
Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2013« 
 
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, 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 skupaj z 
informacijsko-komunikacijsko 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 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, na drugi strani pa ob neustreznemu varnostnemu 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 CORPORATE SECURITY 
AWARD«, ki jo tokrat podeljujemo za dosežke na področju varnosti v letu 2013. Nagrajenci 
so bili tokrat 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 2013 prejme Pošta Slovenije 
d.o.o. 
 
Obrazložitev nagrade: 
Pošta Slovenije v okviru svoje delovanja zagotavlja razvoj ter kakovostno zagotavljanje 
poštnih storitev, logističnih storitev, varnih elektronskih poštnih storitev, storitev uporabe 



globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja in prodaje trgovskega 
blaga. Skozi svoje aktivnosti prispevak k nacionalnemu razvoju tudi na demografsko 
ogroženih območjih, zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev, večanju 
konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov. Nesporno 
dejstvo je, da s svojo mrežo poslovalnic Pošta Slovenije predstavlja najbolj razvejano 
organizacijo v Republiki Sloveniji. Glede na specifiko izvajanja storitev so s tega stališča 
njeni objekti in zaposleni izpostavljeni višjemu tveganju, kot je povprečno praksa v drugih 
organizacijskih okoljih. Vsa ta tveganja in grožnje v največji možni meri obvladujejo skozi 
organizacijsko umeščenost procesov zagotavljanja korporativne varnosti, visoke finančne 
vložke v razvoj in vključevanje novih produktorv za neposredno zmanjšanje tveganj in 
groženj za zaposlene in njene ključne dejavnosti. Skozi inovativne pristope na področju 
korporativne varnosti, ki jih uvajajo v soglasju z zaposlenimi dosegajo rezultate, ki se 
odražajo v zamnjševanju neposrednih tveganj za delovanje Pošte Slovenije. 
Vsa ta dejstva so se pokazala kot učinkovito orodje na področju korporativne varnosti pri 
obvladovanju notranjih in zunanjih tveganj, katerim je bilo izpostavljeno podjetje Pošta 
Slovenije d.o.o. Svojo visoko varnostno zavedanje in pripravljenost prenašati svoje izkušnje v 
širši slovenski in mednarodni prostor kažejo tudi s tem, da so eden izmed ustanovitvenih 
korporativnih članov Slovenskega združenja korporativne varnosti. V visoko strokovni reviji 
»Korporativna varnost« redno objavljajo strokovne prispevke z aktualnimi vsebinami in 
novimi rešitvami. 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 2013 prejme dr. 
Brane Bertoncelj, Banka Slovenije. 
 
Obrazložitev: 
 

Dr. Brane Bertoncelj več kot 45 letne innterdisciplinarne izkušnje, ki so vezane na področje 
varnosti, obrambe in bančnega sektorja. V tem okviru je potrebno posebej izpostaviti področje 
operativnega zagotavljanja denarnih sredstev v bančnem sistemu, kjer v zadnjem obdobju 
opravlja 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 stališčla 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 spoštovanj je tudi v mednarodnem okolju saj je kot veteran 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 okoljih 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. 
 
 
3. Nagrado za inovativno varnostno rešitev za leto 2013 prejme podjetje 
Reisswolf d.o.o. 
 
Obrazložitev: 
Nenehna rast obsega občutljivih podatkov in razvoj tehnologij za njihovo obdelavo sta 
ustvarila potrebo po razvoju storitev, ki zagotavlja varno hrambo in uničevanje podatkovnih 
nosilcev.  
Podjetje Reisswolf d.o.o., Slovenija na podlagi varnostnih standardov, vzpostavljenih na 
nivoju blagovne znamke Reisswolf in ob upoštevanju Evropske in Slovenske zakonodaje, ki 
ureja področje arhiviranja, uničevanja in nasploh varnega upravljanja s podatki, na 
Slovenskem trgu naročnikom ponuja in zagotavlja popolnoma varne, sledljive in nadzorovane 
procese zbiranja in uničevanja podatkovnih nosilcev, kamor spadajo papirna dokumentacija, 
elektronski meniji, RTG slike in podobno. Pomemben segment storitev, ki jih podjetje 
Reisswolf Slovenija ponuja na slovenskem trgu predstavlja varno in popolnoma sledljivo 
hrambo in upravljanje arhivov poslovne, tehnične, zdravstvene in druge dokumentacije v 
lastnih skladiščih, opremljenih po vseh zahtevanih varnostnih standardih, kot tudi v skladiščih 
pri naročnikih samih. Glavno vodilo pri ponujanju in izvajanju storitev varnega zbiranja, 
uničevanja in shranjevanja dokumentacije je, da se storitev v kar največji meri prilagaja 
potrebam končnih naročnikov. Podjetje Reisswolf d.o.o., Slovenija vedno poišče za naročnike 
najboljše varnostne rešitve in pri tem poišče možnosti izboljšav in optimizacij njihovih 
obstoječih rešitev s ciljem zniževanja stroškov in dvigovanja varnosti podatkovnih nosilcev. 
 
Podjetje Reisswolf d.o.o., Slovenija storitve zbiranja dokumentacije in ostalih podatkovnih 
nosilcev  zagotavlja na inovativni osnovi z upoštevanjem najvišjih tehnoloških standardov 
varnosti. 
Podjetje Reisswolf d.o.o., Slovenija zvesto sledi svojemu globalnemu sloganu »Secret 
Service«. V tem pristopu in filozofiji se bistveno razlikuje od ostalih ponudnikov storitev 
uničevanja in hrambe podatkovnih nosilcev. Ta usmerjenost se kaže tudi skozi stalno rast 
prihodkov in širitev zadovoljnih naročnikov na celotnem območju Republike Slovenije.  
 
 
 
4. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2013 prejme mestna občina 
Velenje.  
 



Obrazložitev nagrade: 
Odgovornost vseh nas je, da s svojim ravnanjem in varnostno kulturo pripomoremo k čim višji 
stopnji varnosti v slovenski družbi. 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/načine, s 
katerimi bi pripomogle k zmanjševanju kriminalitete in zagotavljanju čim višje stopnje varnosti na 
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 in da 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 v RS za 2013 je bilo zajeto 43 slovenskih mest/občin in 

sicer glede na število prebivalcev od spodnje meje  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 kriteriji; kot je statistika kaznivih dejanj, ki je pokazatelj varnosti 

občanov in ki vpliva na kakovost njihovega bivanja v lokalnem okolju ter omenjena raziskava, ki 

je odgovorila na določena vprašanja. 

Mestna občina Velenje je leta 2013 med ostalimi občinami, ki so izpolnile anketni vprašalnik in 

glede na statistiko kaznivih dejanj pokazala nekaj dodatnih pristopov, ki kažejo na njihovo 

aktivno vlogo pri zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojim občanom. 

V Mestni občini Velenje deluje Sosvet za izboljšanje varnosti občanov, ki na vseh svojih sejah 

obravnava stanje varnosti in s tem realizacijo programa. Pri tem po potrebi dopolnjuje in 

spreminja program glede na aktualne potrebe. Sprejete pobude in naloge posreduje pristojnim 

subjektom in službam. Glede na aktualne probleme organizira okrogle mize. Poleg aktualne 

problematike načrtuje, da se na okroglih mizah obravnavajo tematike, kot so: samozaščitno 

obnašanje, samopomoč, medsebojna pomoč občanov ipd.  S posebnimi akcijami, dogodki in 

kampanjami, izdajanjem priložnostnih publikacij ter letaki »Kako preprečiti vlom«; s spletnimi in 

družbenimi mediji ozaveščajo svoje občane. Preko sredstev javnega obveščanja, zloženk in drugih 

oblik spodbujajo občane za večje sodelovanje s policijo in drugimi službami za pravočasno 

obveščanje o vseh oblikah ogrožanja človekove varnosti. Pridruženi so tudi mreži otrokom 

prijaznih mest, v sklopu katere izvajajo projekt varnih točk. Prav tako izvajajo preventivne 

programe za otroke in mladostnike na osnovnih in srednjih šolah v okviru medobčinske lokalne 

akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami, ter problematike nasilja med mladimi. 

 
 
5. Nagrado za Najboljšo knjigo s področja korporativne varnosti prejme 
doc. dr. Dragan Trivan. 



 
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 2013 predstavlja knjiga doc. dr. Dragana 
Trivana  z naslovom  „Korporativna bezbednost”. 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 cenjenega kolega, ki je skozi pričujoče delo 
tudi slovenski strokovni javnosti omogočil dostop do ustreznih spoznanj s področja 
korporativne varnosti. Dr. Trivan skozi svoje delo, ki se kot refleksija odraža v knjigi 
»Korporativna bezbednost«,  v širšem regijskem mednarodnem okolju postaja  priznan kot 
eden vodilnih akademikov na področju korporativne varnosti. Tako tudi njegova dela 
predstavljalajo 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. 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 in z vabljenimi strokovnimi gosti 
zagotavlja učinkovit prenos informacij v širšo družbeno skupnost. Nepristransko podajanje 
informacij s pomočjo vodteljev oddaje, ki z zadostno mero proniciljivosti zagotavljajo, da so 
upoštevani visoki profesionalni novinarski standardi pri poročanju vsebin, ki se dotikajo 
problemov povezanih z varnostjo. 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. To dejstvo nenazadnje kažejo tudi 
različne nagrade, ki so jih deležni oblikovalci te oddaje. 

 


