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Diplomanti IEDC-Poslovne šole Bled prvi v regiji podpisali MBA zaprisego 

Bled (Slovenija): 9. oktober 2013: Člani IEDC Alumni kluba Slovenija, ki mu predseduje 

Melanie Seier Larsen, so okrepili svojo vlogo v gibanju diplomantov MBA t.i. Zaprisega 

MBA (MBA Oath). Glavni cilj tega mednarodnega gibanja je prispevati k profesionalizaciji 

poklica managerja in k ustvarjanju skupnosti MBA diplomantov z visokimi etičnimi 

standardi.  

Ideja ustanovitve gibanja Zaprisega MBA (ang. MBA Oath) sega v leto 2009, ko so se 

harvardski študentje podiplomskega študija managementa MBA zavezali k svojemu 

prispevku k odgovornemu in etičnemu vodenju. Včlanitev v gibanje, ki ima že preko 7.200 

podpisnikov, je prostovoljna, temelječa na osebni zavezi in prepoznavanju pomembne vloge 

poslovnih voditeljev v družbi.  

IEDC Alumni klub Slovenija, ki povezuje 1.900 diplomantov daljših izobraževalnih programov 

IEDC-Poslovne šole Bled, je svoje člane prvič pozval k podpisu Zaprisege MBA že leta 2009, 

sedaj pa se je zaradi pomembnosti etičnega in odgovornega vodenja v aktualnem času 

odločil, da to potezo okrepi. To soboto, 5. oktobra, je na srečanju članov IEDC Alumni kluba 

Slovenija, zaprisego podpisalo še 60 članov kluba.  

Predsednica kluba Melanie Seier Larsen je ob 

tem poudarila: »Zelo sem vesela, da se je 

toliko mojih kolegov pozitivno odzvalo na 

podpis zaprisege in da smo jo slavnostno 

podpisali. Menim, da je to velik trenutek za 

IEDC-Poslovno šolo Bled, še večji za vsakega 

posameznika, največji pa za prostor, v katerem 

profesionalno delujemo. Dogodek v soboto je 

bil namenjen predvsem starim generacijam in 

je začetek novega običaja. Vse nove generacije diplomantov IEDC-Poslovne šole Bled bodo 

pozvane k podpisu zaprisege, ko zaključijo šolanje, in ko so člani tudi uradno sprejeti v 

Alumni klube. Knjiga zaprisege je na vidnem mestu na IEDC-Poslovni šoli Bled, tako da lahko 

vsak naš diplomant kadarkoli podpiše zaprisego.« 

  

http://mbaoath.org/


Zaprisego MBA sestavljaja 7 načel, in sicer:   

1. Organizacijo bom vodil zvesto in skrbno, svojih osebnih interesov ne bom uveljavljal 

na račun organizacije ali družbe.  

2. Razumel in spoštoval bom zakone in predpise, ki urejajo in določajo moje delo in delo 

organizacije.  

3. Vzdržal se bom korupcije, nelojalne konkurence in ostalih družbi škodljivih oblik 

poslovanja.  

4. Varoval bom človekove pravice in dostojanstvo vseh ljudi, ki so povezani z 

organizacijo, ki jo vodim; nasprotoval bom diskriminaciji in izkoriščanju.  

5. Varoval bom pravico prihodnjih generacij do zdravega življenjskega okolja in do 

dostojnega življenjskega standarda. 

6. O svojem delovanju in tveganjih bom poročal dosledno in iskreno.  

7. Vlagal bom v svoj razvoj in razvoj svojih sodelavcev ter tako prispeval k napredku 

poklica managerja in k ustvarjanju trajnostne in ne-izključujoče prosperitete.  

MBA diplomanti se s podpisom zaprisege zavezujejo, da bodo svoje profesionalne obveznosti 

izpolnjevali skladno z zgoraj navedenimi načeli, s čimer želijo utrditi svoje delovanje in vlogo 

kot vzor integritete in zasluženega družbenega zaupanja.   

Gre za nadaljevanje stalne zavezanosti IEDC-Poslovne šole Bled k vključevanju konceptov 

etike, trajnostnega razvoja in družbene 

odgovornosti v svoje izobraževalne in 

raziskovalne dejavnosti. IEDC je tudi med 

prvimi podpisniki, ki so se pridružili iniciativi 

Združenih narodov  - gibanju 500 poslovnih šol 

iz 80 držav imenovanem Načela odgovornega 

managerskega izobraževanja (PRME). Dekanja 

in direktorica IEDC prof. Danica Purg, v vlogi 

ustanoviteljice in predsednice združenja 

CEEMAN, letos tudi predseduje Upravnemu odboru tega gibanja, konec septembra pa je šola 

tudi soorganizirala letni vrh UN PRME. »Poslovne šole igrajo pomembnejšo družbeno vlogo 

kot se morda dozdeva. Razvijamo bodoče voditelje, poleg prenosa vrhunskega znanja in 

dobrih praks, vzgajamo duha. Učimo, da je vzpenjanje po karierni lestvici nemogoče brez 

moralnega kompasa. To je od nekdaj vodilo IEDC, zato se naša šola dosledno vključuje v 

sorodne lokalne in mednarodne iniciative,« pravi Purgova. 

Foto 1: Predsednica IEDC Alumni kluba Slovenija Melanie Seier Larsen ob podpisu Zaprisege 

MBA 

Foto 2: Dekanja in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled dr. Danica Purg, čakajoč na 

podpisovanje zaprisege. 

 



Dodatne informacije: 

Tonja Blatnik, vodja korporativnega komuniciranja, IEDC–Poslovna šole Bled 

T:  +386 (0)4 57 92 543, E: tonja.blatnik@iedc.si 

 

Več o podiplomskem študiju MBA  

Študij MBA - Master of Business Administration - je nastal v začetku 1900 v ZDA (Harvard in Wharton) in 

pomeni podiplomski študij managementa, ki nudi znanja ljudem, ki vodijo podjetja. Poznamo različne vrste 

MBA, pri čemer IEDC-Poslovna šola Bled izvaja t.i. Executive MBA (poteka v krajših modulih in omogoča 

zaposlenim študij ob delu). Posebnost šole je triletni Predsedniški študij MBA, ki je inovacija IEDC–Poslovne šole 

Bled v svetovnem merilu. Zaznamuje ga izjemno prilagodljiv urnik in individualno mentorstvo. Udeleženci 

podiplomskega študija so managerji, ki bi radi izboljšali svoje voditeljske sposobnosti, stari v poprečju od 33 do 

35 let, imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj. Več 
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