
      

Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2020« 

 
Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki 

Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom, za njihov inovativni 

prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za 

korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem 

korporativne varnosti. 

 

Nekaj besed o pomenu nagrade: 

 

Živimo v kompleksnem dinamičnem okolju, kjer smo zaradi te dinamike delovanja dnevno 

izpostavljeni nizu groženj in tveganj, katere lahko bistveno vplivajo na uspešnost delovanja 

naših organizacij. Procesi prostega pretoka blaga, storitev, financ in delovne sile na eni strani, 

prinašajo pogoje za učinkovito poslovanje organizacij, na drugi strani pa skupaj z informacijsko 

tehnologijo prinašajo nove varnostne izzive, na katere še nismo našli pravih odgovorov. Samo 

ustrezno zavedanje o pomenu celovitih pristopov do obvladovanja tveganj je tisti predpogoj, ki 

v naših organizacijskih okoljih zagotavlja uveljavljanje učinkovite rešitve in omogoča prenos 

dobrih praks na področje zagotavljanja varnosti. Družbena odgovornost delovanja organizacij 

je še kako povezana z ustreznim obvladovanjem varnostnih tveganj, ki zagotavljajo varno in 

uspešno delovanje podjetij v družbenem okolju, v katerem poslujejo. Seveda pa je na drugi 

strani tudi vloga države in lokalnih skupnosti, da v okviru svojih pristojnosti zagotavljajo 

ustrezno varnostno situacijo za nemoteno delovanje podjetij. 

Ravno tem procesom dvigovanja splošnega zavedanja in varnostne kulture v širši družbeni in 

poslovni skupnosti je namenjena SLOVENSKA VELIKA NAGRADA VARNOSTI. V šestih 

kategorijah je neodvisna komisija izbrala tiste najboljše in najbolj inovativne, ki s svojim 

zgledom in aktivnostmi, na področju zagotavljanja varnosti v svojih sredinah, predstavljajo 

primer dobrih praks in inovativnih rešitev. To kvaliteto nagrajujemo z uglednim priznanjem 

»SLOVENIAN GRAND SECURITY AWARD«. Nagrajenci so bili izbrani v vseh šestih 

kategorijah in sicer za: 

 

➢ NAJBOLJ VARNO PODJETJE 

➢ KORPORATIVNO VARNOSTNEGA  MANAGERJA LETA 

➢ NAJBOLJ INOVATIVNO VARNOSTNO REŠITEV 

➢ NAJBOLJ VARNO MESTO/OBČINA 

➢ NAJBOLJŠI STROKOVNI PRISPEVEK S PODROČJA VARNOSTI 

➢ INOVATIVNO MEDIJSKO PROMOCIJO VARNOSTI 

 

 

 

❖ Nagrado za NAJBOLJ VARNO PODJETJE v letu 2019 prejme podjetje 

ELES d.o.o. 
 

Obrazložitev nagrade: 

 

Družba ELES je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Republiki 

Sloveniji, ki skrbi za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in 



      

prek meja. ELES je pomemben predstavnik kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Še 

posebej je ta pomembnost izražena zaradi dejstva, da je podsektor prenosa in proizvodnje 

električne energije tisti, ki ima neposreden vpliv na učinkovitost delovanja vseh ostalih delov 

kritične infrastrukture v naši državi in tudi v širšem mednarodnem prostoru.  S tega stališča je 

obvladovanje tveganj in s tem zagotavljanje neprekinjenosti delovanja sistema v ELES-u 

ključni proces, ne samo v sami družbi, temveč v širši nacionalno-varnostni dimenziji.  

Pravilna ocena strateškega vodstva je, da je obvladovanje varnostnih tveganj eno od ključnih 

področij za zagotavljanje neprekinjenosti delovanja procesov varnega prenosa električne 

energije. Tako s sistemskim pristopom že daljše časovno obdobje vzpostavlja učinkovite okvire 

varnostne arhitekture. Gre za vzpostavljanje integralnega korporativno varnostnega sistema, ki 

temelji na profesionalnosti in celovitosti, v povezanosti fizične ter informacijske varnosti, 

varnostnih standardov, visoki stopnji organizacijske in varnostne kulture ter poslovne etike in 

ne nazadnje tudi na zavidljivo visoki pripadnosti zaposlenih. Novo nastajajoči integralni 

varnostni sistem poskuša zagotavljati tudi širši okvir upravljanja korporativne varnosti, in sicer  

s stalnim izboljševanjem organiziranosti in varnostne kadrovske strukture. Posebni napori so 

bili v zadnjem obdobju namenjeni dvigovanju varnosti in zanesljivosti informacijskih sistemov 

v podjetju, sistemu varovanja ključnih podatkov in inovacij podjetja ter varnostnemu zavedanju 

zaposlenih. 

Posebej velja izpostaviti ukrepe, ki jih podjetje izvaja na področju prenosa najnovejših spoznanj 

iz znanstveno-raziskovalnega področja in mednarodno primerjalnega okolja v svoje procese 

delovanja. So tudi eden izmed aktivnih korporativnih članov Slovenskega združenja 

korporativne varnosti, ter tako med ostale poslovne subjekte v Republiki Sloveniji prenašajo 

dobre prakse in svoje izkušnje. 

 
 

❖ Nagrado za KORPORATIVNO VARNOSTNEGA MANAGERJA leta 

2019 prejme g. Andrej MASLO iz podjetja Pošta Slovenije 

 
Obrazložitev: 

 

Gospod Andrej Maslo ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na področje 

javnega, kakor tudi poslovnega korporativno varnostnega okolja. Ravno to delovanje v 

različnih korporativnih in javnih okoljih mu je dalo tisto priložnost za nadgrajevanje znanj in 

izkušenj, ki jih s pridom izkorišča pri svojem delu, in katere tvorijo posebno kvaliteto, ki ga 

ločuje od ostalih kolegov. Ravno v korporativnem okolju v zadnjih letih izredno aktivno deluje 

kot direktor področja korporativne varnosti in nadzora. Varnost in obvladovanje kompleksnih 

varnostnih tveganj, med katerimi so posebej izpostavljena specifična tveganja, katerim je 

izpostavljena poštna dejavnost, so za Pošto Slovenije, ključnega pomena. S svojimi bogatimi 

izkušnjami in znanjem pomembno sooblikuje in vpliva na učinkovito obvladovanje tveganj, 

katerim je organizacija, zaradi specifične dejavnosti in mednarodnega okolja, zelo močno 

izpostavljena.   

Njegovo zavzemanje za dvigovanje varnostnega zavedanja, pa se ni ustavilo samo na mejah 

njegovih trenutnih okolij kjer deluje. Zelo aktivno svoje znanje nadgrajuje, pridobljeno znanje 

pa oplemeniteno z izkušnjami, ves čas prenaša na druge kolege, tako znotraj kot zunaj 

njegovega okolja delovanja. Tukaj je potrebno izpostaviti znanja, ki jih je pridobil pri 

strateškem in operativnem upravljanju s procesi korporativne varnosti, še posebej na tako 



      

specifičnem področju, kot je obvladovanje tveganj v poštnem in bančnem sistemu. V zadnjem 

obdobju pa je bil prenos njegovih znanj in izkušenj usmerjen ravno v korporativno varnostno 

okolje, kjer je kot predstavnik podjetja Pošta Slovenije tudi korporativni član Slovenskega 

združenja korporativne varnosti. Njegovo znanje ter izkušnje pa so med kolegi v Slovenskem 

združenju posebej visoko cenjene. 

 

 

 

❖ Nagrado za INOVATIVNO VARNOSTNO REŠITEV za leto 2019 

prejme podjetje TELEKOM SLOVENIJE   

 
Obrazložitev: 

 
Informacijsko-varnostna rešitev Operativni center kibernetske varnosti (OCKV), ki ga je 

razvilo in vpeljalo podjetje Telekom Slovenije, predstavlja pomembno dodano vrednost na 

področju zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji.  

Grožnje kibernetske varnosti so v varnostnem okolju delovanja naših organizacij vedno bolj 

prisotne. Popolnoma funkcionalen varnostno operativni  center je srce dobrega procesa 

upravljanja varnostnih incidentov. Telekomov operativni center kibernetske varnosti 

predstavlja centralno enoto, ki v obsegu 24/7 vse dni v letu na organizacijski in tehnični ravni 

obravnava kibernetsko varnostna tveganja in incidente. Omenjeni OCKV ima implementirano 

visoko zmogljivo tehnologijo, ki je podprta z urejenimi in certificiranimi procesi ter 

kompetentnimi zaposlenimi. V tem trenutku Operativni center kibernetske varnosti predstavlja 

največji Security Operational Center v Republiki Sloveniji. S svojimi procesi je usmerjen v 

podporo treh ključnih področij, in sicer, poslovno okolje s težiščem v poslovno informacijskih 

sistemih, nacionalno varnost s težiščem na kritični infrastrukturi, državnih institucijah in 

izvajalcih bistvenih storitev ter zasebnem področju, kjer se zagotavlja varnost osebnih podatkov 

posameznikov, ki so vpeti v organizacijske sisteme. Omenjeni center ima vzpostavljene polne 

operativne zmogljivosti za operativno izvedbo aktivnosti zagotavljanja kibernetske varnosti na 

1 in 2 ravni delovanja. 3 in 4 raven pa je urejena v sodelovanju med strokovnjaki centra in 

ostalimi področnimi specialisti v Republiki Sloveniji ter tujimi strateškimi partnerji. Ustrezno 

podporo nudi tudi sektorski CSIRT predvsem na področjih omejitve varnostnih incidentov, 

zavarovanju dokazov za kasnejšo forenzično analizo in najhitrejšim možnim vzpostavljanjem 

delovanja IKT storitev. Procesi in zaposleni so ustrezno certificirani z vsemi najvidnejšimi 

certifikati in standardi s področja informacijske varnosti. Posebej velja izpostaviti Standard ISO 

22301:2012 za zagotavljanje sistema vodenja neprekinjenosti poslovanja.  

Pri razvoju so razvijalci zasledovali tudi dejavnike kot so hitrost, odzivnost, preglednost, 

enostavnost, zanesljivost ter povezljivost sistemov. Poseben poudarek je v inovacijski rešitvi 

namenjeni interoperabilnosti delovanja. 

Rešitev se že uporablja s strani različnih organizacijskih okolij po vsej Sloveniji, kar še dodatno 

potrjuje visoko kvaliteto varnostne rešitve.  

 
 



      

❖ Nagrada za NAJBOLJ VARNO MESTO v letu 2019 je tudi letos 

podeljena v dveh kategorijah in sicer nagrada za najbolj varno mestno 

občino ter nagrada za najbolj varno majhno in srednje veliko občino 

 
Odgovornost vseh nas je, da s svojim ravnanjem in varnostno kulturo pripomoremo k čim višji 

stopnji varnosti v slovenski družbi. Na Institutu za korporativne varnostne študije in 

Slovenskem združenju korporativne varnosti se zavedamo, kako pomembno je, ne samo varno 

poslovno okolje, temveč tudi okolje v katerem živimo. V ta namen želimo z izborom najbolj 

varnega mesta spodbuditi mestne in občinske uprave, da izkoristijo nove in inovativne pristope 

oz. načine, s katerimi bi pripomogle k zmanjševanju kriminalitete ter zagotavljanju čim višje 

stopnje varnosti v lokalnem okolju.  

Pri zagotavljanju varnosti v urbanem okolju imajo pomembno vlogo tudi mestne in občinske 

uprave, ki s svojimi strokovnimi službami, katere nimajo represivne funkcije, lahko bistveno 

pripomorejo k višji stopnji varnosti svojih občanov. Tu gre predvsem za osveščanje, 

izobraževanje in povezovanje občanov, da se aktivno pridružijo ter  sodelujejo pri 

preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju. Glede na število kaznivih dejanj zoper 

premoženje, ki izrazito izstopa med ostalimi kaznivimi dejanji, se kaže resna potreba po novem 

pristopu tudi s pomočjo mestnih in občinskih uprav. Tukaj namreč še vedno ostaja prazen 

prostor in neizkoriščene možnosti, ki bi jih bilo mogoče realizirati s strokovnjaki za varnost 

oziroma Korporativnim varnostnim managerjem v mestnih in občinskih upravah.  

V izbor za naziv Najbolj varno mesto/občina v RS za 2019 je bilo zajetih preko 40 slovenskih 

mest/občin in sicer glede na spodnjo mejo števila prebivalcev, to je  11.700 prebivalcev. 

Prednost pri izboru so imele občine, ki so se odzvale na povabilo k izpolnjevanju anketnega 

vprašalnika. Zanimala nas je njihova vloga pri zagotavljanju lokalne varnosti in preprečevanju 

kriminalitete. 

Pri izboru so bili upoštevani naslednji kriteriji: 

➢ Statistika kaznivih dejanj – 50% 

- statistika kaznivih dejanj v letu 2019 (10%) 

- primerjava kaznivih dejanj 2019 glede na leto 2018 (10%) 

- statistika kaznivih dejanj v letih 2015-19 (10%)  

- primerjava kaznivih dejanj 2019 glede na povprečje 2015-19 (10%) 

- kazniva dejanja v letu 2019 zoper premoženje (10%) 

➢ dnevne migracije in velikost občin (10%) 

➢ aktivnosti na področju varnosti v občini (40%) 

- projekti (25%) 

- višina proračuna za varnost (5%) 

- izpolnjen anketni vprašalnik (10%) 



      

 

 

 

Tudi letos je nagrada razdeljena v dve kategoriji – kategorija mestne občine in kategorija 

male in srednje velike občine.   

 

➢ Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2019 v kategoriji mestnih občin 

letos prejme mestna občina Ptuj.  
 

Obrazložitev nagrade: 

 

Mestna občina Ptuj je leta 2019 med ostalimi občinami, ki so izpolnile anketni vprašalnik ter 

glede na statistiko kaznivih dejanj pokazala nekaj dodatnih pristopov, ki kažejo na njihovo 

aktivno vlogo pri zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojim občanom.  

 

Mestna občina Ptuj je izstopala v naslednjih kategorijah: 

✓ domala najboljša v vseh statističnih primerjalnih kazalnikih, ki prinaša polovico celotne 

ocene  

✓ skoraj četrtino manj KD glede na preteklo leto  

✓ pozitiven trend padanja KD/1000 preb. v zadnjih petih letih 

✓ v vrhu med prijavljenimi občinami po kazalniku KD/1000 preb. – 20,7 KD/1000 preb. 

✓ v vrhu v  primerjavi med statistiko KD/1000 preb. v letu 2019 in povprečjem KD zadnjih 

5 let  

✓ v vrhu v kategoriji statistika KD/1000 preb. v obdobju 2015-19  

✓ v vrhu v kategoriji minimalno število KD zoper premoženje 

 

Naj naštejemo nekaj projektov oz. dobrih praks na področju lokalne varnosti, ki so pripomogli 

k tej odločitvi: 

➢ Organiziran varnostni sosvet, ki pokriva vse zadeve in vsa področja varnosti. 

Varnostnemu sosvetu predseduje županja, namestnik je komandir policijske postaje, 

v njem pa so predstavniki vseh potrebnih lokalnih in državnih služb, podjetij in 

zavodov, pa tudi društev in organizacij. Na sejah varnostnega sosveta obravnavajo 
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migracije oz. 
velikost 

občin
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projekti na 
področju 
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teme: Varnost ob koncu šolskega leta; varnost v času počitnic; načini varovanja 

premoženja; varnostna problematika četrtnih skupnosti; 

➢ Organizirani posveti na temo medvrstniškega nasilja (LAS Ptuj in CID - Center 

interesnih dejavnosti) 

➢ Primeri dobre prakse 

o Občani se lahko s potrebo po ustrezni varnosti obrnejo na lokalno skupnost. 

Vsak primer obravnavajo skrajno resno; vsakega posameznika pokličejo, da 

jim podrobneje predstavi problem, nato skupaj s pristojnimi službami npr. 

policijo, šolami-ravnatelji, centrom za socialno delo ali drugimi službami, 

organizirajo skupni sestanek, na katerem vodijo razpravo k iskanju 

najboljših možnosti za rešitev, ali sožitje različnih pogledov na izpostavljeno 

problematiko. 

o Prav vsak dopis ali prijava gre v obravnavo pristojnih služb; 

o Usklajevanje skupne dejavnosti policije, redarstva in inšpekcijskih služb; 

o Vložene so pobude za program Policijske postaje, kjer opredeljujejo kritične 

točke, termine in vsebino; 

o Na varnostnem sosvetu obravnavajo trende varnostnih podatkov, ki jih vodi 

policija in pri tem po potrebi opredelijo dodatne naloge pristojnih služb; 

o Mestnemu svetu se izdaja poročilo o stanju varnosti, kjer so opredeljene vse 

dejavnosti in izražene potrebe, ter ukrepi. 

 

Vse to nam kaže na dejstvo, da se mestna občina Ptuj zaveda pomena varnosti in s svojimi 

aktivnostmi zagotavlja varno življenjsko okolje.  

 

➢ Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2019 v kategoriji majhnih in 

srednje velikih občin prejme občina Tržič  
 

Obrazložitev nagrade: 

 

V kategoriji manjših in srednje velikih občin je prvo mesto drugič zapored osvojila Občina 

Tržič. Stanje na področju varnosti se vztrajno izboljšuje, kar kažejo tudi statistični podatki in 

kazalniki na področju števila storjenih kaznivih dejanj. Še posebej velja izpostaviti vzpodbudne 

kazalnike kot so: 

✓ v vrhu v celotni statistiki KD, ki prinaša polovico celotne ocene 

✓ v vrhu med prijavljenimi občinami po kazalniku KD/1000 preb. – 11,4 KD/1000 preb. 

✓ v vrhu v kategoriji statistika KD/1000 preb. v obdobju 2015-19  

✓ v vrhu v kategoriji KD zoper premoženje, najmanj med prijavljenimi občinami. 

 

Zelo poudarjeno je izvajanje celega niza lokalnih projektov, ki so usmerjeni v zagotavljanje 

bolj varnega lokalnega okolja. 

Naj omenimo samo dobro delo Varnostnega sosveta, ki predstavlja projekt partnerskega 

sodelovanja med Občino Tržič in Policijsko postajo Tržič. Skozi omenjeni posvetovalni organ 



      

zagotavljajo povezovanje, koordinacijo in usmerjanje organov, organizacij in drugih subjektov, 

ki se ukvarjajo z varnostno problematiko. Občinski svet redno sprejema Občinski načrt varnosti 

Občine Tržič in se tudi seznanja z rezultati njegovega izvajanja. To pa je tudi ustrezna podlaga 

za dobro delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva Kranj, ki deluje kot skupni organ 6 

občin. 

Posebni pozitivni trendi so zaznani tudi na področju trajne mobilnosti z vplivom na prometno 

varnost. Skozi projekt »Zelena luč za trajnost« se zrcali celotna prometna strategija Občine 

Tržič, ki glede na rezultate zagotavlja zelo učinkovite rešitve, ki dajejo zelo dobre rezultate. 

Spodbujanje udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in 

oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti, in z zagotavljanjem varnejših vozil ter cestne 

infrastrukture, skrbijo za dvigovanje prometne varnosti. Med projekti na področju lokalne 

varnosti gre izpostaviti ozaveščanje o varnostni problematiki v OŠ, vrtcih, mladinskih svetih in 

sosvetih. 

Zelo aktivni so bili tudi na drugih področjih in projektih, ki so usmerjeni v varnost mladih, 

starejših, invalidov ter drugih ranljivih skupin v občini. 

To so tiste kvalitete in dobra praksa, ki so poleg statističnih podatkov, tudi letos prepričale 

komisijo, da se občini Tržič podeli omenjena nagrada.  

 
 

❖ Nagrado za NAJBOLJŠI STROKOVNI PRISPEVEK s področja 

korporativne varnosti prejme projekt SI CERT »Varni na internetu« 

 
Obrazložitev: 

 

Neodvisna komisija se je odločila, da v tokratnem izboru za najboljši strokovni prispevek na 

področju varnosti pogleda daljše obdobje in oceni aktivnosti izvajalcev, ki so s svojim prispevki 

na področju varnosti pomembno sooblikovali strokovni prostor v Republiki Sloveniji. Projekt 

Varni na internetu izvaja Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT, ki deluje 

pod okriljem javnega zavoda Arnes. SI-CERT poleg ostalega predstavlja nacionalno kontaktno 

točko, ki opravlja posredniško in svetovalno vlogo ter prevzema tudi koordinacijo projekta 

osveščanja javnosti o informacijski varnosti. Skozi navedeni projekt SI-CERT zasleduje 

ključne cilje dvigovanja stopnje zavedanja ciljnih javnosti o različnih nevarnostih, katerim so 

izpostavljeni na spletu, informira o varni uporabi spletnega bančništva in spletnega 

nakupovanja, informira o različnih oblikah spletnih prevar in ponuja praktične rešitve, kako jih 

prepoznati in se zavarovati, in informira o zaščiti identitete na družbenih omrežjih. 

Projekt Varni na internetu je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa 

oblikovalci namenjajo tudi specifičnim skupinam, kot so mali podjetniki in obrtniki.  

S pomočjo različnih poti posredovanja strokovnih interaktivnih vsebin je projekt dosegel zelo 

široko družbeno skupnost, kar daje projektu še posebno težo na področju osveščanja 

uporabnikov pri varni uporabi interneta.  

To so tiste kvalitete in dobra praksa, ki so komisijo letos prepričale, da se SI-CERT-u, za 

strokovno vsebino projekta »Varni na internetu«, podeli omenjena nagrada.  

 

https://www.cert.si/


      

 

 

❖ Nagrado za INOVATIVNO MEDIJSKO PROMOCIJO VARNOSTI 

prejme poslovni dnevnik FINANCE 
 

Obrazložitev: 

 

Poslovni dnevnik FINANCE je slovenski poslovni medij, ki je v dolgih letih svojega delovanja 

pomembno oblikoval razvoj slovenskega poslovnega medijskega prostora. Izhaja namreč vse 

od meseca maja leta 1992. Poleg tiskane izdaje ponuja tudi spletno izdajo. Potrebno se je 

namreč zavedati, da imajo poslovni mediji in vsebina, ki jo posredujejo izredno velik vpliv na 

dvigovanje splošnega zavedanja o pomenu varnosti, kot pomembni dobrini za nemoteno 

delovanje gospodarskega okolja in s tem posredno tudi širše družbene skupnosti. Vsebine v 

zadnjem obdobju, obsegajo tudi vedno več strokovnih vsebin povezanih z zagotavljanjem 

korporativne varnosti in s tem povezanih vsebin od informacijske varnosti, varnosti ključnih 

podatkov, neprekinjenosti poslovanja in drugih pomembnih področij. Prispevki v programskem 

okolju vsebujejo ustrezne informativne vsebine povezane s širšim področjem varnosti in 

obvladovanjem varnostnih tveganj s poudarkom na gospodarskih okoljih. Poročanje je ustrezno 

neodvisno, zagotavlja učinkovit prenos informacij v širšo poslovno skupnost. Nepristransko 

podajanje kredibilnih informacij s pomočjo novinarskega kolektiva in zunanjih strokovnjakov, 

ki z zadostno mero pronicljivosti zagotavljajo, da so upoštevani visoki profesionalni novinarski 

standardi pri poročanju vsebin, ki se dotikajo problemov povezanih z varnostjo. Z inovativnim, 

fleksibilnim, kredibilnim in ustvarjalnim pristopom do medijskih vsebin predstavlja zelo 

pomemben dejavnik za dvigovanje varnostne kulture in splošnega zavedanja o pomenu varnosti 

v poslovnem okolju. Na to dejstvo nenazadnje kaže tudi visok nivo branosti tiskanega medija 

in različna priznanja, ki so jih deležni oblikovalci tega časopisa. Vsekakor pa je potrebno zelo 

jasno poudariti, da imajo na kvaliteto časnika Finance zelo pomemben vpliv tudi vsi strokovni 

sodelavci, ki v ozadju medijskega sija skrbijo, da je kvaliteta podanih poslovnih strokovnih 

vsebin na najvišjem možnem nivoju. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_splet

