
Gospa, ki sproža
Nomen est omen - ona je ena izmed
svetlečih zvezd na nebu sodobnega
voditeljstva. V mednarodnem obsegu. Že
več kot 30 let razvija voditeljske koncepte
in kompetence. Njen iskrivi in osvajalski
duh inovira nove paradigme, podjetniška
žilica to podpisuje z uspehom. Uspeh
in ugled njenega IEDC potrjuje nabor
nagrad, priznanj in umestitev na najbolj
referenčne izobraževalne ustanove. Danici
to nikakor ne bi uspelo brez lastnih
voditeljskih talentov in kompetenc.
In svojega voditeljskega veselja. Njeni
horizonti so odprti daleč v prihodnost
in na zelo široko; mnogi voditelji par
excellence so se znašli če že ne v njeni
šoli, pa v njeni beležnici. Tudi na račun
njene vztrajnosti in šarma. Je energična
in strastna; ko zagleda točko na svojem
obzorju, ni sile, ki bi odvrnila njeno
pozornost in vnemo. Ja, tudi naporni so
taki, ki se nikakor ne zmorejo zadovoljiti
s povprečjem. Neizprosni so, vendar do
drugih nič manj kot do sebe. Ampak ko
je treba povzdigniti tisto, v kar verjamejo
in cenijo, s pohvalami ali spodbudami
nikakor ne štedijo. Danica ni bystander,

ki bi od daleč opazoval
dogajanja, apatično
spremljal in ravnodušno
miroval. Ona namreč sproža.

Z Danico se poznava več kot
20 let. Še vedno sem očaran in
navdušen nad njo in še
vedno sem rad del njene
izkušnje IEDC. To so
znanja in razgledi in
pristopi, ki širijo moja
ne le voditeljska obzorja,
temveč povsem osebna.
Pravzaprav je po vsem
tem času postal tudi
najin odnos zelo oseben:
Danica je moja draga
in iskrena prijateljica, o
vsem si lahko zaupava,
se nasloniva drug na
drugega. In se tudi z
malo manj zadržki
sporečeva. Kot brat
in sestra je z zrelostjo
in eleganco svojega
duha označil naiin
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POSLOVNE ŠOLE BLED
odnos njen soprog Arnold in naju povsem
pomiril. Profesor Arnold VValravens je
cenjen akademski predavatelj in izjemna
osebnost, ki zna blažiti Daničin iskrivi
duh. Še kako je res, da za vsako uspešno
žensko stoji še bolj uspešen moški.

Danica Purg je z inovativnim
interdisciplinarnim pristopom spremenila
v regiji in tudi širše paradigme
menedžmenta in uveljavila etično in
ustvarjalno voditeljstvo kot možen
odgovor za trajnostno naravnano
družbo. Na Bledu je ustvarila epicenter
najodličnejšegaMBA-izobraževanja
in izpopolnjevanja kot izobraževalni
inkubator svetovnega slovesa je postal
privlačno srečevališče svetovno uglednih
mislecev. Kot me je sama naučila: vsaka
država je uspešna tako, kot so uspešni
njeni državljani.

Naj se še naprej dani po Daničino.

JANEZ ŠKRABEC,
PODJETNIK IN MECEN
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