
Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2016« 
 
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 eni strani, 
prinašajo pogoje za učinkovito poslovanje organizacij, na drugi strani pa skupaj z 
informacijsko 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 SECURITY AWARD«, ki jo 
tokrat podeljujemo za dosežke na področju varnosti v letu 2015. 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/OBČINA 
� NAJBOLJŠA KNJIGA S PODROČJA VARNOSTI 
� INOVATIVNA MEDIJSKA PROMOCIJA VARNOSTI 

 
 



1. Nagrado za Najbolj varno podjetje v letu 2015 prejme Zavarovalnica 
Triglav d.d. 
 
Obrazložitev nagrade: 
Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica, ki ima preko 30-odstotni 
tržni delež in že 115 let z znanjem, izkušnjami in finančno močjo skrbi za vedno nove 
generacije zavarovancev in njihovo premoženje. Skupaj s Triglav Zdravstveno zavarovalnico, 
je njun tržni delež celo 36 odstoten. Je obvladujoča družba Skupine Triglav, ki posluje v 
šestih državah na sedmih trgih. V matični družbi za enostaven in hiter dostop do proizvodov 
in storitev skrbi mreža dvanajstih območnih enot, 39 predstavništev, 36 prodajnih skupin in 
številna sklepalna mesta z več kot 640 zavarovalnimi zastopniki po vsej Sloveniji. Lastno 
poslovno mrežo dopolnjuje z družbami za zavarovalno zastopanje in družbami za zavarovalno 
posredovanje. Pogodbe za sklepanje zavarovanj ima sklenjene tudi s podjetji za izvajanje 
tehničnih pregledov motornih vozil. S svojo ponudbo je prisotna v bankah in v turističnih 
agencijah, vse večjemu številu uporabnikov sodobne tehnologije pa ponuja vrsto storitev tudi 
preko lastnega spletnega portala in mobilnih aplikacij. Družbena odgovornost predstavlja eno 
od osnovnih vrednot Skupine Triglav in je sestavni del njene strategije do leta 2017. Za svoje 
delovanje na različnih področjih so družbe Skupine Triglav prejele celo vrsto mednarodnih in 
domačih priznanj in nagrad. 
 
V letu 2013 ja Zavarovalnica Triglav zagnala projekt vzpostavitve integralnega varnostnega 
sistema, s čimer je tudi na področju obvladovanja varnostnih tveganj izkazala svojo 
usmerjenost k zagotavljanju neprekinjenosti delovanja varnostnih mehanizmov tako na 
strateški, kot tudi operativni ravni. S tem je Zavarovalnica Triglav izkazala sodobnost 
razumevanja varnostnih mehanizmov, pred katere so se postavili novi varnostni izzivi in 
vedno bolj komplicirana varnostna tveganja. Z zagonom projekta izgradnje integralnega 
varnostnega sistema je Zavarovalnica Triglav naredila velik korak k vzpostavljanju novih 
okvirov varnostne arhitekture in novih pristopov k upravljanju korporativne varnosti na 
korporativnem nivoju upravljanja družbe. Gre za vzpostavljanje integralnega varnostnega 
sistema, ki temelji na profesionalnosti, standardih kakovosti trženja zavarovalnih produktov in 
asistenčnih storitev, varnostnih standardih, visoki stopnji organizacijske in varnostne kulture 
ter poslovne etike in ne nazadnje tudi na zavidljivo visoki pripadnosti zaposlenih. Novo 
nastajajoči integralni varnostni sistem ob že dobro delujoči Službi za preprečevanje prevar 
vzpostavlja še širši okvir upravljanja korporativne varnosti s stalnim izboljševanjem 
organiziranosti in varnostne kadrovske strukture, ki bo na dolgi rok sposobna profesionalno 
upravljati s korporativno varnostjo in novo prihajajočimi varnostnimi izzivi. Zavedanje in 
poudarjanje soodvisnosti zavarovanja in varovanja s strani Zavarovalnice Triglav, tudi v 
regionalnem okolju spodbuja profesionalne javnosti k vzpostavljanju novih normativov in 
standardov obvladovanja varnostnih tveganj na korporativnem nivoju upravljanja organizacij. 
 
Z izgradnjo integralnega varnostnega sistema Zavarovalnica Triglav zagotavlja dolgoročno 
dvigovanje stopnje varnosti človeških virov, poslovnih procesov, prodajne mreže, 
premoženja, kapitala, gotovine, blagovne znamke, ugleda in dobrega imena, konkurenčnih 



prednosti in vrednot, s čimer si zagotavlja pomembne strateške konkurenčne prednosti tako na 
domačem, kot tudi tujih trgih.  

 
 
2. Nagrado za Korporativno varnostnega managerja leta 2015 prejme mag. 
Boris Kankaraš iz podjetja Luka Koper d.d. 
 
Obrazložitev: 
 
Mag. Boris Kankaraš 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 pristaniško varnost v Luki Koper d.d.. 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 Luka Koper d.d. poleg klasičnih področij varovanja ljudi in premoženja 
obsega tudi upravljanje z varnostno nadzornim centrom, izvajanje nalog in obveznosti s 
področja varovanja kritične infrastrukture, civilno zaščito, področje varovanja tajnih podatkov 
in poslovnih skrivnosti, procesa neprekinjenega poslovanja, ter vse ostale zakonske 
obveznosti, ki jih ima družba kot največje pristanišče in s tem kritična infrastrukturna 
zmogljivost na področju pomorske logistike v Republiki Sloveniji. Posebej je potrebno 
poudariti, da se pod njegovim vodstvom v družbo vpeljuje sistem neprekinjenega poslovanja.  
Izpostaviti je poztrebno tudi njegovo koordinacijsko vlogo, ki jo kot korporativno varnostni 
manager opravlja v Luki Koper d.d. ob usklajevanju vseh subjektov nacionalno varnostnega 
sistema, ki so z delom svojih pristojnosti udeleženi pri zagotavljanju varnosti tega 
pomembnega pristanišča.  
Njegovo zavzemanje za dvigovanje varnostnega zavedanja v korporativnem okolju se ni 
ustavilo samo na mejah njegovih trenutnih okolij, kjer deluje. Zelo aktivno svoje znanje 
nadgrajuje, pridobljeno znanje oplemeniteno z izkušnjami pa ves čas prenaša na mlajše kolege 
znotraj in zunaj njegovega okolja delovanja. V zadnjem obdobju je bil posebej usmerjen v 
prenos svojih znanj in izkušenj ravno v korporativno varnostno okolje, kjer je kot predstavnik 
Luke Koper tudi korporativni član Slovenskega združenja korporativne varnosti. Njegovo 
znanje in izkušnje so med kolegi v Slovenskem združenju posebej visoko cenjene. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Nagrado za inovativno varnostno rešitev za leto 2015 prejme podjetje 
Biokoda d.o.o. 
 
Obrazložitev: 
 
Biokoda d.o.o. je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju komunikacijske varnosti z 
delovanjem v širšem mednarodnem okolju. Biokoda predstavlja varno hibridno VoIP rešitev 
varovanja mobilnih komunikacij, ki težave obstoječih sistemov rešuje z novimi pristopi. 
Organizacijam, podjetjem ter končnim uporabnikom omogoča uporabo obstoječih naprav v 
navezi s preprostim, znanim uporabniškim vmesnikom, ter hkrati najvišjo stopnjo ščitenja 
izmenjanih podatkov. 
Rešitev uporablja številne varnostne mehanizme, ki celostno varujejo podatke: vsi podatki 
hranjeni na napravi so šifrirani s pomočjo porazdeljenega šifrirnega ključa – prejete slike, 
dokumenti in datoteke, kot tudi sama podatkovna baza v kateri so hranjeni kontakti, sporočila 
in zgodovina pogovorov. Za komunikacijo med napravami uporabljajo komunikacijske 
kanale, ki jih ščitijo z najnaprednejšim šifrirnim protokolom. Le ta zagotavlja možnost 
odšifriranja poslanih podatkov samo končnemu naslovniku. To uporabnikom Biokode 
omogoča tekstovno, multimedijsko ter glasovno sporočanje, ob tem pa k vsem obstoječim 
načinom sporočanja dodaja možnosti za napredne uporabnike, kot so na primer samouničljiva 
sporočila. 
Jedro Biokode temelji na šifrirnem protokolu, ki ob vsaki akciji pošiljanja in prejemanja 
spreminja trenutno stanje ključev šifrirnega kanala. 
Vzpostavitev šifriranega kanala temelji na izmenjavi večih javnih eliptičnih šifrirnih ključev 
in uporabi psevdo-naključnih funkcij za izpeljevanje šifrirnih ključev. Vsak paket, poslan po 
mreži, uporablja nov izpeljan šifrirni ključ, ki izhaja iz trenutnega stanja šifrirnih ključev za 
izpeljevanje. Ob prejemu paketa, se le-ta odšifrira in pripravi stanje šifrirnega kanala tako, da 
se ob naslednjem poslanem sporočilu iz strani prejemnika pripravijo novi ključi za 
izpeljevanje šifrirnega ključa. 
Biokoda ob vseh naprednih šifrirnih mehanizmih uporablja tudi najbolj napredni zvočni 
kodek, ki je visoko-toleranten na izgube paketov na omrežju. Zvočni kodek je bil dodatno 
nadgrajen s samodejnim zaznavanjem kvalitete podatkovne povezave. Tako odjemalec 
samodejno prilagodi izhodno količino podatkov ter kvaliteto zvoka glede na razmere na 
omrežju. Storitev Biokoda lahko namesti kdorkoli znotraj obstoječe IT infrastrukture oz. iz 
zasebnega oblaka. 
 
 

4. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2015 bomo letos podelejevali v 
dveh kategorijah in sicer nagrado za najbolj varno mestno občino in 
nagrado 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 in zagotavljanju 
čim višje stopnje varnosti v 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/občina v RS za 2015 je bilo zajeto preko 40 slovenskih 
mest/občin in sicer glede na spodnjo mejo števila prebivalcev, to je  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 so: statistika kaznivih dejanj v letu 2015, dnevne 
migracije, velikost občin, primerjava kaznivih dejanj glede na prejšnja leta, vodeni projekti na 
področju varnosti v občini in višina proračuna za varnost.  

Letos je bila prvič nagrada razdeljena v dve kategorije – mestne občine in kategorija male in 
srednje velike občine.   

 
 
4.1. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2015 v kategoriji mestnih občin 
prejme mestna občina Ljubljana.  
 
Obrazložitev nagrade: 
 
Mestna občina Ljubljana je leta 2015 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. Naj 
naštejemo nekaj projektov, ki so pripomogli k tej odločitvi:   
 

� Sodelovanje Mestne občine Ljubljana in Mestnega redarstva s Fakulteto za 
varnostne vede Univerze v Mariboru pri Evropskem projektu EFUS – URBIS.  

� Nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih 



Mestna občina Ljubljana in Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru sta v 
novembru 2015 organizirali prvo Nacionalno konferenco o varnosti v lokalnih 
skupnostih. Pobuda je nastala v okviru raziskovalnega dela Programske skupine 
Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru. Glavne vsebinske smernice 
raziskovalnega projekta so v multidisciplinarnem preučevanju varnosti v lokalnih 
skupnostih, s ciljem predlaganja uporabnih rešitev za bolj učinkovito zagotavljanje 
varnosti v lokalnih skupnostih v Sloveniji, kar vključuje tudi splošno varnost v šolah 
in problematiko nasilja otrok in mladine.  

� Sosvet za varnost MOL 
V mestni občini deluje Sosvet za varnost MOL, ki ga je ustanovil župan g. Zoran 
Janković in mu tudi predseduje. Poleg Sosveta za varnost MOL deluje tudi 13 
sosvetov za varnost meščanov v četrtnih skupnostih, ki se sestaja večkrat letno in na 
katerih obravnavajo varnostno problematiko na njihovem območju;  

�  »Bodi zvezda, ne meči petard« 
Kot primer aktivnosti izboljšanja varnostne problematike in spodbujanja k 
samozaščitnemu ravnanju bi navedli skupna prizadevanja za bistveno zmanjšanje 
uporabe pirotehničnih sredstev in petard v času predprazničnih in prazničnih dneh ob 
koncu leta;  

� Deljenje informativne zgibanke »Skupaj za vašo varnost«. Akcije se je udeležil tudi 
župan MOL g. Zoran Janković, ki je skupaj z mag. Stanislavom Vrečarjem, 
direktorjem PU Ljubljana, delil informativne preventivne zgibanke; 

� »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš.« S ciljem osveščanja in izboljšanja 
splošne varnosti je MOL v maju 2015 začela z družbeno odgovorno kampanjo proti 
vandalizmu, s katero želijo opozoriti na nesprejemljivost vandalizma ter poudariti 
pomen spoštovanja našega skupnega javnega prostora; 

� Sicer pa je mesto Ljubljana v internetni bazi podatkov o življenjskih pogojih v mestih 
in državah po svetu ocenjeno kot zelo varno mesto, z nizko stopnjo kriminalitete 
oziroma kot eno izmed najvarnejših glavnih mest na svetu. To so podatki iz  internetne 
baze podatkov o življenjskih pogojih v mestih in državah po vsem svetu 
(www.numbeo.com); 

� Z vidika pristojnosti Mestnega redarstva so okrepili sodelovanje s PU Ljubljana. V 
okviru skupnih aktivnosti so oblikovali proaktiven pristop in z akcijskim delom 
povečali aktivnosti s ciljem izboljšanja varnostnih razmer; 

� Dejavnosti Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu MOL; 
� Posvet Skupnosti občin Slovenije; 
� Finančna podpora preventivnim programom na področju nasilja otrok; 
� Sodelovanje v Komisiji za delovanje občinskih redarstev. 

Vse to kaže na dejstvo, da se mestna občina Ljubljana zaveda pomena varnosti in s svojimi 
aktivnostmi zagotavlja varno življenjsko okolje. Čeprav je vsako glavno mesto zaradi 
velikega števila prebivalcev, ki ga dodatno povečujejo še dnevne migracije ljudi, ki prihajajo 
na delo in študij v prestolnico, zahtevno za obvladovanje tveganj, Mestna občina Ljubljana z 
ustreznimi pristopi uspeva zagotavljati visoko raven varnosti za njene občane.  



 

 
4.2. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2015 v kategoriji majhnih in 
srednje velikih občin prejme občina Slovenska Bistrica.  
 
Obrazložitev nagrade: 
 
V kategoriji manjših in srednje velikih občin je prvo mesto osvojila Občina Slovenska 
Bistrica, ki si je nagrado priborila predvsem s projektom VAROVANA SOSESKA 
SLOVENSKA BISTRICA.  
Organi lokalne samouprave imajo ključno vlogo pri preprečevanju kriminalitete na lokalni 
ravni, zato se je Občina Slovenska Bistrica odločila, da s partnerskim sodelovanjem s 
Policijsko postajo Slovenska Bistrica, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom občin 
Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, varnostno službo Varnost Maribor d. d. ter z občani 
poskuša zmanjšati število kršitev javnega reda in miru, število prometnih nesreč ter število 
kaznivih dejanj na območju mesta Slovenska Bistrica. Projekt se je pričel izvajati januarja 
2013. Cilj projekta je zmanjšati in preprečevati varnostne pojave na vnaprej določenem 
območju Občine Slovenska Bistrica. Namen projekta je to stanje varnosti še izboljšati, s tem 
pa pri ljudeh izboljšati občutek njihove varnosti. Stanje se je v teh 3 letih delovanja projekta 
znatno izboljšalo, kar so pokazali tudi statistični pokazatelji stanja varnosti in anketa 
narejena med prebivalci občine. 
O poteku projekta se prebivalce seznanja v občinskem glasilu Informator ter v tedniku 
Panorama. Kot primer dobre prakse, pa je bil projekt predstavljen v informativni oddaji na 
Planet TV.  
 
Zelo aktivni so bili tudi na drugih področjih:   

� Organizacija okrogle mize na temo »Nasilje nad starejšimi«,  
� Organizacija okrogle mize »Zloraba prepovedanih drog«  
� Organizacija okrogle mize »Ukrepanje ob kontaktih z osebami z motnjami v 

duševnem zdravju«,  
� Organizacija okrogle mize »Organiziranje javnih zbiranj« 

 
Naj omenimo še zelo dobro delo Varnostnega sosveta Občine Slovenska Bistrica, ki mu 
predseduje podžupan g. Stanislav Mlakar. Le ta se sestaja večkrat v letu, ter obravnava 
aktualno varnostno problematiko na območju občine. 
To so tiste kvalitete in dobra praksa, ki je komisijo letos prepričala, da se občini Slovenska 
Bistrica podeli omenjena nagrada.  
 
 

 
 
 



 
5. Nagrado za Najboljšo knjigo s področja korporativne varnosti prejme 
prof. dr. Iztok Podbregar. 
 
Obrazložitev: 
 
Neodvisna komisija se je odločila, da v tokratnem izboru za najboljšo knjigo na področju 
varnosti pogleda daljše obdobje in oceni aktivnosti avtorjev, ki so s svojim prispevkom na 
področju publiciranja spoznanj na področju varnosti pomembno sooblikovali strokovni 
prostor v Republiki Sloveniji. V tem pogledu prof. dr. Iztok Podbregar pomembno izstopa kot 
eden izmed najbolj plodnih in tvornih avtorjev različnih monografskih in drugih znanstvenih 
ter strokovnih del povezanih s širšim področjem varnosti. Gre za znanstvenika in 
strokovnjaka, ki je v svoji dolgoletni karieri opravljal najpomembnejše dolžnosti v okviru 
nacionalno-varnostnega sistema. To znanje pa je v zadnjem obdobju nadgrajeval tudi v 
korporativno varnostnem okolju. To je redka kvaliteta in priložnost, ki jo ima v svojem 
strokovnem obdobju le peščica strokovnjakov. Kot redni profesor Univerze v Mariboru je vse 
te pridobljene izkušnje aktivno prenašal v akademsko okolje in s svojim raziskovanjem ter 
publicističnim angažiranjem zagotavljal tisto dodano vrednost stalnega prenosa znanj iz 
realnega okolja v akademsko okolje in v obratni smeri. Njegova bibliografija v Cobissu 
obsega 551 vpisov, med katerimi je pomemben del znanstvenih in strokovnih monografij, 
raziskovalnih poročil in člankov s področja varnosti. Spoštovani kolega je eden izmed najbolj 
citiranih slovenskih avtorjev, kar še dodatno nakazuje na kvaliteto njegove publicistične 
dejavnosti.   
 
 
 

6. Nagrado za Inovativno medijsko promocijo varnosti prejme 
informativna oddaja PLANET DANES,  v okviru televizijskega programa 
Planet TV. 
 
Obrazložitev: 
 
Planet TV postaja pomemben televizijski program, 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, kot osnovni dobrini za nemoteno 
delovanje širše družbene skupnosti. Prispevki v programskem okolju dnevno-informativne 
oddaje PLANET DANES 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 PLANET DANES, 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 upoštevani visoki profesionalni novinarski standardi, ki se dotikajo problemov 
povezanih z varnostjo. Z inovativnim, fleksibilnim, kredibilnim 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 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. 

 
 
7. Nagrada za življensko delo na področju korporativne varnosti prejme g. 
Zdenko Hriberšek iz podjetja Gorenje d.d. 
 
Obrazložitev: 
 
Omenjena nagrada se podeljuje ob posebnih priložnostih. G. Zdenko Hriberšek je s svojim 
neumornim strokovnim delom v svoji več kot 45 letni karieri bistveno pripomogel k 
dvigovanju ugleda korporativne varnosti v slovenskem in mednarodnem okolju. V svoji 
dolgoletni karieri, ki jo je v večjem delu izvajal v podjetju Gorenje d.d. je postal sinonim za 
nove pristope, kvaliteto, visoko osebno integriteto in nenazadnje ugled, ki ga uživa med 
sodelavci v podjetju in v širšem nacionalnem in mednarodnem okolju. Je eden izmed 
ustanovitvenih članov Slovenskega združenja za korporativno varnost, kjer je s svojimi 
bogatimi izkušnjami pomembno pripomogel k rasti ugleda omenjenega združenja in s tem 
posledično tudi korporativne varnosti kot profesije. Razvoj in uspešnost podjetja Gorenje si je 
težko zamisliti brez učinkovitega izvajanja procesov na področju obvladovanja tveganj, ki je 
pomembno v celotni mreži, katero ima omenjeno podjetje razpršeno skoraj na vseh 
kontinentih sveta. Njegova neumorna energija in strokovno znanje je bila tudi eden izmed 
bistvenih predpogojev, da je Gorenje v letu 2012 prejelo prestižno nagrado Slovenian Grand 
Security Award v kategoriji »Najbolj varno podjetje«. Imenovani nesebično prenaša svoje 
bogate izkušnje tudi skozi objavo strokovnih prispevkov v reviji Korporativna varnost.  
Seveda pa je njegov neutrudni duh izražen tudi skozi družbene aktivnosti, ki nakazujejo 
njegovo strokovno širino in pripravljenost razdajanja na različnih družbeno pomembnih 
področjih povezanih z varnostjo. Je aktualni predsednik Območnega Združenja veteranov 
vojne za Slovenijo Velenje in vključen v celo vrsto drugih strokovnih združenj v Občini 
Velenje. Naš najpomembnejši športni praznik v Planici pa v zadnjih letih ne mine brez 
njegove vključenosti v uspešnost izvedbe, saj kot vodja celotne varnosti na omenjenem 
dogodku, pušča neizbrisen pečat. 
To je samo nekaj pomembnih dejstev, ki so v bogati strokovni poti g. Hriberška komisijo 
prepričala, da mu je podelila to laskavo nagrado za življenjsko delo na področju korporativne 
varnosti.   

 


