
PREDSTAVITEV INŠTITUTA 
ZA KORPORATIVNE VARNOSTNE 

ŠTUDIJE – ICS LJUBLJANA

I nštitut za korporativne varnostne študije, ICS 
Ljubljana, je bil ustanovljen kot raziskovalni in 
razvojni zavod. Poslanstvo Inštituta za kor-
porativne varnostne študije, ICS Ljubljana 
se izraža skozi izvajanje dejavnosti s področja 

raziskovanja, preučevanja, razvoja in izdelave 
študij s področja korporacijske varnosti, evalvacije  
geopolitičnih varnostnih ocen ranljivosti, tveganj ter 
groženj v nacionalnem in mednarodnem korporaci-
jskem okolju, integralnih sistemov varovanja, ki obseg-
ajo varovanje ljudi in premoženja, sistemskih ukrepov 
na področju varovanja tajnosti, sistemskih pristopov 
na področju informacijske varnosti, organizacije 
znanstvenih in strokovnih konferenčnih aktivnosti in  
izobraževanja ter raziskav in razvoja teh področij. 
Poleg navedenega poslanstva ICS Ljubljana izvaja v 
povezavi z opredeljenimi področji tudi standardizaci-
jske in evalvacijske aktivnosti.

Inštitut za korporativne varnostne študije - ICS 
Ljubljana intenzivno sodeluje pri spodbujanju razvoja 
celovitih varnostnih procesov na področju korporativne 
varnosti, ki neposredno vplivajo na obvladovanje tve-
ganj v poslovnih, razvojnih, gospodarskih, javnih in dru-
gih okoljih.  Obvladovanje varnostnih tveganj je eden 
od bistvenih predpogojev za doseganje odličnosti in 
konkurenčnosti, kot dejavnikov, ki sta še posebno iz-
postavljena v poslovno-ekonomskem okolju. Zaradi 
navedenega je vizija ICS Ljubljana ustvarjati vrhunsko 
znanje, tehnologije in procese na področju korpora-
tivne varnosti pri obvladovanju celotnega spektra var-
nostnih tveganj. Z dobro organiziranostjo, inovativnim 
pristopom, vrhunskimi strokovnjaki in opremo skrbimo 
za zadovoljstvo uporabnikov naših storitev. V tesni pov-
ezavi z zainteresiranimi subjekti v javnem in zasebnem 
okolju zagotavljamo dolgoročni razvoj znanstvenih in 
strokovnih spoznaj s področja korporativne varnosti.

Odraz vsega naštetega je bil tudi mednarodni 
posvet s področja »Varnostnega managementa«, 
ki ga je v mesecu maju 2010 v Ljubljani organiziral 
ICS Ljubljana.

Tokratna rdeča nit srečanja je bila namenjena 

upravljanju varnostnih tveganj, povezanih z var-
ovanjem kritične infrastrukture. Na tematskem 
strokovnem srečanju so sodelovali strokovnjaki, ki se 
pri svojem delu srečujejo s problemi upravljanja var-
nostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. Na-
men srečanja je bil odpreti razpravo o problematičnih 
aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bil bistveni 
poudarek na predstavitvi rešitev v posameznih primerih 
varovanja kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Mednarodni posvet so v prvem delu oboga-
tili vabljeni predavatelji iz Slovenije in tujine, kjer so 
udeležencem iz različnih zornih kotov osvetlili procese, 
ki vodijo v sistem zagotavljanja celovitih varnostnih 
rešitev. Glavne ugotovitve mednarodnega posveta so 

se osredotočile na dejstvo, da živimo v sodobni družbi 
tveganj in ogrožanj, kjer je varnost dobrina, katera 
potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. 
Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v 
podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebne-
ga okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju 
konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo 
zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno 
delovanje organizacije v stalno se spreminjajočem var-
nostnem okolju, ki je obremenjen z najrazličnejšimi ob-
likami varnostnih tveganj in groženj.
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Mednarodni posvet se je zaključil z okroglo 
mizo, ki jo je moderiral doc. dr. Denis Čaleta in na 
kateri so svoja spoznanja ter izkušnje s področja varov-
anja kritične infrastrukture izmenjali vabljeni gostje g. 
Borut Meh – generalni direktor Holdinga Slovenskih 
elektrarn, g. Vasja Butina - direktor Uprave Mestne 
občine Ljubljana, dr. Miroslav Žaberl – Generalni 
direktor Direktorata za policijo in druge varnostne 
naloge MNZ, g. Rolando Žel – Direktor Sektorja za 
civilno obrambo MORS, mag. Miran Vršec – direk-
tor ICS-Ljubljana, g. Robert Kralj – podpredsednik 
Združenja Varnostnih managerjev Hrvaške in mag. 
Janko Arah – predsednik Zbornice za management 
consulting.

Glavni poudarki in zaključki okrogle mize so 
se odrazili v izpostavljanju potrebe po sistemskem ure-
janju procesov varovanja kritične infrastrukture in sicer 

skozi okolje v katerem se bo v trikotniku država kot za-
konodajalec, ponudniki varnostnih storitev in uporab-
niki varnostnih storitev, ustrezno uveljavil tudi strokovni 
glas varnostnega managementa. Tako bo v razmerju 
zagotavljanja javnega in zasebnega interesa dovolj 
prostora tudi za pravilno dojemanje potrebe po sistem-
skem pristopu do zagotavljanja varnosti. Ugotovljeno 
je bilo, da lahko država preko pristojnosti in ukrepov, 
ki jih izvaja na področju urejanja zakonodaje, prispe-
va tudi k dvigovanju zavedanja in kvalitete varovanja 
na področju kritične infrastrukture.

Vloga raziskovalnih organizacij, kot je Inštitut 
za korporativne varnostne študije, ICS Ljubljana, 
je ravno v prenašanju rezultatov in ugotovitev iz razisk-
ovalnega področja v praktične primere zagotavljanja 
celovitih varnostnih rešitev. To je tista potrebna pot, ki 
bo procese varovanja kritične infrastrukture dvignila 
na višjo kvalitetno raven. Tudi strokovno združevanja, 
ki ga v okviru ICS, Ljubljana predstavlja Združenje 
korporativne varnosti, predstavlja tisto pot, skozi kat-
ero se uveljavlja glas varnostnih strokovnjakov in skozi 
katero se izvaja širše osveščanje različnih družbenih 
skupin, ki so posredno ali neposredno v svojih okoljih 
povezanih z zagotavljanjem varnosti.

Vsekakor ima Inštitut za korporativne varnostne 

študije - ICS Ljubljana pomembno vlogo pri dvigovanju 
kvalitete zagotavljanja celovitih varnostnih rešitev tudi 
skozi standardizacijo in evalvacijo varnostnih procesov.

Zaradi navedenega Inštitut za korporativne var-
nostne študije – ICS Ljubljana, skladno s svojimi razvo-
jnimi smernicami, katerih cilj je spodbujanje vlaganja 
znanja in sredstev v projekte za celovito obvladovanje 
varnostnih tveganj v podjetjih, ki imajo sedež v Repub-
liki Sloveniji, izvaja dva razpisa za subvencioniranje 
izvedbe projektov za celovito obvladovanje varnost-
nih tveganj v podjetjih in drugih organizacijah, in za 
subvencioniranje izvedbe projektov za celovito obv-
ladovanje varnostnih tveganj v organih javne uprave 
in drugih organizacijah ki jih bodo na razpis prijav-
ljena podjetja ali organi javne uprave izvajala v ob-
dobju od 1.9.2010 do 30.9.2011. Razpis poteka v 
sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije 
za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). Več infor-
macij je dostopnih na spletnih straneh www.ics-institut.
si ali www.ics-institut.com. 

S tem želi Inštitut za korporativne varnostne 
študije - ICS Ljubljana pomagati podjetjem in orga-
nom javne uprave v Sloveniji pri realizaciji projektov, 
ki so v njihovih korporacijskih okoljih usmerjeni v ce-
lovito obvladovanje varnostnih tveganj in ustrezno 
odzivanje na pojav navedenih tveganj. S tem Inštitut 
neposredno vpliva na dvigovanje zavedanja o 
potrebnosti obvladovanja varnostnih tveganj in tako 
prispeva k pospeševanju vlaganj v slovensko gospo-
darstvo na področju zagotavljanja korporativne var-
nosti, ki ima posredni in neposredni vpliv na povečanje 
konkurenčnosti podjetij, panog in gospodarstva kot ce-
lote in sposobnosti za preživetje v zahtevnem lokalnem 
in globalnem okolju. Pomemben cilj Inštituta za korpo-
rativne varnostne študije – ICS Ljubljana je tudi poudar-
janje pomena in zavedanja, da je vlaganje sistemske 
rešitve na področju obvladovanja varnostnih tveganj 
investicija in ne strošek, ki prinaša pozitivne vplive 
na povečevanje konkurenčne prednosti, povečanje 
dobička in izkazovanje poslovna odličnosti podjetja 
ali organa javne uprave.

Vljudno vabljeni na spletne strani Inštituta za 
korporativne varnostne študije – ICS Ljubljana (www.
ics-institut.com) , kjer je za vas pripravljenih še več 
podrobnejših informacij o delovanju inštituta in pred-
vsem možnosti za zadovoljevanje vaših potreb.

                                         — mag. Miran Vršec
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