
Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2022« 

 

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 

- NAJBOLJŠI STROKOVNI PRISPEVEK S PODROČJA VARNOSTI 

 

Tudi letos je bila podeljena nagrada za ŽIVLJENSKI PRISPEVEK NA PODROČJU 

KORPORATIVNE VARNOSTI 

 

1. Nagrado za NAJBOLJ VARNO PODJETJE v letu 2021 prejme podjetje 

PETROL d.d. 

 
 



Obrazložitev nagrade: 

 

Osrednjo poslovno dejavnost družbe Petrol predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in 

ostalimi energenti. Gre za poslovno področje, na katerem Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov 

vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno 

Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj 

manj kot 20 odstotkov prihodka. Še posebej je ta pomembnost izražena zaradi dejstva, da je za 

Slovenijo ta sektor energetike tisti, ki ima neposreden vpliv na učinkovitost delovanja tudi 

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 

Petrolu 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 Petrolu. 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 

2021 prejme g. Matjaž TAVČAR iz UKC Ljubljana 

 
Obrazložitev: 

 

Gospod Matjaž Tavčar 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 Službe za korporativno 

varnost v UKC Ljubljana. Varnost in obvladovanje kompleksnih varnostnih tveganj je prišla še 



posebej do izraza v obdobju pandemije, kjer so bile predvsem zdravstvene institucije, soočene 

z največjimi izzivi, kako zagotavljati ustrezno varnost svojih zaposlenih, kateri so nosili 

največje breme te krize.  S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem veš čas pomembno 

sooblikuje in vpliva na učinkovito obvladovanje tveganj, katerim je organizacija, zaradi 

specifične dejavnosti 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 UKC Ljubljana 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 2021 prejme 

podjetje TELEKOM SLOVENIJE d.d. 

 
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 Operation 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 OCKV in 

specialisti v Telekomu Slovenije, med katere sodi tudi odzivna skupina za reševanje varnostnih 

incidentov (CSIRT). Pri tem sodelujejo z ustreznimi subjekti na slovenskem in mednarodnem 

nivoju 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 

namenjen interoperabilnosti delovanja. 

V zadnjih dveh letih so s pomočjo avtomatizacije delovnih procesov, integracijo umetne 

inteligence in strojnega učenja v delovne procese ter uporabo najsodobnejših varnostnih orodij 

delovanje centra razširili tudi na segment srednjih, malih in mikro družb in s tem poskrbeli, da 

si lahko tudi najmanjši in najranljivejši privoščijo napredno kibernetsko varnost. 

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 2021 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 lahko s svojimi strokovnimi službami, 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 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 2021 je bilo zajetih preko 40 slovenskih 

mest/občin in sicer glede na spodnjo mejo števila prebivalcev, to je 11.000 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) – 60% 

- statistika kaznivih dejanj (KD) v letu 2021 (10%) 

- primerjava kaznivih dejanj 2021 glede na leto 2020 (10%) 



- primerjava kaznivih dejanj 2021 glede na leto 2019 (10%) 

- statistika kaznivih dejanj (KD) v letih 2017-21 na preb. (10%)  

- primerjava kaznivih dejanj zoper gospodarstvo 2021/2020 (10%) 

- primerjava kaznivih dejanj zoper premoženje 2021/19-20 (10%) 

 dnevne migracije in velikost občin (10%) 

 aktivnosti na področju varnosti v občini (30%) 

- projekti in aktivnosti izražene skozi anketni obrazec (20%) 

- 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 2021 v kategoriji mestnih občin 

letos prejme mestna občina PTUJ.  
 

Obrazložitev nagrade: 

 

Mestna občina Ptuj je leta 2021 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. Izstopala je v 

naslednjih kategorijah: 

 

 v vrhu v vseh statističnih primerjalnih kazalnikih, ki prinaša 60% celotne ocene  

o v vrhu med prijavljenimi občinami po kazalniku KD/1000 preb. – 16,02 

KD/1000 preb. 

o v vrhu v primerjavi KD zadnjih pet let na prebivalca 

o v vrhu po kazalniku KD glede na preteklo leto - tretjino manj 

o pozitiven trend padanja KD zoper gospodarstvo  

o pozitiven trend padanja KD zoper premoženje 

 

 Naj naštejemo nekaj dobrih praks na področju lokalne varnosti, ki so pripomogli k tej 

odločitvi: 

o 100 % odzivnost na prav vsak dopis ali prijavo o ustrezni varnosti na lokalno 

skupnost, ki  gre v obravnavo pristojnih služb. 

o Usklajenost skupnih dejavnosti policije, redarstva in inšpekcijskih služb. 

o Redno podajanje pobud za program Policijske postaje, kjer opredelimo kritične 

točke, termine in vsebino. 

o Obravnava trendov varnostnih pojavov/podatkov na varnostnem sosvetu, ki ga 

vodi policija in pri tem po potrebi opredelimo dodatne naloge pristojnih služb. 

o Redno poročanje Mestnemu svetu o stanju varnosti, kjer so opredeljene vse 

dejavnosti in izražene potrebe, ter ukrepi. 

o Zagotavljanje vseh potrebnih standardov za varstvo pred nalezljivimi boleznimi 

v času epidemije Covid-19. 



o Preko LAS Ptuj in CID Ptuj organizacija letnega posveta, ki vključuje varnostno 

problematiko mladih. 

Iz navedenega lahko sklepamo, da se Mestna občina Ptuj zaveda pomena varnosti in s svojimi 

aktivnostmi poskuša zagotavljati varno življenjsko okolje. To prestižno nagrado je sedaj 

osvojila že tretjič.  

 

4.2. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2021 v kategoriji majhnih in 

srednje velikih občin prejme občina LJUTOMER  
 

Obrazložitev nagrade: 

 

V kategoriji manjših in srednje velikih občin je prvo mesto osvojila Občina Ljutomer, ki je 

izstopala predvsem v naslednjih statističnih kategorijah: 

 v vrhu oziroma blizu v vseh statističnih primerjalnih kazalnikih, ki tokrat prinašajo 60% 

celotne ocene  

o v vrhu med prijavljenimi občinami po kazalniku KD/1000 preb. – 9,88 KD/1000 

preb. 

o v vrhu po kazalniku KD glede na preteklo leto 

o v vrhu po kazalniku KD zoper premoženje 

o pozitiven trend v primerjavi KD zadnjih pet let na prebivalca 

 med dobrimi praksami na področju lokalne varnosti gre izpostaviti: 

o sestajanje sveta za preventivo 

o izdelan strateški dokument Program varnosti občine 

o izdelana celostna prometna strategija, pripravljena v skladu z evropskimi 

smernicami 

 

Vse navedeno nas spelje v zaključek, da je občina Ljutomer na področju zagotavljanja varnosti 

svojega lokalnega okolja naredila nekaj pomembnih korakov v smer, kar jo od ostalih občin 

tokrat najbolj pozitivno izpostavlja. Pomenu varnosti je v tem lokalnem okolju namenjena 

posebna pozornost, kar dokazuje tudi z izvedenimi aktivnostmi v smeri zagotavljanj varnega 

življenjskega okolja. To prestižno nagrado je sedaj osvojila prvič.  

 

 

 

5. Nagrado za INOVATIVNO MEDIJSKO PROMOCIJO VARNOSTI 

prejme informativna oddaja ODMEVI, 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 večerne informativne 

oddaje ODMEVI 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 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, 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 NAJBOLJŠI STROKOVNI PRISPEVEK s področja 

korporativne varnosti prejmejo preventivne akcije Javne Agencije 

Republike Slovenije za varnost cestnega prometa »Uporaba mobilnega 

telefona«, »Hitrost« in »Varnostni pas«. 

 
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. 

Preventivne akcije »Uporaba mobilnega telefona«, »Hitrost« in »Varnostni pas« že vrsto let 

izvaja Javna agencija Republike Slovenije za varnost cestnega prometa. Ravno alkohol, 

prevelika hitrost in nedovoljena uporaba mobilnega telefona so tisti dejavniki tveganja, ki 

največkrat predstavljajo vzroke za prometne nezgode. Preventivne akcije so namenjene najširši 

slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa oblikovalci namenjajo tudi specifičnim skupinam, 

ki so posebej izpostavljene v okviru vsakega od navedenih dejavnikov tveganja.  

S pomočjo različnih inovativnih pristopov in poti posredovanja strokovnih interaktivnih vsebin 

je projekt dosegel zelo široko družbeno skupnost, kar daje projektu še posebno težo na področju 

osveščanja uporabnikov pri varni udeležbi v cestnem prometu. Varnost cestnega prometa je 

zelo pomemben dejavnik tudi za korporativno varnostno okolje in zaposlene v teh 

organizacijah. Zaradi tega je v posebnem interesu, da omenjene preventivne akcije pozitivno 

vplivajo na zavedanje voznikov v službenih okoljih ter tako zagotavljajo zmanjševanje možnih 

negativnih posledic za varnost cestnega prometa. 



To so tiste kvalitete in dobra praksa, ki so komisijo letos prepričale, da se Javni agenciji 

Republike Slovenije za varnost cestnega prometa, za strokovno vsebino preventivnih akcij 

»Uporaba mobilnega telefona«, »Hitrost« in »Varnostni pas« podeli omenjena nagrada.  

 

 

7. Nagrado za življenjski prispevek na področju korporativne varnosti 

prejme dr. Brane Bertoncelj, član Slovenskega združenja korporativne 

varnosti 
 

Obrazložitev: 

 

Omenjena nagrada se podeljuje ob posebnih priložnostih. Dr. Brane Bertoncelj je s svojim 

neumornim strokovnim delom v svoji več kot 50 letni karieri, ki je vezana na področje varnosti, 

obrambe in bančnega sektorja, 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. S svojimi bogatimi izkušnjami je pomembno pripomogel k 

rasti ugleda omenjenega združenja in s tem posledično tudi korporativne varnosti kot profesije.  

V tem okviru je potrebno posebej izpostaviti področje operativnega zagotavljanja denarnih 

sredstev v bančnem sistemu, kjer je v zadnjem obdobju opravljal funkcijo Direktorja področja 

finančne operative v Banki Sloveniji. V svoji dolgoletni karieri je vodil veliko pomembnih 

projektov. Vsekakor velja izpostaviti nacionalno najpomembnejši projekt, ki je bil povezan s 

prevzemom Evra v plačilni sistem Republike Slovenije. Operativna zagotovitev dovolj velike 

količine gotovine za normalno delovanje bančnega in s tem povezanih sistemov je bil v 

Republiki Sloveniji verjetno eden izmed najpomembnejših in z varnostnega stališča 

najzahtevnejših projektov v zgodovini Republike Slovenije. S svojo visoko profesionalnostjo, 

velikim obsegom znanja in odnosom do kolegov je do sedaj uspešno obvladoval vsa tveganja, 

katerim je še posebej izpostavljen bančni sistem. Njegove bogate izkušnje pa se vežejo tudi na 

področje nacionalne varnosti, kjer je pomembno sooblikoval organizacijo obrambnih priprav 

Slovenije v času njene osamosvojitve in kasneje s svojimi bogatimi izkušnjami pomagal 

sooblikovati koncept nacionalne varnosti Republike Slovenije.   

Zelo aktiven in spoštovan je tudi v mednarodnem okolju saj je kot veteran član različnih 

ekspertnih združenj kot sta Eurosystem’s Banknote Committee (BANCO) in Central Bank 

Counterfeit Deterrence Group (CBCDG). Aktiven pa je tudi znotraj Banke Slovenije in 

Slovenskega bančnega združenja. 

Njegovo zavzemanje za dvigovanje varnostnega zavedanja v korporativnem okolju se ni 

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

nadgrajeval in postal doktor znanosti, pridobljeno znanje oplemeniteno z izkušnjami pa je ves 

čas prenašal na mlajše kolege znotraj in zunaj njegovega okolja delovanja. Zelo aktiven je tudi 

pri posredovanju svojega znanja skozi različne strokovne in znanstvene prispevke na najbolj 

odmevnih konferencah. V zadnjem obdobju je bil posebej usmerjen v prenos svojih znanj in 

izkušenj ravno v korporativno varnostno okolje, kjer je skozi visoko strokovno revijo 



“Korporativna varnost” in skozi publikacije, ki jih je založil in objavil Institut za korporativne 

varnostne študije redno objavljal svoje prispevke. 

To je samo nekaj pomembnih dejstev, ki so v bogati strokovni poti dr. Braneta Bertonclja 

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

korporativne varnosti.   

 


