
Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2021« 

 
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. Trenutno obdobje pred nas in naše organizacije postavlja največje izzive s 

katerimi se je naša generacija soočila v obdobju samostojne Slovenije. 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 neodvisna komisija izbira 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 letos izbrani v petih 

kategorijah in sicer za: 

 

- NAJBOLJ VARNO PODJETJE 

- KORPORATIVNO VARNOSTNEGA  MANAGERJA LETA 

- NAJBOLJ INOVATIVNO VARNOSTNO REŠITEV 

- NAJBOLJ VARNO MESTO/OBČINA 

- INOVATIVNO MEDIJSKO PROMOCIJO VARNOSTI 

 

V kategoriji NAJBOLJŠI STROKOVNI PRISPEVEK S PODROČJA VARNOSTI letos ni bilo 

izbranega nagrajenca.  

 

Letos pa sta bili izjemoma podeljeni tudi dve nagradi za ŽIVLJENSKI PRISPEVEK NA 

PODROČJU KORPORATIVNE VARNOSTI 

 

1. Nagrado za NAJBOLJ VARNO PODJETJE v letu 2020 prejme podjetje 

LUKA KOPER d.d. 
 

Obrazložitev nagrade: 

 

Luka Koper predstavlja pomembno pomorsko logistično točko za Republiko Slovenijo kakor 

tudi za širši zaledni regijski prostor.  Ključna primerjalna prednost pristanišča je tako njegova 

geografska lega, ki mu poleg večje dostopnosti do trgov Srednje in Vzhodne Evrope omogoča 

tudi vključitev v blagovne tokove na preseku Baltsko-jadranskega in Mediteranskega jedrnega 



Evropskega transportnega koridorja. Operacije pretovarjanja tovora opravlja na specializiranih 

terminalih: za kontejnerje, avtomobile in druga vozila, generalne tovore, hlajene tovore, les, 

minerale in rudnine, žita in krmila, glinico, premog in železovo rudo, živino. V okviru 

pristanišča pa deluje tudi potniški terminal. Vse to daje dimenziji obvladovanja tveganj poseben 

pomen. Luka Koper je pomemben predstavnik kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji. Še 

posebej je ta pomembnost izražena zaradi dejstva, da je za Slovenijo ta sektor kritične 

infrastrukture tisti, ki ima neposreden vpliv na učinkovitost delovanja tudi ostalih delov kritične 

infrastrukture v naši državi in tudi v širšem mednarodnem prostoru. Potrebno je poudariti, da v 

pristanišču Luke Koper gospodarska dejavnost sobiva z drugimi pomembnimi državnimi 

institucijami, kot so Slovenska vojska, Policija, Luška kapitanija in ostalimi pomembnimi 

deležniki. S tega stališča je obvladovanje tveganj in s tem zagotavljanje neprekinjenosti 

delovanja sistema v Luki Koper 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 varnega delovanja procesov v pristanišču. 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. V tem okviru še posebej izražena smer digitalizacije procesov, uvajanje novih na 

zelenih rešitvah temelječih energetskih rešitvah in tehnologiji, ki lahko pomembno pripomore 

k boljšemu obvladovanju kompleksnih varnostnih tveganj. 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. 

 
 

2. Nagrado za KORPORATIVNO VARNOSTNEGA MANAGERJA leta 

2020 prejme g. Božidar Dajčman iz podjetja NKBM d.d. 

 
Obrazložitev: 

 

Gospod Božidar Dajčman ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane na področje 

poslovnega korporativno varnostnega okolja. Ravno to delovanje v različnih korporativnih 

okoljih mu je dalo tisto priložnost za nadgrajevanje znanj in izkušenj, ki jih s pridom izkorišča 

pri svojem delu, in katere tvori posebno kvaliteto, ki ga ločuje od ostalih kolegov. Ravno v 

korporativnem okolju v zadnjih letih izredno aktivno deluje kot direktor Oddelka upravljanja 

fizične in informacijske varnosti v NKBM. Varnost in obvladovanje kompleksnih varnostnih 

tveganj, med katerimi so posebej izpostavljena specifična fizična in informacijska tveganja, 

katerim je izpostavljena bančna dejavnost, so za NKBM, ključnega pomena. Zadnje obdobje je 

bilo še posebej zahtevno, saj so združevanje in sinergija v bančnem sektorju od njega zahtevala 

izvedbo tankočutnih strokovnih pristopov pri graditvi centralnega procesa korporativne 



varnosti v združeni organizaciji.  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. V zadnjem obdobju pa je bil prenos njegovih znanj in izkušenj 

usmerjen ravno v korporativno varnostno okolje, kjer je kot predstavnik podjetja NKBM tudi 

korporativni član Slovenskega združenja korporativne varnosti. Njegovo znanje ter izkušnje pa 

so med kolegi v Slovenskem združenju posebej visoko cenjene. 

 

 

 

3. Nagrado za INOVATIVNO VARNOSTNO REŠITEV za leto 2020 prejme 

podjetje SILVER BULLET RISK   

 
Obrazložitev: 

 
Informacijsko-varnostna rešitev Silver Bullet Risk prinaša popolno primerljivost na različnih 

področjih tveganj, pomaga, da k uspešnosti prispevajo vsi oddelki in deležniki ter zaposlene 

usmerja k ustvarjanju novih poslovnih priložnosti. S pomočjo uporabniku prijazne in 

tehnološko dovršene programske opreme, omogoča centralno upravljanje s tveganji in 

škodnimi dogodki.  

Dejavnost upravljanja tveganj zahteva pozornost, čas in odgovorne osebe, ki razumejo področje 

in medsebojno povezanost tveganj med funkcijami ter oddelki. Platforma zaposlenim pomaga 

zajemati informacije v podporo njihovim odločitvam in posledično povezati in razumeti 

procese, ki vodijo do uresničitve tveganj. Vselej, ko so iz procesa upravljanja tveganj izključena 

pomembna področja organizacije ali pa so tveganja ocenjena po različnih in neprimerljivih 

kriterijih, se namreč izgubljajo dragoceni podatki o zgodovini pomembnih dogodkov in 

odločitev, ki preprečujejo, da bi na tveganja lahko pogledali celostno. 

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.  

 

 

 

4. Nagrada za NAJBOLJ VARNO MESTO v letu 2020 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 2020 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 (KD) – 50% 

- statistika kaznivih dejanj (KD) v letu 2020 (10%) 

- primerjava kaznivih dejanj 2020 glede na leto 2019 (10%) 

- statistika kaznivih dejanj (KD) v letih 2016-20 (10%)  

- primerjava kaznivih dejanj 2020 glede na povprečje 2016-20 (10%) 

- KD v letu 2020 zoper premoženje (10%) 

 

➢ dnevne migracije in velikost občin (10%) 

➢ aktivnosti na področju varnosti v občini (40%) 

- projekti in aktivnosti izražene skozi anketni obrazec (30%) 

- izpolnjen anketni vprašalnik (10%) 

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

male in srednje velike občine.   

 

4.1. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2020 v kategoriji mestnih občin 

letos prejme mestna občina VELENJE.  
 

Obrazložitev nagrade: 

 

Mestna občina Velenje je leta 2020 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.  

 



V kategoriji mestnih občin je prvo mesto osvojila Mestna občina Velenje, ki je izstopala v 

naslednjih kategorijah: 

 

✓ v vseh statističnih primerjalnih kazalnikih, ki prinaša polovico celotne ocene, je bila 

blizu vrha 

✓ enako število KD glede preteklo leto  

✓ zelo dobra statistika kaznivih dejanj v letih 2016-20 

✓ zelo dobra med prijavljenimi občinami po kazalniku KD/1000 preb. – 26,2 KD/1000 

preb. 

✓ v vrhu v kategoriji min število KD zoper premoženje 

✓ med projekti oz. dobrimi praksami na področju lokalne varnosti gre izpostaviti: 

➢ zelo dobro izoblikovan model sodelovanja Policijske postaje Velenje in Službe 

medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, 

➢ aktivnosti za dvig ozaveščenosti na področju kibernetske oziroma informacijske 

varnosti v mestni upravi (opravljen sistemski varnostni pregled, izobraževanja s 

področja kibernetske varnosti, izobraževanja o varni uporabi socialnih omrežij, 

uporabe elektronske pošte in osebnih podatkov v spletu), 

➢ aktivnosti na področju varnosti v šolah in problematiki nasilja otrok in mladine, 

➢ organizacija dogodka »Izzivalec ulice za mlade« v so-organizaciji z 

Neodvisen.si, 

➢ aktivnosti projekta »eMCe plac ozavešča«, ki širi ozaveščanje o negativnih 

učinkih drog med mladimi in deluje v okviru Mladinskega centra Velenje, 

➢ v okviru projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto obveščanje o 20 varnih 

točkah, o oblikah nasilja na spletu ter kako se obvarovati pred njimi. 

 

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

aktivnostmi zagotavlja varno življenjsko okolje. To prestižno nagrado je sedaj osvojila že 

drugič.  

 

4.2. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2020 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, ki je 

izstopala v naslednjih kategorijah: 

✓ v vrhu ali tik pod njim v celotni statistiki KD, ki prinaša polovico celotne ocene 

✓ v vrhu med prijavljenimi občinami po kazalniku KD/1000 preb. – 12,23 KD/1000 preb. 

✓ v vrhu v kategoriji statistika KD/1000 preb. v obdobju zadnjih 5 let 



✓ v vrhu v kategoriji statistika KD 2020 v primerjavi glede na predhodne leto 

✓ med projekti na področju lokalne varnosti gre izpostaviti: 

- aktivnosti na področju zagotavljanja večje varnosti, ne glede na izjemne okoliščine 

zaradi korona virusa v letu 2020:  

o vključitev različnih družbenih struktur in področij kot so šole, vrtci, starejše, 

aktivno prebivalstvo,  

o obravnava različnih področij, kjer se aktivnosti izvajajo: osebna varnost, 

varne šolske poti, promet, planinstvo, MTB aktivnosti, pokopališča, 

potapljanje, ribolov, socialna in zdravstvena varnost…  

o z investicijami dosegli neposredne in posredne učinke, ki se odražajo na 

varnosti,  

o promocija varnostnih dosežkov in osvetlitev varnostne problematike z 

dogodki, prireditvami, predstavami (primer lutkovne predstave o varnosti v 

prometu za otroke),  

o primer socialno varnostnega sosveta - dobro medsebojno sodelovanje med 

vsemi ustanovami, ki pomembno prispevajo k skupni varnosti v širšem 

sistemu varnosti in zaščite,  

o dobre prakse v medijih.  

- izvajanje občinskega programa varnosti: 

o zagotavljanja večje cestno-prometne varnosti,  

o razširitev javne mreže defibrilatorjev,  

o upravljanje z varnimi točkami,  

o vse šole v občini so veliko pozornosti posvečale varnosti na področjih 

prometne varnosti, varnosti na spletu, v šoli in skrbi za zdravje. 

- slogan OSTANITE ZDRAVI IN POVEZANI NA DALJAVO, ki ga je skupaj s 

sloganom za splošno varnostno tematiko izpred nekaj let MISLIMO VARNO, 

RAVNAJMO VARNO, BODIMO VARNI uporabila za dodatno spodbujanje 

prebivalcev pri spoštovanju ukrepov. 

- Zavedanje o pomenu informacijske varnosti za zaposlene - izvedena izobraževanja 

kibernetske varnosti in o varni uporabi socialnih omrežij, individualna 

izobraževanja o varnem načinu dela na daljavo, 

- načrtovan lokalni posvet s področja kibernetske varnosti, 

- gre izpostaviti še izkazano solidarnost v času epidemije (Jabolko navdiha) in v 

silovitem neurju s točo, ki je prizadelo nekatere dele občine.  

 

 

 

5. Nagrado za INOVATIVNO MEDIJSKO PROMOCIJO VARNOSTI 

prejme informativna oddaja DNEVNIK, RTV Slovenija 
 

Obrazložitev: 

 

 

RTV ostaja osrednji slovenski javni medij, ki je v zadnjih letih svojega delovanja pomembno 

oblikoval razvoj slovenskega 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. Prispevki v programskem okolju osrednje informativne oddaje 



DNEVNIK vsebujejo ustrezne informativne vsebine povezane s širšim področjem varnosti in 

obvladovanjem varnostnih tveganj v javnih in gospodarskih okoljih. Poročanje je ustrezno 

neodvisno in z vabljenimi strokovnimi gosti, ki skupaj z voditelji predstavljajo posebno 

kvaliteto informativne oddaje DNEVNIK, 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, ki se dotikajo 

problemov povezanih z varnostjo, upoštevani visoki profesionalni novinarski standardi. Z 

inovativnim, fleksibilnim, kredibilnim in ustvarjalnim pristopom do medijskih vsebin, tako 

predstavljajo zelo pomemben dejavnik za dvigovanje varnostne kulture in splošnega zavedanja 

o pomenu varnosti na vseh področjih naše družbe. V to ni vključen samo mednarodni in 

nacionalni okvir temveč je pomembnemu delu pozornost namenjena tudi posamezni lokalni 

problematiki. Na to dejstvo nenazadnje kaže tudi visok nivo gledanosti oddaje in različna 

priznanja, ki so jih 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. 

 

6. Nagrado za življenjski prispevek na področju korporativne varnosti 

prejme dr. Milan VRŠEC, član Slovenskega združenja korporativne varnosti 
 

Obrazložitev: 

 

Omenjena nagrada se podeljuje ob posebnih priložnostih. Dr Milan Vršec je s svojim 

neumornim strokovnim delom v svoji več kot 50 letni karieri bistveno pripomogel k dvigovanju 

ugleda korporativne varnosti v slovenskem in mednarodnem okolju. V svoji dolgoletni karieri 

je postal sinonim za nove pristope, kvaliteto, visoko osebno integriteto in nenazadnje ugled, ki 

ga uživa v strokovnem in v širšem nacionalnem in mednarodnem okolju. Je eden izmed 

ustanovnih članov Slovenskega združenja za korporativno varnost in njegov prvi predsednik. S 

svojimi bogatimi izkušnjami je pomembno pripomogel k rasti ugleda omenjenega združenja in 

s tem posledično tudi korporativne varnosti kot profesije. Temeljno študijsko gradivo na 

področju korporativne varnosti še vedno predstavlja njegova knjiga z naslovom „Varnost 

podjetja – tokrat drugače”, ki je bila leta 1993 izdana pri založbi Viharnik iz Ljubljane. 

Vsebine knjige so kljub časovni odmaknjenosti še danes aktualne in izražajo dejanskost stanja 

procesov, ki jih je  za celovito obvladovanje varnostnih tveganj potrebno izvajati v 

organizacijskih okoljih naših podjetij. Ta dejstva dokazujejo vizionarsko strokovnost cenjenega 

kolega Vršca, ki je za večino veliko prezgodaj začel raziskovati procese, ki jih je sodobno 

dinamično okolje prineslo v spremenjenih gospodarskih okoliščinah družbenega sistema v 

katerega smo prešli po osamosvojitvi Republike Slovenije. Mnogokrat nerazumljen v svojih 

dognanjih s strani vodilnega managementa v slovenskih organizacijskih in akademskih okoljih, 

je bil v širšem regijskem mednarodnem okolju priznan kot eden vodilnih akademikov na 

področju korporativne varnosti. Tako so tudi njegova dela predstavljala osnovni študijski temelj 

za bodoče strokovnjake s področja korporativne varnosti.  

To je samo nekaj pomembnih dejstev, ki so v bogati strokovni poti dr. Milana Vršca komisijo 

prepričala, da mu je podelila to laskavo nagrado za življenjski prispevek na področju 

korporativne varnosti.   

 

 

7. Nagrado za življenjski prispevek na področju korporativne varnosti 

prejme g. Ingo Falk Pasch Wallersberg, član Slovenskega združenja 

korporativne varnosti 



 

Obrazložitev: 

 

Gospod Ingo Falk Pasch Wallersberg je s svojim neumornim strokovnim delom v svoji več kot 

40 letni karieri bistveno pripomogel k dvigovanju ugleda korporativne varnosti v slovenskem 

in mednarodnem okolju. V svoji dolgoletni karieri je opravljal ključne funkcije med katerimi 

je potrebno posebej izpostaviti ministrovanje v času prelomnih časov osamosvajanja Republike 

Slovenije, bil pa je tudi več let predsednik Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. 

Na tem področju je s svojimi pronicljivimi idejami in visokim strokovnim znanjem zagotavljal, 

da se je dejavnost razvijala v smeri potreb, ki jih je prinašalo novo poslovno in varnostno okolje. 

Glede na dejstvo, da zasebna varnost predstavlja eno od pomembnih mehanizmov korporativne 

varnosti pri obvladovanju zahtevnih varnostnih tveganj, je s tem pomembno pripomogel tudi k 

razvoju kvalitete korporativne varnosti, kot krovne strateške dejavnosti. Imenovani ima visoko 

osebno integriteto in ugled, ki ga uživa v širšem nacionalnem in mednarodnem okolju. V 

zadnjem obdobju se je posvetil delovanju znotraj Slovenskega združenja za korporativno 

varnost, kjer je eden od pomembnih članov. S svojimi bogatimi izkušnjami je pomembno 

pripomogel k rasti ugleda omenjenega združenja in s tem posledično tudi korporativne varnosti 

kot profesije.  

Seveda pa je njegov neutrudni duh izražen tudi skozi družbene aktivnosti, ki nakazujejo njegovo 

strokovno širino in pripravljenost razdajanja na različnih družbeno pomembnih področjih 

povezanih z varnostjo.  

To je samo nekaj pomembnih dejstev, ki so v bogati strokovni poti g. Pascha Wallersberga 

komisijo prepričala, da mu je podelila to laskavo nagrado za življenjski prispevek na področju 

korporativne varnosti.   

 


