
Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2017« 

 
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 že šesto leto zapored 

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, ki 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 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, kjer poslujejo. Seveda 

pa je na drugi strani pomembna 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 

skupnosti, ki vsebuje poslovna in druga okolja 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«, ki jo 

tokrat podeljujemo za dosežke na področju varnosti v letu 2016. Nagrajenci so bili tokrat 

izbrani v vseh šestih kategorijah in sicer: 

 

- KORPORATIVNO VARNOSTNI  MANAGER LETA 

- NAJBOLJ VARNO PODJETJE 

- NAJBOLJ INOVATIVNA VARNOSTNA REŠITEV 

- NAJBOLJ VARNO MESTO 

- NAJBOLJŠA KNJIGA S PODROČJA VARNOSTI 

- INOVATIVNA MEDIJSKA PROMOCIJA VARNOSTI 

 

 

 
 

1. Nagrado za Korporativno varnostnega managerja leta 2016 prejme mag. 

Marko Potokar iz podjetja Lek d.d. 

 
Obrazložitev: 

 

Mag. Marko Potokar ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na področje 

javnih institucij, kakor tudi na področje poslovnega korporativno varnostnega okolja. Ravno 

to delovanje v različnih okoljih korporativnega in javnega okolja mu je dajalo tisto priložnost 



za nadgrajevanje znanj in izkušenj, ki jih s pridom izkorišča pri svojem delu in tvorijo 

posebno kvaliteto, ki ga ločuje od ostalih kolegov. Ravno v korporativnem okolju v zadnjih 

letih izredno aktivno deluje kot vodja varnosti v podjetju Lek d.d. Varnost in neprekinjenost 

delovanja sta v korporaciji Lek d.d. 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 v korporativnem okolju se ni 

ustavilo samo na mejah njegovih trenutnih okolij, kjer deluje. Zelo aktivno svoje znanje 

nadgrajuje, pridobljeno znanje oplemeniteno z izkušnjami pa ves čas prenaša na mlajše kolege 

znotraj in zunaj njegovega okolja delovanja. Skozi strokovne in znanstvene prispevke 

nesebično deli svoje izkušnje in znanje na ostalo strokovno javnost. V zadnjem obdobju je bil 

posebej usmerjen v prenos svojih znanj in izkušenj ravno v korporativno varnostno okolje, 

kjer je kot predstavnik Lek d.d. tudi korporativni član Slovenskega združenja korporativne 

varnosti. Njegovo znanje in izkušnje so med kolegi v Slovenskem združenju posebej visoko 

cenjene. 

 

2. Nagrado za Najbolj varno podjetje v letu 2016 prejme 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 ključni 

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

Za korporativno varnost v Elesu skrbi Služba za varnostni sistem in civilno obrambo, ki spada 

neposredno pod vodstvo družbe. Med najpomembnejše naloge te službe sodijo skrb za 

poslovno varnost družbe oziroma njeno neprekinjeno delovanje, kibernetsko varnost ter 

varnost zaposlenih in premoženja družbe. Sistem korporativne varnosti v družbi ELES obsega 

prepoznavanje vseh notranjih in zunanjih tveganj, ki bi lahko ogrozila varnost kritične 

infrastrukture državnega pomena ali zaposlenih in s tem ogrozila delovanje družbe, ter 

sistematično načrtovanje ter določanje pravnih, organizacijskih, kadrovskih in tehničnih 

ukrepov, ki so namenjeni ohranitvi reda, spoštovanju zakonov in internih predpisov ter 

varnosti zaposlenih in premoženja družbe. Urejen je tako, da ob skrbi za zagotavljanje 

dogovorjene varnosti v podjetju ne ovira izvajanja poslovnih procesov, ki potekajo v Elesu.  

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

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

procese delovanja. Eden takih pokazateljev je tudi evropski projekt DEFENDER, kjer je 

ELES eden izmed najpomembnejših partnerjev. 

 

3. Nagrado za inovativno varnostno rešitev za leto 2016 prejme podjetje 

Interblock d.d. 

 
Obrazložitev: 

 

Korporativna informacijska rešitev, ki jo je razvilo in vpeljalo podjetje Interblock d.d. v 

procesu raziskav in razvoja predstavlja inovativni pristop na področju IT varnosti. 

Globaliziran pristop je tudi v igralniški sektor prinesel popolnoma spremenjeno sliko. Trendi 



povezovanja različnih igralnih in multimedijskih naprav v neko celoto, souporaba novih 

tehnologij in pristopov, ter povezljivost s korporativnimi zalednimi sistemi pa so to 

arhitekturo v pretežni meri spremenili.  

Iz navedenih razlogov je informacijska varnost postala eden od osnovnih in bistvenih 

elementov,  ki se upoštevajo pri razvojnem in produkcijskem ciklu izdelkov.  

Interblock Reporting center je »front-end« rešitev oziroma nadgradnja njihove Interblock 

Online tehnologije. Omogoča t.i. »real time management« vpogled v delovanje sistemov ter s 

tem povezane finančne kazalce. Rešitev kot taka povezuje dve logični celoti, čisto igralniško 

okolje in zaledne sisteme. Za obe celoti so na osnovi njunih primarnih nalog zahtevani 

različni pristopi k informacijski varnosti. Inovativnost rešitve v tem kontekstu se kaže 

predvsem v zmožnosti varnega dvosmernega prenosa »proprietary« podatkov in programskih 

klicev na aplikativnem nivoju. (7 nivo OSI modela). 

Informacijski oddelek je imel pri razvoju tega projekta in rešitve ključno vlogo in je pri tem 

razvojnem projektu sodeloval na arhitekturnem nivoju. Ključna je bila koordinacija in 

integracija izbranih ustreznih gradnikov na komunikacijskem in prehodnem delu (integracija 

firewall in opreme za t.i. »next generation threat prevention«), visoko razpoložljivega 

podatkovnega centra ter zagotavljanje integracijske kompatibilnosti z AAA sistemi 

(authentication, authorization, accouting).   

 

 

4. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2016 bomo letos podeljevali v dveh 

kategorijah in sicer nagrado za najbolj varno mestno občino in nagrado 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 in zagotavljanju 

čim višje stopnje varnosti v lokalnem okolju.  

 

 

V izbor za naziv Najbolj varno mesto/občina v RS za 2016 je bilo zajeto preko 40 slovenskih 

mest/občin in sicer glede na spodnjo mejo števila prebivalcev, to je 11.700. 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 kriteriji; kot so statistika kaznivih dejanj v letu 2016, število 

prometnih nesreč, dnevne migracije, velikost občin, primerjava kaznivih dejanj glede na 

prejšnja leta, vodeni projekti na področju varnosti v občini in višina proračuna za varnost.  

Letos je bila prvič nagrada razdeljena v dve kategoriji – mestne občine in kategorija male in 

srednje velike občine.   

 



 

4.1. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2016 v kategoriji mestnih občin 

tudi letos prejme mestna občina Ljubljana.  
 

Obrazložitev nagrade: 

 

V kategoriji mestnih občin je tudi letos prvo mesto osvojila Mestna občina Ljubljana. Le ta 

je leta 2016 med ostalimi občinami, ki so izpolnile anketni vprašalnik in glede na statistiko 

kaznivih dejanj ter prometnih nesreč pokazala nekaj dodatnih pristopov, ki kažejo na njihovo 

aktivno vlogo pri zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojim občanom. Naj izpostavimo 

nekaj ocenjevanih kriterijev: 

 Najboljši v ocenjevani kategoriji projekti na področju lokalne varnosti 

 17 % zmanjšanje KD glede na preteklo leto (2015) 

 3% manj prometnih nesreč 

 

Naj naštejemo nekaj dejavnikov oz projektov, ki so pripomogli k tej odločitvi: 

 Mestna občina Ljubljana na področju zagotavljanja in skrbi za javno varnost namenja 

izjemno veliko pozornosti in v ta namen organizirano tudi veliko različnih dogodkov, 

akcij in nenazadnje tudi posvetov ter konferenc.  

 V letu 2016 podpisan Protokol o sodelovanju med MOL in Zbornico za razvoj 

zasebnega varovanja, ki že kaže prve pozitivne učinke. 

 V občini zelo dobro deluje Sosvet za varnost MOL + 13 sosvetov za varnost občanov 

v četrtnih skupnostih. 

 Nadaljevanje projektov »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš« in »Bodi 

zvezda ne meči petard« ter organizacija delavnice »Sem sreča v nesreči- kaj storiti 

med, pred in po nesreči« s ciljem osveščanja in izboljšanja splošne varnosti v MOL. 

 Nadaljevanje Evropskega projekta EFUS – URBIS v Sodelovanju Mestne občine 

Ljubljana in Mestnega redarstva s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru.  

 Sicer pa je mesto Ljubljana tudi letos ocenjeno kot zelo varno mesto, z nizko stopnjo 

kriminalitete oziroma kot eno izmed najvarnejših glavnih mest na svetu. 

 Z vidika pristojnosti Mestnega redarstva so okrepili sodelovanje s PU Ljubljana. V 

okviru skupnih aktivnosti so oblikovali proaktiven pristop in z akcijskim delom 

povečali aktivnosti s ciljem izboljšanja varnostnih razmer. 

 

Še nekaj primerov dobre prakse:  

 V letu 2016 je bila izvedena odmevna vaja v primeru množične nesreče na stadionu 

Stožice in dobro sodelovanje v nacionalnih preventivnih akcijah na področju prometne 

varnosti. 

 

4.2. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2016 v kategoriji majhnih in 

srednje velikih občin prejme občina Sevnica.  
 

Obrazložitev nagrade: 



 

V kategoriji manjših in srednje velikih občin je prvo mesto osvojila Občina Sevnica. 

Komisijo je omenjena občina prepričala na podlagi kazalnikov števila kaznivih dejanj v letu 

2016 pri katerem je bila najuspešnejša med prijavljenimi občinami. Hkrati pa predstavlja tudi 

5% izboljšavo glede na preteklo leto. Občina Sevnica pa je od ostalih primerljivih občin 

odstopala tudi v kategoriji projektov na področju lokalne varnosti. Splošna varnost v občini se 

ohranja na visokem nivoju zaradi več dejavnikov, med drugim tudi zaradi investicij v cestno 

infrastrukturo za povečanje prometne varnosti, zaradi dobrega medsebojnega povezovanja in 

sodelovanja javnih služb, zaupanja in izmenjavi informacij med njimi, njihovega hitrega 

odziva in skupnega pristopa k iskanju rešitev. Vse to pomembno vpliva k vzdrževanju 

socialno-varnostnega stanja v občini.  

Kot primer dobre prakse na področju krepitve varnosti v občini Sevnica lahko posebej 

izpostavimo delovanje Socialno-varnostnega sosveta Občine Sevnica. Odlično delo Socialno-

varnostnega sosveta Občine Sevnica se je v letu 2016 odrazilo tudi s prejemom pomembnega 

priznanja »bronasti znak Policije« za prispevek h krepitvi varnosti.  

Najvišji predstavniki Občine Sevnica se zavedajo pomena varnostne problematike in z 

udeležbo na različnih posvetih in konferencah prispevajo svoj delež v procesu izmenjave 

dobrih praks in izkušenj na področju zagotavljanja varnosti v lokalnih sredinah. 

Aktivnosti za dosego ciljev Občinskega programa varnosti pa je aktivno izvajalo 

Medobčinsko redarstvo v sodelovanju s Policijsko postajo Sevnica. Glede na Oceno izvajanja 

Občinskega programa varnosti, je občina Sevnica zelo varna občina.  

 

 

 

5. Nagrado za Najboljšo knjigo s področja korporativne varnosti prejme 

prof. dr. Bojan Dobovšek. 

 
Obrazložitev: 

 

Neodvisna komisija se je odločila, da v tokratnem izboru za najboljšo knjigo na področju 

varnosti pogleda daljše obdobje in oceni aktivnosti avtorjev, ki so s svojim prispevkom na 

področju publiciranja spoznanj na področju varnosti pomembno sooblikovali strokovni 

prostor v Republiki Sloveniji. V tem pogledu prof. dr. Bojan Dobovšek pomembno izstopa 

kot eden izmed najbolj plodnih in tvornih avtorjev različnih monografskih in drugih 

znanstvenih ter strokovnih del povezanih s širšim področjem varnosti. Njegova najnovejša 

knjiga z naslovom »Peta veja oblasti« je odmevno delo, ki je ugledalo luč sveta pred nekaj 

meseci. Gre za znanstvenika in strokovnjaka, ki je v svoji dolgoletni karieri sooblikoval smer 

razvoja znanstvenih spoznanj in njihovo prelivanje v neposredno praktično okolje. To znanje 

pa je v zadnjem obdobju nadgrajeval tudi kot poslanec Državnega zbora, kjer je njegova 

strokovna spoznanja poskušal uveljaviti pri izboljšanju zakonodajnih okvirov na področju 

varnosti. To je redka kvaliteta in priložnost, ki jo ima v svojem strokovnem obdobju le manjše 

število akademikov. Kot redni profesor Univerze v Mariboru je vse te pridobljene izkušnje 

aktivno prenašal v akademsko okolje in s svojim raziskovanjem ter publicističnim 

angažiranjem zagotavljal tisto dodano vrednost stalnega prenosa znanj iz realnega okolja v 

akademsko okolje in v obratni smeri. Njegova bibliografija v Cobissu obsega 852 vpisov, med 

katerimi je pomemben del znanstvenih in strokovnih monografij, raziskovalnih poročil in 

člankov s področja varnosti. Spoštovani kolega je eden izmed nabolj citiranih slovenskih 

avtorjev, kar še dodatno nakazuje na kvaliteto njegove publicistične dejavnosti.   



 

 

 

6. Nagrado za Inovativno medijsko promocijo varnosti prejme 

informativna oddaja ODMEVI,  v okviru informativnega programa RTV 

Slovenija. 
 

Obrazložitev: 

 

Informativna oddaja Odmevi tudi po 25 letih delovanja ostaja ena od najbolj aktualnih in 

strokovno pronicljivih informativnih oddaj v Republiki Sloveniji. V zadnjih letih so njeni 

oblikovalci pomembno vplivali na postavljanje visokih standardov v okviru slovenskega 

informativnega medijskega prostora. Potrebno se je namreč zavedati, da imajo mediji in 

vsebina, ki jo posredujejo izredno velik vpliv na dvigovanje splošnega družbenega zavedanja 

o pomenu varnosti, kot osnovni dobrini za nemoteno delovanje širše družbene skupnosti. 

Prispevki v programskem okolju dnevno-informativne oddaje ODMEVI vseskozi zajemajo 

ustrezne informativne vsebine povezane s širšim področjem varnosti in obvladovanjem 

varnostnih tveganj v javnih in gospodarskih okoljih. Poročanje je visoko strokovno, 

neodvisno in v določeni meri usmerjeno v smeri odstiranja tančic v katere je vse prevečkrat 

zavita varnost in s tem povezani dejavniki. Z vabljenimi strokovnimi gosti, ki skupaj z 

voditelji predstavljajo posebno kvaliteto informativne oddaje ODMEVI, zagotavlja učinkovit 

prenos informacij v širšo družbeno skupnost. Nepristransko podajanje kredibilnih informacij s 

pomočjo voditeljev oddaje, ki z zadostno mero pronicljivosti zagotavljajo, da so pri poročanju 

vsebin upoštevani visoki profesionalni novinarski standardi, ki se dotikajo problemov 

povezanih z varnostjo. Z inovativnim, fleksibilnim, kredibilnim in ustvarjalnim pristopom do 

medijskih vsebin ter s pomočjo uvajanja najnaprednejših multimedijskih tehnologij 

predstavlja zelo pomemben dejavnik za dvigovanje varnostne kulture in splošnega zavedanja 

o pomenu varnosti v vseh okoljih delovanja naše družbe. Na to dejstvo nenazadnje kaže tudi 

visok nivo gledanosti oddaje in mnoga priznanja, ki so jih v 25. letih delovanja deležni 

oblikovalci te oddaje. Vsekakor pa je potrebno zelo jasno poudariti, da imajo na kvaliteto 

oddaje zelo pomemben vpliv tudi vsi strokovni sodelavci, ki v ozadju medijskega sija skrbijo, 

da je kvaliteta podanih strokovnih vsebin na najvišjem možnem nivoju. 

 


