
Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2014« 
 
Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki 
Sloveniji. Podeljuje se 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, ki lahko bistveno vplivajo na uspešnost delovanja naših 
organizacij. Procesi prostega pretoka blaga, storitev, financ in delovne sile na en strani, 
prinašajo pogoje za učinkovito poslovanje organizacij, na drugi strani pa prinašajo skupaj z 
informacijsko tehnologijo 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 učinkovitih rešitev 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 pomembna tudi vloga države in lokalnih skupnosti, da v okviru svojih pristojnosti 
zagotavljajo ustrezno varnostno situacijo za nemoteno delovanje podjetij. 
Za konec je potrebno omeniti še posameznika, ne glede na katerem mestu v organizaciji se 
nahaja, ki s svojimi psihološkimi in sociološkimi značilnostmi ostaja najmočnejši del naših 
podjetij, vendar pa ob neustreznem varnostnem zavedanju predstavlja največjo stopnjo 
tveganja.  
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 2014. Nagrajenci so bili  izbrani v 
vseh šestih kategorijah in sicer: 

 
- NAJBOLJ VARNO PODJETJE 
- KORPORATIVNO VARNOSTNI  MANAGER LETA 
- NAJBOLJ INOVATIVNA VARNOSTNA REŠITEV 
- NAJBOLJ VARNO MESTO 
- NAJBOLJŠA KNJIGA S PODROČJA VARNOSTI 
- INOVATIVNA MEDIJSKA PROMOCIJA VARNOSTI 

 
 
1. Nagrado za Najbolj varno podjetje v letu 2014 prejme Kontrola zračnega 
prometa Slovenije 
 
Obrazložitev nagrade: 
Kontrola zračnega prometa je nosilec dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega 
prometa, služb letalskih telekomunikacij in služb letalskih informacij. Družba zagotavlja 
tehnično in operativno zmogljivost ter strokovno znanje za izvajanje navigacijskih služb 



zračnega prometa na varen, neprekinjen, zmogljivostno prilagodljiv, cenovno ugoden, 
stroškovno učinkovit ter sonaraven in kakovosten način. To seveda neprestano prilagaja  
trenutni ali kakršnikoli prihodnji gostoti letalskih prometnih tokov v danem zračnem 
prostoru.    
Družba opravlja storitve navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji skladno s 
slovensko zakonodajo, evropskimi standardi, standardi in priporočili Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe 
(Eurocontrol) ter sklenjenimi operativnimi delovnimi sporazumi s sosednjimi kontrolami 
zračnega prometa in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.  
Glede na dejstvo, da je Kontrola zračnega prometa Slovenije tudi del kritične infrastrukture na 
področju letalskega sektorja, je neprekinjenost delovanja in s tem povezano obvladovanje 
tveganj eden izmed ključnih procesov v organizaciji.    
Vsa tveganja in grožnje v največji možni meri obvladujejo skozi organizacijsko umeščenost 
procesov zagotavljanja korporativne varnosti. Na visoko stopnjo varnostnega zavedanja kaže 
tudi podpora procesu korporativne varnosti s strani strateškega managementa, ki prepoznava 
pozitivne učinke delovanja le te, kot učinkovito orodje  za ustrezno obvladovanje varnostnih 
in drugih s tem povezanih tveganj. Pri projektiranju in izgradnji novega objekta Kontrole 
zračnega prometa Slovenije so upoštevali najnovejša varnostna spoznanja in dobre prakse, ki 
so jih  že v fazi projektne priprave dokumentacije tudi uspešno implementirali. Vse to je  
imelo za posledico izredno funkcionalne rešitve, ki omogočajo organizaciji ustrezno 
delovanje in na drugi strani učinkovito obvladovanje tveganj ter zagotavljanje neprekinjenosti 
delovanja. 
 Svojo visoko varnostno zavedanje in pripravljenost prenašati svoje izkušnje v širši slovenski 
in mednarodni prostor kažejo tudi s tem, da so eden izmed vidnih korporativnih članov 
Slovenskega združenja korporativne varnosti. Njihovi zaposleni so redni udeleženci vseh 
pomembnejših mednarodnih in nacionalnih posvetov, kjer s svojo aktivno vlogo ne utrjujejo 
samo ugleda lastnega podjetja, temveč zagotavljajo tudi dvigovanje ugleda korporativne 
varnosti kot profesije in ključnega procesa za uspešnost delovanja naših organizacij.  
 
2. Nagrado za Korporativno varnostnega managerja leta 2014 prejme g. 
Sašo Korenjak iz podjetja Telekom Slovenije 
 
Obrazložitev: 
 
g. Sašo Korenjak ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na področje 
nacionalne varnosti, kakor tudi na področje poslovnega korporativno varnostnega okolja. 
Ravno v korporativnem okolju v zadnjih osmih letih izredno aktivno deluje kot vodja službe 
za varnost v največjem telekomunikacijskem podjetju Telekom Slovenije. V tem času je 
družba, poleg vseh svojih aktivnosti na domačih in tujih trgih, šla skozi vrsto organizacijskih 
sprememb, področje varnosti pa je v tem času postalo eno izmed prepoznavnejših v družbi in 
se utrdilo kot samostojno področje. Še več, dodeljeno ji je bilo vedno več odgovornosti in 
pristojnosti tako, da danes področje varnosti v družbi Telekom Slovenije poleg klasičnih 
področij varovanja ljudi in premoženja, obsega tudi upravljanje z varnostno nadzornim 
centrom, izvaja naloge in obveznosti s področja varovanja kritične infrastrukture, civilne 
zaščite, obsega  področje varovanja tajnih podatkov, sekundarne kontrole na področju 
prihodkov, preprečevanje zlorab v telekomunikacijskem prometu, ter vse ostale zakonske 
obveznosti, ki jih ima družba kot telekomunikacijski operater. Posebej je potrebno poudariti, 
da je bil pod njegovim vodstvom v družbo vpeljan sistem neprekinjenega poslovanja.  
Predvsem na področju preprečevanja zlorab v telekomunikacijskem prometu, ki je v zadnjem 
času zelo izpostavljeno, je Telekom Slovenije vzpostavil uspešen sistem za preprečevanje 



zlorab, tako s posodobitvijo procesov, opreme, organizacijsko/kadrovskimi  ukrepi kot seveda 
tudi z nujnimi finančnimi sredstvi. Njegova strokovnost in sposobnost uveljavljanja 
najnovejših varnostnih spoznanj in dobrih praks na področje korporativne varnosti je imelo 
zelo pomemben učinek pri njihovi implementaciji v organizacijsko okolje Telekoma 
Slovenije. To se kaže tudi skozi dejstvo, da je Telekom Slovenije družba z visoko stopnjo 
odgovornosti do varovanja, varnosti podatkov in ima visoko stopnjo varnostne kulture 
zaposlenih. V družbi izvajajo izobraževanje iz različnih področij varnosti, organizirajo 
različne delavnice, okrepili so sodelovanje z državnimi organi, povezujejo se s področjem 
zasebnega varovanja, strokovnjaki s področja varnosti pa se vključujejo tudi v izvajanje 
ostalih aktivnosti, preko katerih skrbijo za visok nivo varnosti v družbenem okolju. 
 Njegovo zavzemanje za dvigovanje varnostnega zavedanja v korporativnem okolju se ni 
ustavilo samo na mejah njegovih trenutnih okolij kjer deluje, ampak je svoje znanje aktivno 
nadgrajeval. Pridobljeno znanje pa, oplemeniteno z izkušnjami, ves čas prenaša na mlajše 
kolege znotraj in zunaj njegovega delovnega okolja. V zadnjem obdobju je bil še posebej 
usmerjen v prenos svojih znanj in izkušenj ravno v korporativno varnostno okolje, kjer je kot 
predstavnik Telekoma Slovenije tudi korporativni član Slovenskega združenja korporativne 
varnosti. 
 
 
3. Nagrado za inovativno varnostno rešitev za leto 2014 prejme podjetje 
Zarja Elektronika d.o.o. 
 
Obrazložitev: 
Zarja Elektronika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju tehničnega varovanja z 
delovanjem v širšem mednarodnem okolju. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1969 in  
usmerjeno predvsem v montažo tehničnih sistemov na področju tehničnega varovanja. Po letu 
1976 je Zarja pričela izvajati elektro inštalacije v večjih industrijskih objektih  in objektih 
širšega družbenega pomena. Pojavljale so se že zahteve po sistemih za zgodnje odkrivanje in 
javljanje požara. Leto 1979 pa predstavlja pomembno prelomnico saj je v tem obdobju Zarja 
Elektronika zelo pospešila lasten razvoj naprave za javljanje požara. Te nove tehnološke 
rešitve so bile že v fazi preskušanja, prototip pa je bil razstavljen na sejmu Elektronike v 
Ljubljani. V oktobru 1979 je Zarja, na Elektrotehniški fakulteti v Ljubljani, pridobila pozitivni 
a-test za novo razvito napravo za javljanje požara NJP-010. 
Od davnih začetkov pa do danes se je Zarja Elektronika preko vztrajnega dela, lastnega znanja 
in razvoja, nenehnega strokovnega izpopolnjevanja, sledenja svetovnim trendom in izvedbe 
tehnično najzahtevnejših projektov razvila v dinamično vodilno strukturo z več kot 50 
zaposlenimi. 
Poslanstvo podjetja je ponuditi uporabnikom kar največjo tehnično varnost pred posledicami 
požara, vloma, kraje, ropa, uhajanja plina, razlitja tekočine ali drugimi neprijetnimi dogodki. 
Čeprav je podjetje Zarja Elektronika iz Kamnika najbolj prepoznavno po sistemih zaznavanja, 
javljanja in gašenja požara, pa je močno prisotno tudi na ostalih področjih tehničnega 
varovanja in zaščite: javljanja prisotnosti plina, tehničnih alarmov, odkrivanja vlomov in 
ropov, hotelske SOS signalizacije, kontrole prisotnosti in delovnega časa ter video nadzora. 
Vseh osem stebrov dejavnosti je skupaj z integracijo v en sistem in vizualizacijo predstavilo 
tudi na jubilejnem sejmu Security v Essnu (Nemčija), ki predstavlja enega najbolj 
prominentnih evropskih dogodkov na področju varnosti. Svoje reference ima v številnih 
prepoznavnih slovenskih podjetjih, pa tudi v širši regiji. Eden največjih in tehnološko 
najzahtevnejših projektov v zadnjih letih je bil sistem gašenja z vodno meglo (angl. »water 
mist«) za potrebe letališča Jožeta Pučnika. 



V podjetju Zarja Elektronika se zavedajo, da se področje tehnične varnosti pospešeno 
digitalizira. To spoznanje je zelo močno vpeto tudi v razvoj njihovih produktov in rešitev, ki 
so predvsem usmerjeni v zadovoljevanje potreb ciljnih uporabnikov. Smer razvoja, ki se jo 
trdno držijo je usmerjena v integracijo posameznih tehnoloških rešitev, ki zagotavljajo 
kvaliteto delovanja tehničnih sistemov ter finančno učinkovito vzdrževanje in dograjevanje 
obstoječih sistemov.   
 
4. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2014 prejme mestna občina Ptuj  
 
Obrazložitev nagrade: 
V 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 s katerimi bi pripomogle k 
zmanjševanju kriminalitete in zagotavljanju čim višje stopnje varnosti v lokalnem okolju.  
Pri zagotavljanju varnosti v urbanem okolju imajo tako 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 aktivno 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 pri katerem morajo 
imeti občinske uprave pomembno vlogo. Tu namreč v mestnih in občinskih upravah še vedno 
ostaja prazen prostor in neizkoriščene možnosti, ki bi jih bilo možno z ustrezno 
usposobljenim strokovnjakom korporativne varnosti tudi nadgraditi. 
V izbor za naziv Najbolj varno mesto v RS za leto 2014 je bilo zajetih 43 slovenskih mest oz. 
občin. Zaradi razdrobljenosti lokalne samouprave je bila pri izboru upoštevana spodnja meja 
števila prebivalcev, ki je bila postavljena pri 11.000 prebivalcih. Prednost pri izboru so imele 
občine, ki so se odzvale  povabilu za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Zanimala nas je 
njihova vloga pri zagotavljanju lokalne varnosti in preprečevanju kriminalitete. 
Pri izboru sta bila upoštevana dva glavna kriterija; statistika kaznivih dejanj in prej omenjena 
anketa, ki je odgovorila na konkretna vprašanja. 
Mestna občina Ptuj je bila med 17 občinami, ki so  anketni vprašalnik vrnile in glede na 
statistiko kaznivih dejanj, izbrana za nagrado, ki jo prejme najbolj varno mesto. Omenjena 
mestna občina je pokazala določene pristope, ki kažejo na njihovo aktivno vlogo pri 
zagotavljanju višje stopnje varnosti svojih občanov. 
V MO Ptuj tako deluje Varnostni sosvet, ki se odziva na vsa varnostna vprašanja občanov ter 
skrbi za realizacijo programov varnosti. Vključuje predstavnike vseh četrtnih skupnosti 
Mestne občine Ptuj, kar omogoča kontakt z vsemi deli mesta. Ko se rešujejo vprašanja s 
področja varnosti, občina zagotavlja udeležbo tistega dela strokovnih služb, ki so najbolj 
kompetentne na izpostavljenem področju. Velik pomen dajo skrbi za povezanost služb, ki so 
usmerjene k skupnemu cilju, torej zagotavljanju čim višje stopnje varnosti. Neposredno delo 
na terenu zagotavlja medobčinsko redarstvo v okviru skupne občinske uprave, koordinacijo z 
vsemi potrebnimi službami pa izvajajo preko Oddelka za splošne zadeve Mestne občine Ptuj. 
Trendi varnostnih pojavov na območju Mestne občine Ptuj so vse ugodnejši, kar kaže na 
uspeh mnogih služb od vzgoje in izobraževanja, preko programov centra za socialno delo in 
programov društev. Posebno pozornost v okolju namenjajo mladim, jim pomagajo ter jim 
dajejo priložnosti. Z dobro preventivo in ukrepi šol, društev in drugih dejavnikov krepijo 
vzgojni učinek na tem področju. Težišče delovanja je torej predvsem na preventivi. Javnost pa 
seveda o vseh aktivnostih obveščajo tudi preko glasila Mestne občine Ptuj in drugih medijev.  
 



 

 
5. Nagrado za Najboljšo knjigo s področja korporativne varnosti prejmeta 
g. Milan Stojanović in g. Dejan Pavlović 
 
Obrazložitev: 
 
Neodvisna komisija se je odločila, da zaradi dejstva, da se omenjena nagrada v kategoriji 
»Najboljša knjiga s področja korporativne varnosti« podeljuje za dela, ki so bila izdana v 
Republiki Sloveniji ali pa imajo vpliv na strokovno javnost v naši državi, v izbor vključijo 
tudi dela iz širšega regijskega prostora, ki v Sloveniji predstavljajo ustrezno referenčno 
literaturo. Temeljno študijsko gradivo na področju korporativne varnosti, ki je bilo slovenski 
strokovni javnosti dostopno od začetka leta 2014 predstavlja knjiga avtorjev g. Milana 
Stojanoviča in g. Dejana Pavloviča z naslovom „Ekonomska bezbednost poslovanja”. 
Vsebine knjige na visoki strokovni ravni obravnava aktualne korporativno varnostne procese, 
ki jih je za celovito obvladovanje varnostnih tveganj potrebno izvajati v organizacijskih 
okoljih podjetij na vseh nivojih. Ta dejstva dokazujejo visoko strokovno vrednost cenjenih 
kolegov, ki sta skozi pričujoče delo tudi slovenski strokovni javnosti omogočila dostop do 
ustreznih spoznanj s področja korporativne varnosti. Avtorja skozi svoje delo, ki se kot 
refleksija odraža v knjigi »Ekonomska bezbednost poslovanja«, v širšem regijskem 
mednarodnem okolju postajata  priznana kot ena vodilnih praktikov na področju korporativne 
varnosti. Poseben pomen pa je izražen ravno v dejstvu, da ta praktična spoznanja in dobre 
praske skozi pričujoča dela posredujeta ostali strokovni javnosti. Tako tudi njuna dela 
predstavljajo osnovni študijski temelj za bodoče strokovnjake s področja korporativne 
varnosti na večih izobraževalnih institucijah na področju JV Evrope.  
 
 
6. Nagrado za Inovativno medijsko promocijo varnosti prejme 
informativna oddaja Odmevi, RTV Slovenija 
 
Obrazložitev: 
 
RTV Slovenija je vodilna nacionalna medijska hiša, ki je v vseh letih svojega delovanja 
pomembno oblikovala 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, kot osnovni dobrini za nemoteno 
delovanje širše družbene skupnosti. Prispevki v programskem okolju dnevno-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, kjer voditelji skupaj z vabljenimi strokovnimi gosti predstavljajo posebno 
kvaliteto informativne oddaje Odmevi in s tem zagotavljajo učinkovit prenos informacij v 
širšo družbeno skupnost. Nepristransko podajanje informacij s pomočjo voditeljev oddaje, ki 
z zadostno mero proniciljivosti zagotavljajo, da so pri poročanju o vsebinah, ki se dotikajo 
problemov povezanih z varnostjo, upoštevani visoki profesionalni novinarski standardi. Z 
inovativnim, fleksibilnim 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 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. 

 


