacijske vede v Kranju.    

Leta 1985 ji je takratni predsednik Gospodarske zbornice Slovenije ponudil priložnost: 

ustanovitev prve mednarodne managerske šole pri nas. Dr. Purgova se je smelo soočila z 

izzivom. Uporabila je svojo razvejano mrežo stikov, se učila na mednarodnih konferencah in 

obiskovala najboljše evropske managerske šole.  
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Vzpon IEDC: v mednarodni družbi vrhunskih 

Pod motom ´Take the best from the West and leave the rest´ je IEDC, takrat še center za 

usposabljanje vodilni delavcev v gospodarstvu, leta 1986 na Brdu pri Kranju odprl svoja vrata. 

Danes je IECD Poslovna šola Bled, ki se je z Brda preselila v arhitekturno dovršene prostore na 

Bledu, uveljavljena mednarodna šola. Doslej jo je obiskalo več kot 73.000 slušateljev iz 78-tih 

različnih držav. 

Z inovativnimi pristopi, inspiracijo iz umetniškega sveta ter prizadevanji po odgovornem 

voditeljstvu je današnja direktorica in dekanja k sodelovanju pritegnila številna svetovno znana 

imena, kot so Edgar Schein, Manfred Kets de Vries, Ichak Adizes, Nancy Adler in drugi.  

Šolo vodi s prepričanjem: »Samo najboljše je dovolj dobro za nas.« Leta 2012 je IEDC uradno 

postala ena izmed štirih poslovnih šol na svetu, ki ponujajo najbolj inovativen študijski program 

MBA. Nagrajena je bila za svoje inovacije na področju povezovanja umetnosti in vodenja v 

konkurenci 700 programov MBA z akreditacijo AMBA, ki jih izvaja 199 poslovnih šol iz 75 držav. 

 

Mednarodna povezovalka 

Purgova, ki se odlično sporazumeva v kar sedmih tujih jezikih, je direktorica Evropskega centra 

za voditeljstvo in predsednica Združenja CEEMAN za razvoj managementa v Srednji ter Vzhodni 

Evropi, ki združuje 220 managerskih šol iz več kot 55 držav. V Sloveniji predseduje mreži Global 

Compact Slovenija in sodeluje v globalni delovni skupini za razvoj načel odgovornega 

poslovnega izobraževanja pri OZN. 

Leta 1995 je postala članica Mednarodne akademije za management, je častna doktorica 

Moskovske državne univerze za upravljanje, Estonske poslovne šole, častna profesorica na 

Moskovski visoki poslovni šoli in Moskovski državni univerzi.  

 

Voditeljstvo s pečatom 

Dr. Danica Purg je prejemnica številnih priznanj. V letu 2001, ko jo je revija Business Horizons 

uvrstila na lestvico sodobnih gurujev razvoja managementa, jo je predsednik Republike 

Slovenije odlikoval s častnim znakom svobode za njen prispevek k razvoju managementa v 

Sloveniji ter Srednji in Vzhodni Evropi.  

Mednarodna akademija za management ji je dodelila laskav naziv Dekanja leta 2010, leto 

kasneje je prejela še Zlati red za zasluge Republike Slovenije. Purgova pušča pečat v 

managerskih krogih tudi kot avtorica in soavtorica več knjig in člankov, kot je Leaders and 

Teams-The winning Partnership, prispevala pa je tudi posebno poglavje o slovenskih skritih 

zmagovalcih v knjigi Hermanna Simona. S svojim delom je vplivala na rodove slovenskih 

managerjev in na njih prenesla ambicijo voditeljstva.  

 

Združenje Manager ji kot eni najuglednejših Slovenk našega časa podeljuje najvišje priznanje v 

managementu, priznanje za življenjsko delo na področju managementa za leto 2014. 
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O priznanju za življenjsko delo:  

Združenje Manager podeljuje Priznanje za življenjsko delo na področju managementa 

stanovskim kolegom, ki so se svojimi dosežki in vplivom zapisali v zgodovino slovenskega 

managementa.  Izborno komisijo so sestavljali Tomaž Berločnik (predsednik komisije), Franjo 

Bobinac, Igor Hafnar, Sebastijan Piskar, Cvetka Selšek, Melanie Seier Larsen, Sonja Šmuc in 

Aleksander Zalaznik. 

 

Dosedanji prejemniki priznanja so Stojan Petrič, Cvetka Selšek, Niko Kač, Milan Matos, Zlatko 

Kavčič, Tone Turnšek, Tone Krašovec, Bruno Korelič, Miloš Kovačič, Jože Stanič, Janko Kosmina 

in Marjan Prelc.   

 

Več o dosedanjih prejemnikih na www.zdruzenje-manager.si 

 

Na Januarskem srečanju bomo tudi izvedeli, kdo bo postal Mladi manager 2014. Za priznanje se 

potegujejo:  

 Anuška Cerovšek Beltram iz podjetja STAL, 

 Bogdan Kronovšek iz podjetja Termo-tehnika in  

 Tanja Skaza iz podjetja Plastike Skaza. Več 

 

 

Na dogodku, ki se je uveljavil kot eno pomembnejših letnih srečanj managementa, 

bo zbrane nagovoril tudi  predsednik vlade dr. Miro Cerar. Podeljene bodo tudi štipendije 

mladim managerskim talentom.  

 

 

Dodatne informacije in akreditacije na Januarsko srečanje:  

Edita Krajnović │040 488 040 │ komunikacije@zdruzenje-manager.si  

 

 

V prilogi: fotografija dr. Danica Purg, foto: arhiv IEDC. 

 

http://www.zdruzenje-manager.si/priznanja/priznanje-za-zivljensko-delo/dobitniki_4
http://www.zdruzenje-manager.si/priznanja/mladi-manager/priznanje_2
mailto:komunikacije@zdruzenje-manager.si

