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Korporativna varnost vse bolj pridobiva
na pomembnosti
e: Tatjana Mohorko

A: arhiv ICS, siol.net
Izr. prof. dr. Denis Čaleta je predsednik Inštituta za korporativne varnostne študije in predsednik Slovenskega združenja za
korporativno varnost ter glavni in odgovorni urednik revije Korporativna varnost. Večji del njegove več kot 20-letne kariere je
povezan z varnostnim področjem. Je človek dolgoletnih izkušenj na področju delovanja v nacionalno-varnostnih in poslovnih
organizacijah – je tisti, ki velikokrat poudari, da korporativna varnost vedno bolj pridobiva na pomembnosti, po njegovem pa
je tudi varnostno zavedanje posameznikov ter strateškega managementa zelo pomembno v naši družbi.

Gasilec: »Bralcem Gasilca bi bilo zagotovo zanimivo izvedeti več o pojmu korporativna varnost. Kako ta pojem predstavite tistim, ki jim to področje ni blizu?«
Denis Čaleta: »Korporativna varnost je
v najširšem pomenu besede dejavnost,
ki identificira in izvaja vse potrebne sistemske ukrepe za obvladovanje varnostnih tveganj v posameznem podjetju.
Kot takšna predstavlja eno od osnovnih funkcij za delovanje podjetja in se
za njegovo učinkovito delovanje nujno
izvaja v tesnem sodelovanju z vsemi
ostalimi ključnimi funkcijami podjetja.
Celovito področje korporativne varnosti
za ustrezno obvladovanje varnostnih
tveganj v korporaciji nujno vključuje
področje varnosti, procesa neprekinjenega poslovanja, varnosti pri delu in v
zadnjem obdobju tudi požarne varnosti. Procesi zagotavljanja korporativne
varnosti so nedeljiva celota krovnega
modela upravljanja korporacij, ki se izraža skozi korporativno upravljanje in
korporativno družbeno odgovornost.
Predvsem slednja postavlja korporativno varnost kot proces v širši okvir delovanja, v razmerju korporacije do družbe
kot celote v okolju, kjer le-ta deluje.«
Gasilec: »Kaj korporativna varnost pomeni v slovenskem prostoru in kakšni
so bili začetki uvajanja te oblike varnosti
pri nas?«
Denis Čaleta: »Korporativna varnost
vedno bolj pridobiva na pomembnosti,
saj zahtevno varnostno okolje sili strateški management, da prepozna pomen
tega procesa za učinkovito delovanje
njihovih organizacij. V preteklosti smo
imeli različne izkušnje z vzpostavljanjem
in uvajanjem korporativne varnosti v
organizacijah. Predvsem pa so bile v
preteklosti glavne pomanjkljivosti, da
je bila dejavnost razpršena v različnih
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delih podjetij ter predvsem hierarhično
in procesno neprimerno umeščena.«
Gasilec: »V kakšnem varnostnem okolju
živimo? Zahtevnem, dinamičnem ...?
Kako ga obvladujemo in koliko imamo
v sebi dejanskega varnostnega zavedanja?
Denis Čaleta: »V tem dinamičnem in
globalnem okolju je nerealno pričakovati, da je Slovenija varen otok v razburkanem oceanu. Tega se vedno bolj zave-

da tudi strateški management podjetij,
še posebej tistih, usmerjenih v mednarodno okolje, in tistih, ki upravljajo s
kritično infrastrukturo, ki je ključna za
normalno funkcioniranje širše družbene skupnosti. Informacijska družba je –
poleg tradicionalnih groženj – prinesla
grožnje kibernetskega okolja, ki potrebo po obvladovanju tveganj postavlja v
popolnoma drugačno dimenzijo. Ne
smemo pa pozabiti terorizma in groženj, ki jih prinašajo strelske situacije
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nam kaže, da bo potrebno problemu
radikalizacije posameznika v prihodnje
nameniti posebno pozornost. Zelo pomembno se je zavedati, da človek še
vedno ostaja osrednji del vsake učinkovite organizacije, zato je varnostno zavedanje posameznikov in strateškega
managementa tako zelo pomembno.«

NUJNO POTREBUJEMO VISOKO
IZOBRAŽENE STROKOVNJAKE
Gasilec: »Kdaj ste se sami prvič srečali
s korporativno varnostjo in kaj vas je
tako zelo pritegnilo, da ste se zapisali
tej stroki?«
Denis Čaleta: »Dolgoletne izkušnje na
področju delovanja v nacionalno-varnostnih in poslovnih organizacijah so
me pripeljale do zaključka, da je korporativna varnost tisti pomemben segment, ki je v določenem trenutku v poslovnih organizacijah manjkal za učinkovitejše zoperstavljanje vedno bolj
kompleksnim tveganjem, ki so jim bile
le-te izpostavljene pri poslovanju. To je
bila tudi ena izmed osnovnih idej, ki je
vodila do ustanovitve Instituta za korporativne varnostne študije in kasneje
Slovenskega združenja za korporativno
varnost. Moram priznati, da smo bili
pred več kot 15 leti tudi v mednarodnem okolju pionirji na področju sistemskega razvoja korporativne varnosti.«
Gasilec: »Študij korporativne varnosti je
novost pri nas. Podjetja potrebujejo dobre korporativno varnostne strokovnjake
zaradi preživetja in uspešnosti ter zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev. Torej
to ni modna muha, dejansko je potreba
in nuja za prihodnost?«
Denis Čaleta: »Zahtevnost varnostnega okolja je pred nas postavila potrebo,
da za učinkovito izvajanje procesa korporativne varnosti nujno potrebujemo
visoko izobražene strokovnjake, ki bodo
posedovali multidimenzionalna znanja
različnih področij, kot so varnost, pravo,
management, informacijska varnost in
psihologija. To je bilo pomembno vodilo pri razvoju navedenega programa
»managementa korporativne varnosti«,
ki se izvaja na GEA College – Fakulteti
za podjetništvo.«

Denis Čaleta: »Študij poteka v dveh semestrih in sodi v rang strokovnih magistrskih programov. Vsak semester ima
del obveznih predmetnih področij in
del, kjer lahko kandidati med izbirnimi
predmeti sestavijo tisto, kar jim bo v
delovnem okolju najbolj koristilo. Zelo
pomembno je izpostaviti kvalitete, ki
jih pri ostalih študijskih okoljih izredno
težko dobiš. To vsekakor predstavljajo
predavatelji, ki imajo bogate izkušnje iz
neposrednih poslovnih okolij, kar daje
študiju posebno težo. Študije primerov,
neposredni obiski v poslovnih organizacijah, manjše interaktivne skupine slušateljev, vabljeni gostujoči predavatelji
so predpogoj, ki poleg dobrega programa zagotovijo ustrezno podlago, da so
diplomanti, ki končajo omenjeni program, ustrezno pripravljeni na delo v realnem okolju.«
Gasilec: »Eno je študij, drugo so izkušnje
in potrebno novo znanje. Na kakšen
način in kje lahko to tudi po študiju nudite izobraženim varnostnim strokovnjakom?«

Denis Čaleta: »V Inštitutu za korporativne varnostne študije smo kot sorazvijalci programa izredno tesno vključeni v proces študija. Vsem študentom
omogočamo, da se poleg študija takoj
vključijo v delovanje Slovenskega združenja za korporativno varnost, kar jim
omogoča, da imajo možnost neposrednega vpogleda in obiskov različnih poslovnih organizacij. Določeni študentje
so neposredno vključeni v različne aplikativne projekte, ki jih vodimo v inštitutu. Izmenjava dobrih praks in izkušenj,
ki so jih deležni, zagotavlja, da je razkorak med teoretičnim delom študija in
praktičnim okoljem vedno manjši. To daje študiju edinstvenost, ki je ni možno
dobiti nikjer drugje v našem izobraževalnem okolju.«
Gasilec: »Tudi razmere na trgu zahtevajo dobre korporativne strokovnjake.
Kakšna je potreba po tovrstnem kadru
v slovenskih podjetjih?«
Denis Čaleta: »Vedno več slovenskih
podjetij sprašuje po tem profilu strokovnjakov. Tudi organizacijsko v podjetjih korporativna varnost dobiva svoje
mesto, kar bo posledično še povečalo
povpraševanje po profilu korporativno-varnostnega managerja.«
Gasilec: »Kakšne so naloge varnostnega managementa v podjetjih?«
Denis Čaleta: »V grobem smo jih navedli
že v uvodu, vsekakor pa zagotavljajo
upravljanje s tveganji na področju fizične in tehnične varnosti ter neprekinjenosti poslovanja, varnosti zaposlenih –
še posebej zaposlenih na ključnih položajih – varnosti ključnih informacij v
organizaciji, informacijske varnosti, v
zadnjem obdobju pa vedno bolj tudi na
področjih požarnega varstva.«

V ICS LJUBLJANA USTVARJAMO
VEZI, KI BOGATIJO, IN TAKO
GRADIMO POT DO USPEHA
Gasilec: »Dotakniva se še Inštituta za
korporativne varnostne študije, kjer ste
v vlogi predsednika. Kakšno je poslanstvo
inštituta?«

Gasilec: »Podiplomski študij managementa korporativne varnosti je pri nas
prisoten šele nekaj let. Kako poteka in
kako vpliva na kasnejšo zaposlitev?«
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Denis Čaleta: »Poslanstvo ICS-Ljubljana
je predvsem združevanje in razvijanje
novega znanja, izkušenj, spoznanj, potreb ter uveljavljanje interesov na področju korporativne varnosti v nacionalnem
in mednarodnem okolju. To zagotavljamo z organizacijo izobraževalnih dogodkov in vodenjem pomembnih raziskav
– smo del več evropskih projektov,
imamo močno publicistično dejavnost,
zelo smo prisotni tudi v slovenskem gospodarstvu z izvajanjem različnih svetovalnih in aplikativnih projektov. Naš
osnovni moto je vsekakor, da ”Ustvarjamo vezi, ki bogatijo, in tako gradimo
pot do uspeha!“«
Gasilec: »Kaj pa vizija? Kateri so osrednji
strateški cilji, ki vas vodijo v prihodnost?
Kakšna so pričakovanja in načrti, da bo
korporativna varnost dobila še večji
pomen ter veljavo v slovenski družbi?«
Denis Čaleta: »Vsekakor moramo intenzivirati strokovne razprave, ki bodo
vodile k dvigovanju varnostnega zavedanja na vseh nivojih družbene skupnosti. Višje varnostno zavedanje je tudi
nujni predpogoj za aktivnejše uvajanje
novih spoznanj in tehnoloških rešitev
na področju celovitega obvladovanja
varnostnih tveganj.«
Gasilec: »Dotaknimo se še vse aktualnejše teme v naši državi – ogroženosti
Slovenije pred terorizmom. O tem se v
javnosti morda še premalo govori. Kakšna je trenutno ocena ogroženosti?«
Denis Čaleta: »Načeloma je uradna
ocena, ki jo pripravljajo ustrezni organi, nizka, kar pa nas ne sme postaviti v
stanje lažne zavarovanosti, da se s tem
problemom v naši družbi v bližnji prihodnosti ne moremo soočiti. Kot del
mednarodne skupnosti imamo del odgovornosti za izvajanje aktivnosti zoperstavljanja terorizmu na vseh nivojih.«
Gasilec: »Kaj bi morali Slovenija in EU
storiti za večjo varnost pred terorizmom?«
Denis Čaleta: »To je vprašanje, na katerega je v tako omejenem obsegu nemogoče podati ustrezen odgovor. Vsekakor se je potrebno zavedati, da bo
potrebno s problemom terorističnih
groženj živeti tudi v prihodnje. Najučinkovitejši način preprečevanja pojavljanja
teh groženj je odpravljanje vzrokov za
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Dr. Denis Čaleta poveljniku Franciju Petku izroča plaketo, ki jo je Slovensko združenje
korporativne varnosti podelilo Gasilski zvezi Slovenije (A: Suzana Veber)

njihovo pojavljanje. To je dolgoročni
proces, ki politike, ki želijo kratkoročne
rezultate, ne zanima.«
Gasilec: »Kako varni pa so pripadniki
Slovenske vojske in policije na mednarodnih operacijah?«
Denis Čaleta: »Ne smemo pozabiti, da
omenjeni pripadniki izvajajo naloge v
imenu Republike Slovenije na izpostavljenih kriznih žariščih. Zaradi navedenega je v določenih primerih njihova
ogroženost na višjem nivoju.«
Gasilec: »Predstavite nam še strokovno
revijo Korporativna varnost, s katero je
revija Gasilec vzpostavila sodelovanje.
Kaj je njen osnovni namen, komu je namenjena, kako nastaja, kako izbirate
teme …«
Denis Čaleta: »Revija predstavlja visoko
strokovno publikacijo, ki bralcem ponuja seznanitev z zadnjimi trendi na
področju korporativne varnosti in s
tem procesom povezanih dejavnosti.
Predvsem pa skrbimo za prenos zadnjih
spoznanj in dobrih praks, ki se pojavlja-

jo v našem poslovnem okolju. Namenjena je različnemu spektru bralcev – od
strateškega managementa do ozko specializiranih strokovnjakov posameznih
področij korporativne varnosti. Zelo
sem vesel, da je prišlo do sodelovanja
med obema revijama z izmenjavo določenih vsebin.«

VČLANITEV GASILSKE ZVEZE
SLOVENIJE V SLOVENSKO
ZDRUŽENJE ZA KORPORATIVNO
VARNOST ZA NAS PREDSTAVLJA
VELIKO ČAST IN PRIZNANJE
Gasilec: »Slovensko združenje korporativne varnosti ima redno in korporacijsko članstvo – korporacijska članica je
tudi Gasilska zveza Slovenije. Kakšna je
razlika med enimi in drugimi člani?«
Denis Čaleta: »Razlika je samo v tem,
da so korporativni člani organizacije, ki
z udeležbo v združenju izvajajo svoje
poslanstvo ter predvsem z izmenjavo
izkušenj in dobrih praks zagotavljajo
dodano kvaliteto, ki jo takšno združevanje prinaša. Fizično članstvo je članstvo strokovnjakov posameznikov, ki so
individualno vključeni v združenje.«
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Gasilec: »Kaj za vas pomeni članstvo
Gasilske zveze Slovenije v Združenju za
korporativno varnost?«
Denis Čaleta: »Danes je v kompleksnem
okolju nemogoče v celoti zagotoviti
svoje poslanstvo, če ne vzpostaviš tesnega sodelovanja s sorodnimi organizacijami. Samo skupno sodelovanje nas
dela močnejše in odzivnejše, še posebej v okoljih s tako omejenimi resursi,
kot smo jim priča v Republiki Sloveniji.
Včlanitev Gasilske zveze Slovenije v
Slovensko združenje za korporativno
varnost za nas predstavlja veliko čast in
priznanje. Gre za eno najprominentnejših in priznanih organizacij z dolgoletno
tradicijo. Zadnji dogodki ob tragičnih
požarih, ki so se v večini pojavili v industrijskih obratih, so dali še dodatno potrditev, da lahko na področju dviganja

požarne varnosti v organizacijah samo
skupaj naredimo več. Sodelovanje se
že razvija v konkretne dogovore in sodelovanje, ki bo – po mojem trdnem
prepričanju – rezultiralo v višjem zavedanju odgovornih v organizacijah in
dvigu pripravljenosti za posredovanje
pri požarih v industrijskih objektih.«

došle, da se bo požarna varnost v podjetjih obravnavala na bolj sistematičen
način, v primeru požarov pa dala ustrezna podpora in informacije gasilcem, ki
bodo intervenirali na takšnih dogodkih.«

Gasilec: »Eno od nedavnih srečanj Slovenskega združenja korporativne varnosti je bilo organizirano na Gasilski
zvezi Slovenije in tudi teme srečanja so
bile “gasilske”«.

Denis Čaleta: »Kot predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost bi na tem mestu rad izkoristil priložnost za javno zahvalo gasilcem, ki v
večini primerov prvi skrbijo za to, da
učinkovito obvladujemo posledice različnih tragičnih dogodkov. Zavedam se,
da tega nikoli ni mogoče poplačati, lahko pa rečem, da ste v naših očeh visoko
cenjeni in smo ponosni na vaše delo,
kjerkoli ga izvajate.« ●

Denis Čaleta: »Člani Slovenskega združenja smo imeli priložnost podrobneje
spoznati organizacijo Gasilske zveze
Slovenije in seznanili smo se z analizama gašenja dveh velikih požarov v Sloveniji. Te izkušnje bodo vsekakor dobro-

Gasilec: »Za konec še morda sporočilo
bralcem Gasilca?«
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