
»Slovenian Grand Security Award 2012« 
 
 
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 kratkih 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 eni 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 zelo pomembna  tudi vloga države in lokalnih 
skupnosti, da v okviru svojih pristojnosti zagotavljajo ustrezno varnostno okolje 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 lahko 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 2012. Nagrajenci so bili tokrat 
izbrani v vseh šestih kategorijah in sicer: 

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

 
 
 
 



1. Nagrado za Najbolj varno podjetje v letu 2012 prejme Gorenje d.d. 
 
 
Kratka obrazložitev nagrade: 
Gorenje je globalno multinacionalno podjetje, ki poleg svoje osnove lokacije v Velenju izvaja 
svoje proizvodnje in prodajne procese na skoraj vseh svetovnih kontinentih. To je predvsem s 
stališča zagotavljanja ustrezne varnosti samim poslovnim procesom izredno zahtevna naloga, 
ki pa jo z ustrezno varnostno politiko in vzvodi korporativne varnosti učinkovito obvladuje. 
Gorenje je bil v letu 2012 tudi prejemnik velikega števila nagrad za področja, ki so posredno 
in neposredno zelo tesno povezana s procesi obvladovanja tveganj v mednarodnem 
korporacijskem okolju, kjer Gorenje tudi uspešno deluje. Posebej velja omeniti svojstvene 
pristope, ki jih podjetje Gorenje d.d. izvaja na področju zagotavljanja korporativne varnosti in 
obvladovanja varnostnih tveganj. V svojem okviru ima ustanovljeno področje korporativne 
varnosti, ki poleg tega, da zagotavlja učinkovitost delovanja integralnega varnostnega sistema 
znotraj korporacije, varnostne storitve in dobre prakse prenaša tudi na širše tržišče na 
področju zasebnega varovanja. Z uvajanjem vseh ključnih standardov zagotavlja, da so 
procesi obvladovanja varnostnih tveganj pregledni, nadzorovani, primerljivi z mednarodnim 
okoljem in predvsem ustrezno obvladljivi. Glede na to, da je del proizvodnje vezan tudi na 
namensko proizvodnjo vojaške industrije, je varnost teh procesov še dodatno izpostavljena. 
Vsa ta dejstva so se pokazala kot učinkovito orodje na področju korporativne varnosti pri 
obvladovanju notranjih in zunanjih tveganj, katerim je bilo izpostavljeno podjetje Gorenje 
d.d. 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 2012 prejme g. 
Andrej Podvršič, DuPont. 
 
Obrazložitev: 
 
G.Andrej Podvršič je direktor področja korporativne varnosti, ki v okviru mednarodne 
korporacije DuPont  pokriva področje Evrope, Srednjega Vzhoda in Afrike. DuPont je 
globalno prisoten v 90 državah sveta, zaposluje 80 000 ljudi, ki so pripadniki 97 različnih 
nacionalnosti, njegovo področje odgovornosti pa vsebuje 18 000 zaposlenih, prisotnih v več 
kot 50 državah delujočih na več kot 300 lokacijah. Njegove bogate strokovne izkušnje 
temeljijo na najodgovornejših funkcijah v nacionalno-varnostnem okolju. Naj omenimo samo 
najbolj izpostavljene, kot so  bile Generalni direktor Slovenske policije,  Generalni konzul 
Republike Slovenije v New Yorku,  svetovalec za nacionalno varnost pri predsedniku Vlade 
Republike Slovenije dr. Janezu Drnovšku in celo vrsto drugih dolžnosti znotraj Ministrstva za 
notranje in zunanje zadeve. V mednarodnem korporativnem okolju je zaključil mnoge oblike 
izobraževanj povezane s procesi korporativne varnosti in kriznega vodenja. G. Podvršič je 
prvi slovenski diplomant na Akademiji FBI v ZDA in član mnogih mednarodnih strokovnih 
združenj, med katerimi izpostavljamo   



 
-International Police Association,   
-FBI National Academy Associates,  
-International Association of Chiefs of Police,   
-International Security Managers Association in  
-Institute of Corporate Security Management.  
 
Ob vsem naštetem pa je aktivni član Slovenskega združenja korporativne varnosti, ki deluje v 
okviru Instituta za korporativne varnostne študije. Kljub številnim obveznostim je vedno 
pripravljen aktivno sodelovati pri prenosu njegovih bogatih znanj na ostale kolege v 
združenju in tudi kot predavatelj se aktivno udeležuje mednarodnih dogodkov v organizaciji 
ICS-Ljubljana. Prav tako v okviru ostalih dogodkov in združenj aktivno promovira ideje in 
kvalitete slovenskega znanja na področju korporativne varnosti. Je eden od glavnih 
promotorjev novega magistrskega programa Management korporativne varnosti, ki ga bo 
ICS-Ljubljana skupaj z GEA College/Fakulteto za podjetništvo letos začel izvajati. S svojimi 
bogatimi izkušnjami je bistveno pripomogel k pripravi odličnih programov in pomagal odpreti 
mnoga vrata, ki bodo omogočala študentom opravljanje praktičnega izobraževanja v okviru 
mednarodnega okolja. Če pogledamo enega izmed temeljnih izrekov Slovenskega združenja 
korporativne varnosti »Ab uno disce omnes« (po enem spoznaj vse), potem je g. Podvršič 
dokaz visoke kvalitete vseh članov združenja. 
 
 
3. Nagrado za Zasebno-varnostno službo leta v letu 2012 prejme Nova 
Panorama d.o.o. 
 
Obrazložitev: 
Nova panorama d.o.o. je družba za integralno varovanje, ki ima v svojem portfelju celoten 
spekter dejavnosti, ki zaokrožajo celovito ponudbo procesov pomembnih za zagotavljanje 
integralnih varnostnih rešitev. Te dejavnosti obsegajo poslovno varnostno svetovanje, 
vzpostavitev integralnega varnostnega sistema, varovanje oseb in premoženja, kakovost in 
varnost, krizno vodenje in izobraževanje. Po oceni naročnikov varnostnih storitev v podjetju 
Nova Panorama z inovativnimi pristopi omogočajo uveljavljati osnovno zavedanje pri 
naročnikih, da je investicija v zagotavljanje integralnega varnostnega sistema tista investicija, 
ki prinaša dolgoročne rezultate poslovanja. Njihov pristop je vedno usmerjen v to, kako 
naročniku zagotoviti, da bo za najbolj optimalne vložke v zagotavljanje varnosti dobil najvišjo 
dodano vrednost in kvaliteto. V tem pristopu in filozofiji se bistveno razlikujejo od ostalih 
ponudnikov varnostnih storitev. Na posebej pomemben indikator kaže tudi dejstvo, da je kljub 
slabemu stanju na trgu zasebno varnostnih storitev, dampinškimi cenami, drobljenjem 
dejavnosti zasebnega varovanja, ki uničujejo kvaliteto, uspelo nadaljevati nudenje kvalitetnih 
storitev s postavljanjem zadovoljstva naročnika, kot tistega najvišjega normativa, ki na dolgi 
rok prinaša tudi ustrezne poslovne rezultate. Vlaganje v znanje zaposlenih je temelj na 
katerem podjetje gradi poslovno uspešnost. Zaposleni podjetja Nova Panorama so redni 
udeleženci mednarodnih konferenc in nacionalnih posvetov s področja korporativne varnosti 
in z njo povezanih procesov, kjer tudi z referati, predstavitvami in prispevki širijo zavedanje o 
potrebnosti dvigovanja kvalitete, kot osnovnega postulata za dvig ugleda dejavnosti 
zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji.  
 
 
 



4. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2012 prejme mestna občina 
Koper.  
 
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 oz.načine, s katerimi bi pripomogle k zmanjševanju kriminalitete in k zagotavljanju 
čim višje stopnje varnosti v lokalnem okolju.  
 
V izbor za naziv Najbolj varno mesto v RS za 2012 je bilo zajetih 11 mestnih občin. Pri izboru 
so bili upoštevani kriteriji; kot so kazniva dejanja, ki kakorkoli vplivajo na varnost občanov 
ter na kakovost njihovega bivanja v lokalnem okolju ter nacionalna raziskava, ki je odgovorila 
na določena vprašanja in sicer, kaj naredijo mestne uprave za varnost svojih občanov; kako in 
če delujejo varnostni sosveti; ali so v njih vključeni predstavniki mladih; koliko denarja 
namenjajo za varnostno področje, za delovanje varnostnih subjektov, za osveščanje občanov o 
samozaščitnem ravnanju in varnostni kulturi; ali imajo zaposlenega strokovnjaka za varnost, 
katerega naloga je povezovanje civilne družbe oziroma občanov v prizadevanjih za 
preprečevanje kriminalitete v lokalni skupnosti. 
 
Mestna občina Koper je leta 2012 med vsemi ostalimi mestnimi občinami, za varnostno 
področje namenila enega višjih odstotkov svojega letnega proračuna in sicer od 3 do 4 %. 
Zavedajo se pomena varnostnih sosvetov saj  le ti lahko pripomorejo k boljši varnostni sliki 
na lokalnem nivoju. Poudarek namenjajo tudi vlogi mladih in njihovemu vključevanju v 
delovanje varnostnih sosvetov. Prisoten je proaktiven, kjer skozi različne mehanizme 
osveščanja spodbujajo prebivalce k izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje 
kriminalitete in drugih negativnih varnostnih dejavnikov. 
 
 
5. Nagrado za Najboljšo knjigo s področja varnosti prejme doc. dr. Milan 
Vršec. 
 
Obrazložitev: 
 
Neodvisna komisija se je odločila, da zaradi dejstva, da se omenjena nagrada v kategoriji 
»Najboljša knjiga s področja varnosti«  v Republiki Sloveniji podeljuje prvič, so bila v 
ocenjevalni izbor vključena vsa knjižna dela, ki so na področju varnosti nastala od leta 1991. 
Temeljno študijsko gradivo na področju korporativne varnosti še vedno predstavlja knjiga 
doc. dr.  Milana Vršca 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 osamostvojitvi 
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. Vendar je knjiga z naslovom „Varnost podjetja 
– tokrat drugače”, kmalu postala osnovni temelj za nadaljnje raziskave in aplikativne projekte, 
ki jih je doc. Dr. Vršec izvajal v vseh segmentih Slovenskega gospodarstva. 
 
 
  
6. Nagrado za Inovativno medijsko promocijo varnosti prejme podjetje 
PRO Plus. 
 
Obrazložitev: 
 
PRO PLUS je vodilna medijska hiša, ki je v 17 letih delovanja pomembno oblikovala razvoj 
slovenskega medijskega prostora. Prispevki v programskem okolju televizijskih kanalov POP 
TV  in  Kanal A 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. Informativni spletni portal 24 ur.com ravno tako zagotavlja spekter 
kvalitetnih  informacij, ki se dotikajo vsebin 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.  
Poleg navedega podjetje PRO Plus tudi s svojim zgledom obvladovanja varnostnih tveganj 
znotraj svojega organizacijskega okolja pristopa inovativno in s svojimi pristopi močno 
odstopa od ostalih organizacij, ki delujejo v slovenskem poslovnem okolju. Poleg finančne 
racionalnosti projektov so ti usmerjeni v zagotavljanje kvalitete varnostnih storitev, ki 
zagotavljajo nemoten potek osnovnega poslovnega procesa. 

 


