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Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha! Letnik 2013, junij • št. 4

Institut za korporativne varnostne študije

Nov magistrski program
"MANAGEMENT  
 KORPORATIVNE  
 VARNOSTI"

Policija je  
pomemben partner 
pri zagotavljanju 
korporativne varnosti
g. Stanislav Veniger,  
Generalni direktor Policije



Prvim desetim strankam, ki se bodo javile na elektronski naslov:  
miran.vrsec@novapanorama.si ponujamo brezplačno uro  
varnostnega svetovanja na temo kako optimizirati investicije  
v varnostni sistem in tekoče stroške financiranja varnostnega sistema?

IZVIRNA MISEL
Profesionalni in celovit varnostni sistem v podjetju odločil-

no prispeva k povečanju pozitivnih poslovnih izidov ter k dvigu 
kulture, konkurenčnih prednosti in ugledu podjetja (M. Vršec). 

PRAVA IZBIRA
Nova Panorama, d. o. o. je ob sodelovanju vrhunskih var-

nostnih strokovnjakov usposobljena izvajati varnostni inženi-
ring, to je varnost od A do Ž oziroma t. i. “varnost na ključ”. Gre 
za vzpostavljanje integralnih varnostnih sistemov na projektni  
način, z integracijo varovanja v sisteme vodenja kakovosti z 
uvajanjem varnostnih standardov ter z upoštevanjem dobre 
prakse. Konkretni projektni proizvod je izdelava in implemen-
tacija varnostnega elaborata.

Storitve in produkti Nova Panorama, d. o. o. naročniku ozi-
roma uporabniku zagotavljajo uvedbo varnostno in ekonom-
sko upravičenega varnostnega sistema, ki vzpostavlja ustrezno 
preventivo, opozorilni sistem in proces obvladovanja ranljivo-
sti, ogroženosti, sprememb, tveganj in izrednih dogodkov.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Poslovno-varnostno svetovanje
 Načini (oblike) svetovanja
 Posnetek in analiza stanja
 Intervjuji in vprašalniki
 Ocene ogroženosti
 Varnostni elaborati
 Pravilniki, načrti, navodila

Integralni varnostni sistemi (celovito varovanje)
 Varnostna funkcija
 Varnostna politika
 Varnostna strategija
 Pravna podlaga
 Organiziranost in status varovanja
 Področja varnosti
 Civilna zaščita
 Varnostni menedžment
 Varnostni režim
 Alarmni in odzivni sistem
 Strokovni nadzor
 Portfelj zavarovanj

Varovanje oseb in premoženja
 Varovanje ljudi premoženja
 Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 Varovanje javnih zbiranj
 Izvajanje sistemov tehničnega varovanja

Kakovost in varnost
 Integracija varovanja v ISO 9000:2000
 Varnostni standardi
 Presojevalci kakovosti varovanja

Krizno vodenje (krizni menedžment)
 Objektivna potreba po načrtovanju kriznega vodenja
 Poslovanje na rezervni lokaciji

IZOBRAŽEVANJE
Varnostni menedžment
 Obvladovanje poslovnih in varnostnih tveganj  

(“risk management”)
 Usposabljenje kriznega štaba
 Varnostna služba – usposobljenost varnostnikov  

za naloge varovanja podjetja
 Varnostna kultura in poslovna etika
 Usposabljanje za nadzornike
 Scenariji obvladovanja izrednih dogodkov



2013 junij 04  /  Korporativna varnost  /  3

Spoštovane  
bralke in bralci!

Uredniški uvodnikKolofon

Slovensko poslovno okolje je še vedno močno v krču gospodarske in finančne 
krize, ki pušča posledice tudi na področju varnosti. V iskanju rešitev kako or-
ganizacijo narediti bolj vitko in predvsem finančno vzdržno, se strateški ma-

nagement vse prevečkrat odloča za drastične reze ravno na področju obvladovanja 
tveganj v njihovih organizacijah. S predpostavko, da je Slovenija varno okolje se 
zelo lahkotno odločajo za krčenje razvojnih sredstev, ki so nujno potrebna tudi na 
področju korporativne varnosti. S tem svoje organizacije potiskajo v situacijo, ko ne 
bodo sposobne ustreznega zaznavanja tveganj in groženj, katere se pojavljajo v ve-
dno novih modalitetah in imajo lahko za posledico tudi propad marsikatere organi-
zacije, ki ne bo sposobna ustreznega odzivanja. Iluzija varnega okolja se hitro raz-
blini, ko smo dnevno priča devijantnim dogodkom vdorov v plačilne sisteme podje-
tij, odtujitev ali zloraba ključnih poslovnih informacij, korupcija, namerna poško-
dovanja lastnine organizacije in mnogo drugih dejanj, ki se realno dogajajo in se v 
obdobju krize še intenzivirajo. V tem okviru bi tokrat želel izpostaviti dva ključna 
dejavnika, ki imata še posebej pomemben vpliv na učinkovito delovanje organizacij 
sedanjosti. Prvi dejavnik predstavljajo zaposleni, ki naj bi, kot večkrat radi uporabi-
mo »oguljeno frazo«, predstavljali največji potencial vsakega poslovnega in drugega 
organizacijskega sistema. Na žalost se v slovenskem okolju vse premalo zavedamo 
tega dejstva in na vsak način želimo na kadrovskem potencialu prihraniti znaten 
del stroškov ali investicij podjetij. Da je ta stvar še bolj kritična se varčuje predvsem 
na njihovem izobraževanju, to pa ima lahko dolgoročne in nepopravljive posledice. 
Človek na drugi strani predstavlja tudi najšibkejši člen vsakega varnostnega siste-
ma in, če pogledamo statistiko je s človeškimi ravnanji ali opustitvami povezano več 
kot 80% vseh varnostnih problemov oziroma devijantnosti v organizacijah. Visoka 
mobilnost delovne sile v globalnem poslovnem okolju postavlja te procese še v zah-
tevnejšo obliko, še posebej, če se zavedamo, da je vzpostavitev ustrezne organizacij-
ske in posredno, kar je še pomembneje, varnostne kulture, izredno zahteven pro-
ces. Drugi ključen dejavnik v informacijski družbi pa vsekakor predstavlja skoraj 
usodna odvisnost od informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je vključena 
skoraj v vsak proces našega življenja in seveda s tem tudi delovanja organizacij. Za-
tiskanje oči pred tveganji in odprtimi dilemami, ki jih na varnostnem področju pri-
naša uporaba te tehnologije in s tem povezane grožnje kibernetskega kriminala in 
kibernetskih napadov na podjetja, med katerimi so še posebej izpostavljena tista 
organizacijska okolja, ki obvladujejo kritično infrastrukturo, imajo lahko za delova-
nje naših organizacij nepopravljive posledice. Z neupoštevanjem ustreznih varno-
stnih ukrepov lahko že s povezavo na omrežje postane naša organizacija ogrožena iz 
kateregakoli konca zemeljske oble oziroma globalnega medmrežja. Če v ta kontekst 
dodamo še tveganja, ki jih poleg tega prinaša neusposobljen in apatičen kadrovski 
potencial, potem se z neupoštevanjem osnovnih varnostnih principov igramo z zelo 
nevarno eksplozivno mešanico, ki nam zagotovo lahko zamaje temelje normalnega 
in varnega delovanja naše organizacije.
V tokratni številki revije »Korporativna varnost« smo posvetili pozornost različ-
nim temam, ki so posredno in neposredno povezane z zgornjima izpostavljenima 
dejavnikoma sistemskega pristopa na področju korporativne varnosti
Doc. dr. Denis Čaleta
Glavni urednik
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Kazalo vsebine

POLICIJA JE POMEMBEN PARTNER 
PRI ZAGOTAVLJANJU KORPORATIVNE 
VARNOSTI V ORGANIZACIJAH

Misel, da za »Malo denarja dobimo malo muzike«,  
je praviloma sinonim za tiste produkte in storitve,  
ki že na prvi pogled kažejo slabšo kakovost, mi pa  
od njih neupravičeno pričakujemo višjo dodano  
vrednost, večjo kakovost in delovanje na dolgi rok.

JEDRSKA VARNOST  
V EVROPSKI UNIJI PO FUKUSHIMI

V globalnem dinamičnem okolju temelječem  
na razvoju informacijske družbe, je aktualna informacija 
postala ključna vrednost za prevlado nad konkurenco. 

FINANČNI VIDIKI OBVLADOVANJA  
VARNOSTNIH TVEGANJ V IGRALNIŠTVU

INTERVJU
g. Stanislav Veniger 
generalni direktor Policije

NIZKA CENA STORITEV VAROVANJA  
KOT EDEN POMEMBNIH VIROV TVEGANJA

VOJNA ZA INFORMACIJE –  
RESNIČNOST ALI FIKCIJA

Eden izmed osnovnih pogojev za nemoteno poslovanje 
igralnic in igralnih salonov je vsem udeležencem  
zagotoviti varno igralniško okolje.

Jedrskih nesreč, ki bi znatno kontaminirale okolje,  
je relativno malo. Običajno nesreče v jedrskih objektih,  
če so te sploh povezane z radioaktivno kontaminacijo,  
povzroče le zelo omejeno kontaminacijo.

5

10

12

33

52



Avtor: Dr. Denis Čaleta / Institut za korporativne varnostne študije*

POLICIJA JE POMEMBEN 
PARTNER PRI ZAGOTAVLJANJU 
KORPORATIVNE VARNOSTI  
V ORGANIZACIJAH

Ohranjanje visoke ravni in dosedanjih standardov zagotavljanja varnosti 
spričo pomanjkanja finančnih sredstev za policijo predstavlja zagotovo velik 
izziv. Prilagoditi se bo treba novim, zahtevnejšim situacijam in okoliščinam. 
Tesnejše sodelovanje s subjekti, ki zagotavljajo korporativno varnost je 
lahko pomemben korak pri učinkovitejšem obvladovanju varnostnih tveganj, 
katere prinaša dinamično gospodarsko okolje.

Kako vidite nadaljnji razvoj policije 
v teh zahtevnih gospodarskih in 
družbenih okoliščinah?

Policija je zanesljiva partnerica sku-
pnosti. Naj uvod pričnem z vizijo slo-
venske policije, ki zaposlenim v policiji 
skupaj s poslanstvom in vrednotami 
sporoča, kdo smo in kako želimo biti 
prepoznavni v širši družbi. S svojim 
vsakdanjim delom se trudimo, da je ta 
vizija tudi del naše organizacijske kul-
ture, ne glede na drastične spremembe 
v družbi. Osebno menim, da so prelo-
mni časi, tudi časi za premislek in pri-
ložnost za racionaliziranje in izboljša-
nje svojega delovanja, tako v družbi kot 
v organizacijah, ki smo zadolžene za 
varnost.

Preteklo leto je bilo prelomno za drža-
vo kot tudi državljane, soočeni smo bili 
s posledicami globalne finančne nesta-
bilnosti. Že v začetku preteklega leta 
nas je javnofinančna kriza s krčenjem 

sredstev prisilila v določene organiza-
cijske reze in druge težke odločitve, 
vključno z upokojitvami in poseganjem 
v že pridobljene pravice zaposlenih. S t. 
i. projektom Kaskade smo poskušali 
zmanjšati število uslužbencev, ki opra-
vljajo naloge administrativne narave 
na državni in regionalni ravni, ter po-
večati število uslužbencev, ki opravlja-
jo operativne naloge na regionalni in 
lokalni ravni. Vseskozi pa smo si v vod-
stvu Policije in v sodelovanju s sindika-
ti aktivno prizadevali, da bi bili varče-
valni ukrepi za naše zaposlene čim 
manj boleči in da bi poiskali rešitve, ki 
bi bile v danih okvirih čim bolj optimal-

ne. S takšnimi sistemskimi ukrepi smo 
se prilagajali proračunskim možno-
stim države, tako da z manjšimi resursi 
zagotavljamo enako stopnjo varnosti 
ljudem v naši državi. 

Dobre temelje za delo v prihodnosti 
smo si zagotovo postavili z novo poli-
cijsko zakonodajo. Lani smo namreč ob 
sodelovanju strokovnjakov z notranje-
ga ministrstva dokončali celovito pre-
novo, začeto že leta 2009, in pridobili 
trenutno še »sveža« Zakon o nalogah in 
pooblastilih policije ter Zakon o orga-
niziranosti in delu v policiji. S pomočjo 
nove policijske zakonodaje, ki policij-

INTERVJU
g. Stanislav Veniger 
generalni direktor Policije

Mogoče bolj kot kdaj koli prej je za našo organizacijo 
pomembno širjenje integritete in etike v naše delovne 
strukture, saj sta brez tega tudi vizija in poslanstvo  
zgolj črki na papirju. 
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skim upravam in postajam daje več sa-
mostojnosti, se bo policija lahko še bolj 
približala lokalnemu okolju. Med dru-
gim zakona prinašata določene spre-
membe tudi na področju zagotavljanja 
javnega reda in miru, zaradi česar 
bomo, upam, lahko učinkovitejši pri 
zmanjševanju nasilja in vandalizma na 
športnih prireditvah. Na področju va-
rovanja državne meje pa se bomo mo-
rali prilagoditi predvidenemu vstopu 
sosednje Hrvaške v Evropsko unijo in 
ukinitvi carinske kontrole. V zvezi s 
tem sta se slovenska in hrvaška policija 
že lani dogovorili za uvedbo skupne 
mejne kontrole, ki bo pripomogla k in-
tenzivnejšemu čezmejnemu sodelova-
nju, optimalni izrabi kadrovskih virov, 
predvsem pa bo prehajanje meje za dr-
žavljane hitrejše in bolj enostavno. Še 
boljše storitve prebivalcem naše drža-
ve pa bomo lahko zagotavljali tudi z na-
daljevanjem pilotskega projekta Mo-

bilna policijska postaja in uresničeva-
njem letos sprejete nove strategije po-
licijskega dela v skupnosti. Zavedamo 
se, da je treba še naprej krepiti tran-
sparentnost delovanja policije in jo od-
pirati ljudem. Varnost je namreč naša 
skupna dobrina in svojega dela si ne 
predstavljamo več brez pomoči in so-
delovanja državljanov, tako da bodo pri 
letnih načrtih dela policijskih postaj 
vključeni tudi predlogi lokalnih sku-
pnosti.

Opremljenost policije ne sledi po-
trebam realnega okolja in tempu, ki 
bi si ga verjetno vsi želeli. Kaj lahko 
naredimo na področju opremljanja 
in s tem dvigovanja učinkovitosti 
dela Policije?

Poudaril bi, da sem izjemno ponosen 
na zaposlene v Policiji, saj ne glede na 
varčevalne ukrepe, ki vplivajo tako na 

nižanje sredstev za materialne stroške, 
investicije v dotrajano opremo in 
objekte ter plače in dodatke iz plačnega 
sistema, so rezultati dela slovenske po-
licije zelo dobri. Iz letnega poročila o 
delu policije za lansko leto denimo iz-
haja, da so se znižale pritožbe zoper 
postopke policistov, teh je bilo za sko-
raj četrtino manj kot v preteklih letih. 
A še bolj kot to so zgovorni statistični 
podatki na glavnih področjih policij-
skega dela, kot so zagotavljanje prome-
tne varnosti, javnega reda in miru, va-
rovanje meje ter odkrivanje in prepre-
čevanje kriminalitete. Pri slednji je 
bilo v času vsesplošne krize prioritetno 
predvsem odkrivanje finančnih mal-
verzacij. Kako pereča so gospodarska 
kazniva dejanja, pove že podatek, da 
smo obravnavali skoraj enako število 
kaznivih dejanj kot leto poprej, pri če-
mer pa je škoda, ki so jo povzročili nji-
hovi storilci, narasla s 176 (v letu 2011) 
na kar 449 milijonov evrov (v letu 
2012), torej na skoraj pol milijarde 
evrov! Podatek o povzročeni gospodar-
ski škodi kaže, da je policija na pravi 
poti v boju proti gospodarski krimina-
liteti in bo z njim odločno nadaljevala. 
Tudi na področju finančnih preiskav so 
kriminalisti opravili za petino več prei-
skav. Kot odziv na naraščajoča gospo-
darska kazniva dejanja smo že konec 
preteklega leta sprejeli strategijo za 
obvladovanje gospodarske kriminali-
tete v državi in resolucijo o nacional-
nem programu za preprečevanje in za-
tiranje kriminalitete do leta 2016. 
Osnovni cilj resolucije je stalno in dol-
gotrajno zagotavljanje varnosti vseh 
prebivalcev v Sloveniji, zato njeno te-
meljno načelo temelji na preventiv-
nem delovanju, ne na represiji.

Skupaj z ministrstvom za notranje za-
deve si bomo tudi v prihodnosti priza-
devali za pridobitev sredstev iz evrop-
skih finančnih virov, kar pa je tudi od-
visno od zmožnosti proračuna, saj de-
lujejo evropski finančni inštrumenti 
na osnovi sofinanciranja. V obdobju od 
2007 je bilo tako ministrstvu in policiji 
odobrenih malo preko 50 milijonov 
evrov iz skladov in drugih finančnih vi-
rov EU, predvsem za nakup opreme, 
usposabljanje in krepitev sodelovanja z 
drugimi državami. V tem času se pri-
pravlja tudi nova finančna perspektiva 
EU za obdobje 2014–2020, ki bo tudi v 
prihodnosti omogočila podporo EU za 
aktivnosti policij iz t. i. Sklada za notra-
njo varnost. Partnerstva pri prijavi 
projektov za sofinanciranje iz evrop-
skih virov, sinergija aktivnosti, ki jih 
izvajajo podobne organizacije, boljša 
izraba javno-zasebnega partnerstva so 
vsekakor ključni inštrumenti oz. ukre-
pi, ki lahko zapolnijo vrzel, nastalo za-
radi zmanjšanih proračunskih virov, in 
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Glede na ukrepe, ki jih uvajamo, in rezultate 
ocenjujem, da se je policija zmožna prilagajati novim 
spremembam in izzivom, tako da bo tudi v prihodnosti 
zagotavljala visoko stopnjo varnosti v državi.

tako tudi v prihodnje zagotovijo učin-
kovito delo policije. 

Seveda pa bo ohranjanje visoke ravni 
in dosedanjih standardov zagotavlja-
nja varnosti spričo pomanjkanja fi-
nančnih sredstev za policijo zagotovo 
velik izziv. Prilagoditi se bo treba no-
vim, zahtevnejšim situacijam in okoli-
ščinam. Delovanje slovenske policije 
bomo zato morali optimizirati. Z raz-
položljivimi kadri in sredstvi bomo 
morali postati še bolj učinkoviti, se pa 
zavedamo, da z vse manjšimi viri učin-
kovitosti ni mogoče povečevati v nedo-
gled. Že lani smo veliko truda namenili 
izboljšanju delovnih procesov in klime 
v policiji, krepitvi osebnostne in orga-
nizacijske integritete ter psihološki 
pomoči in podpori zaposlenim. Tudi v 
prihodnje si bomo prizadevali za dobre 
medsebojne odnose v kolektivih in na-
daljevali z zmanjševanjem administra-
tivne obremenjenosti delavcev, z zago-
tavljanjem zdravja in varnosti pri delu 
ter z zaščito policistov pred napadi, ši-
kaniranjem, grožnjami, pa tudi z nude-
njem pravne pomoči, kadar so v sodnih 
postopkih. Za učinkovito uporabo vi-
rov in usmerjanjem trajnega razvoja, 
upoštevaje našteto, pripravljamo dol-
goročni razvojni program policije do 
leta 2020, ki bo zagotavljal racionalno 
načrtovanje porabe sredstev in trajno-
stni razvoj policije.

Mogoče bolj kot kdaj koli prej je za 
našo organizacijo pomembno širjenje 
integritete in etike v naše delovne 
strukture, saj sta brez tega tudi vizija in 
poslanstvo zgolj črki na papirju. V poli-
ciji se temu področju posvečamo že vr-
sto let, tako da smo sistemski pristop 
razvili že na zavidljivo raven. Tako je 
policija v 2011 ustanovila Odbor za in-
tegriteto in etiko, ki je posvetovalno 
telo generalnega direktorja policije in 
je namenjeno sistematičnemu preuče-
vanju strateških predlogov, novosti, 
vprašanj in dilem s področja integrite-
te in etike. Odbor deluje na področju 
etike, osebnostne in organizacijske in-
tegritete, človekovih pravic in svobo-
ščin, enakih možnosti obeh spolov ter 
na področju upravljanja organizacij-
skih konfliktov (pomirjanje konfliktov 
in mediacija). Tako smo za izboljšanje 
delovnih procesov in organizacijske 
klime v policiji, na podlagi predloga od-

bora, vzpostavili kar nekaj projektov. 
Naj iz projekta Organizacijska klima in 
podoba policije v javnosti 2012–2015 
izpostavim le nekaj ključnih; z name-
nom izboljšanja medsebojnih odnosov 
v vseh naših organizacijskih enotah 
bomo v policiji, v sodelovanju s kompe-
tentnimi notranjimi in zunanjimi stro-
kovnjaki, vključno s predstavniki re-
prezentativnih sindikatov, v letu 2013 
izvedli prvo merjenje organizacijske 
klime. Merjenje organizacijske klime v 
letu 2013 bo anonimno in izvedeno s 
pomočjo elektronske aplikacije. Drugi 
projekt je pilotski projekt Etični tele-
fon, ki je zamišljen kot orodje za pomoč 
zaposlenim v policiji, da sprožijo pobu-
de in postavijo vprašanja v zvezi z etič-
nimi dilemami, ki se nanašajo na delo 
organa oziroma posameznikov v njem, 
prav tako pa je izhodišče za nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje s po-
dročja etike in integritete. Temeljni 
namen projekta je, da se na različne na-
čine omogoči zaposlenim v policiji, da 
pridejo do informacij in pomoči na tem 
področju.

Naj zaključim, organizacijske in sis-
temske spremembe so nujni del kako-
vostnega upravljanja, impulze, ki zah-
tevajo prilagajanje novim izzivom, pa 
mora v pravem času prepoznati vod-
stvo. Glede na ukrepe, ki jih uvajamo, 
in rezultate ocenjujem, da se je policija 
zmožna prilagajati novim spremem-
bam in izzivom, tako da bo tudi v priho-
dnosti zagotavljala visoko stopnjo var-
nosti v državi.

Izobraževanje in usposabljanje ver-
jetno tudi naprej ostaja ključna 
komponenta vložkov v kadrovski 
potencial Policije. Kakšni so vaši 
načrti na tem področju?

Pri vprašanju, kako med mladimi zago-
toviti ustrezno zanimanje za poklic po-
licista, se je potrebno osredotočiti 
predvsem na motiv posameznika za 
opravljanje tega poklica. Za uspešno in 
učinkovito izvajanje nalog policista je 
ključno, da je posamezniku na prvem 

mestu želja po opravljanju tega pokli-
ca. Če se nekdo odloči, da se prijavi na 
razpis samo zaradi ekonomskih razlo-
gov, ker drugje ni mogoče dobiti službe, 
potem se lahko to odraža tudi pri nje-
govem delu. Na tem mestu naj omenim 
tudi novost v izobraževalnem sistemu, 
ki bi lahko predstavljajo pozitivno mo-
tivacijo pri posameznikih, da se odloči-
jo za opravljanje poklica. Po novem se 
bo v Policiji izvajal nov višješolski štu-
dijski program Policist, ki bo udeležen-
cem omogočal pridobitev formalne iz-
obrazbe. Po prejšnjem programu, ki je 
trajal 18 mesecev, je bil posameznik 
usposobljen za opravljanje poklica, ni 
pa pridobil višje stopnje izobrazbe. Ra-
zumljivo pa je, da smo glede zaposlova-
nja trenutno zelo omejeni. Usposablja-
nje policistov razumemo v policiji kot 
permanenten način zagotavljanja 
učinkovitega in kakovostnega dela, 
zato je področje usposabljanja polici-
stov vključeno v vse letne, srednjeroč-
ne in dolgoročne strateške dokumente. 

Menite, da je združevanje različnih 
družbenih skupin, kot na primer 
Združenje korporativne varnosti 
lahko odgovor na obvladovanje zah-
tevne varnostne situacije in ali so 
lahko taka združenja ustrezen par-
tner policiji pri zagotavljanju nje-
nega osnovnega poslanstva? 

Novi Zakon o organiziranosti in delu v 
policiji namenja partnerskemu sodelo-
vanju policije z drugimi subjekti za za-
gotavljanje večje varnosti celotno po-
glavje in nalaga policiji tudi dolžnost, 
da jim v okviru svojih pristojnosti in 
možnosti nudi pomoč. Partnerske obli-
ke sodelovanja policije z organi lokalne 
skupnosti, drugimi organi, organizaci-
jami in institucijami, civilno družbo ali 
posamezniki, katerih dejavnost je 
usmerjena k zagotavljanju večje varno-
sti, vzpodbujajo k samozaščitnemu 
ravnanju in varnostnemu samoorgani-
ziranju ter pomoči, vzpodbujajo tudi 
skupno preprečevanje varnostne pro-
blematike, odkrivanje in odstranjeva-
nje vzrokov in pogojev za nastanek ka-
znivih dejanj. Takšne oblike sodelova-
nja so bistven element zagotavljanja 
javne varnosti. 

Nasilno izražanje nezadovoljstva na 
ulicah večjih slovenskih mest je po-
kazalo, da policija ob množičnih iz-
gredih na različnih koncih Sloveni-
je stežka zagotavlja dovolj sil, ki bi 

Sodelovali smo pri varovanju kar  
87 protestnih shodov po vsej Sloveniji!



poskrbele za javni red in mir. Kako 
izboljšati komunikacijo med Polici-
jo in odgovornimi v organizacijah 
za korporativno varnost pri uskla-
jenih aktivnostih zavarovanja pre-
moženja in varnosti na površinah, 
ki so v neposredni bližini varnostno 
rizičnih dogodkov? 

Seveda ob pogledu na lansko leto ne 
moremo mimo številnih protestov in 
množičnih nasilnih izgredov na neka-
terih od njih, ko smo se morali v polici-
ji maksimalno angažirati, da smo zago-
tovili varnost vseh udeležencev. Sode-
lovali smo pri varovanju kar 87 prote-

stnih shodov po vsej Sloveniji! Lahko 
rečem, da smo to preizkušnjo uspešno 
prestali. Vse izgrede smo strokovno, 
učinkovito in zakonito obvladali, ob 
tem pa ohranili zaupanje slovenske 
javnosti. Policisti se namreč niso izne-
verili pričakovanju ljudi, da bodo tudi v 
zaostrenih varnostnih situacijah hitro 
in odločno zavarovali njihova življenja 
in premoženje. Na ta način smo zagota-
vljali ustavno pravico državljanov do 
javnega izražanja, pri čemer sem vesel, 
da je večina udeležencev na kasnejših 
shodih že upoštevala naše pozive k str-
pnemu in mirnemu izražanju stališč. V 
skladu z novo strategijo v skupnost 
usmerjenega policijskega dela se bomo 
preko različnih forumov in oblik par-
tnerskega sodelovanja poskušali še bolj 
približati posameznikom in organiza-
cijam, odgovornim za varnost, tako da 
izkoristimo vse potenciale, ki jih ta-
kšna sodelovanja lahko nudijo.

So po vašem mnenju procesi centra-
lizacije državne uprave in s tem 
tudi policijske organizacije pravi 
korak v smeri zagotavljanja javne 
varnosti?

Menim, da moramo iskati ravnotežje 
med centralizacijo in decentralizacijo 
državne uprave glede na cilje, ki jih je 
treba doseči. Tako je lahko v nekaterih 
primerih centralizacija ustrezen odgo-
vor ob iskanju rešitev za bolj racional-
ne oblike upravljanja, hkrati pa ima ta 
oblika slabost, da ne prepozna proble-
matike oz. potreb na lokalni ravni, saj 
ni v neposrednem stiku z uporabniki 
njenih storitev. V policiji nenehno 
iščemo to občutljivo ravnovesje. Tako 
smo sicer zmanjšali število regionalnih 
policijskih uprav, ne pa tudi števila po-
licijskih postaj na lokalni ravni. Z novo 
policijsko zakonodajo pa smo začeli 
tudi proces krepitve decentralizacije in 
zagotavljanja večje avtonomnosti in 
samostojnosti policijskih uprav, ki jih 
bomo tako bolj približali varnostnim 
problemom, ki so specifični za posame-
zne lokalne skupnosti.

Pojavljajo se vedno nove oblike gro-
ženj, ki v tem dinamičnem okolju 
zahtevajo kompleksnejši in sistem-
ski pristop za njihovo preprečeva-
nje. Posebej so v tem okviru v za-
dnjem obdobju izpostavljene gro-
žnje računalniškega kriminala in 
zlorabe informacijsko komunika-
cijskih sistemov za napade na orga-
nizacije. Kako se policija sooča s 
temi novimi varnostnimi izzivi?

Poudaril bi, da smo od druge polovice 
2012 ugotovili porast števila kaznivih 
dejanj, ki se nanašajo na vdore v elek-
tronsko bančništvo, nadaljnjih tatvin 

Po raziskavi Eurobarometra že skoraj vsak tretji 
prebivalec v Evropski uniji ni prepričan o varni 
uporabi interneta za finančne transakcije in prenos 
osebnih podatkov, že skoraj vsak deseti uporabnik pa 
je bil žrtev goljufije, storjene s pomočjo interneta.
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in posledično »pranja denarja«, prido-
bljenega s kaznivimi dejanji. Takšen 
trend je zaradi razširjenosti novih teh-
noloških informacijskih sistemov in 
omrežij seveda globalen pojav, tako da 
to okolje postaja vedno bolj tudi osnov-
no orodje za zlorabe in kraje identitete, 
goljufije, kazniva dejanja finančne na-
rave, nedovoljeno trgovino s ponareje-
nim blagom, zdravili, drogami in orož-
jem ter zlorab otrok. Po raziskavi Eu-
robarometra že skoraj vsak tretji pre-
bivalec v Evropski uniji ni prepričan o 
varni uporabi interneta za finančne 
transakcije in prenos osebnih podat-
kov, že skoraj vsak deseti uporabnik pa 
je bil žrtev goljufije, storjene s pomočjo 
interneta.

V policiji smo sicer že v 2009 pripravili 
organizacijske in kadrovske spremem-
be, tako da smo ustanovili Center za 
računalniško preiskovanje v Generalni 
policijski upravi in 4 regionalne centre, 
prav tako pa krepimo tudi druge službe 
s strokovnjaki za preiskovanje in raču-
nalniško forenziko. Kot sem že nave-
del, pa sta kibernetska kriminaliteta in 
tudi odzivanje pristojnih organov glo-
balen izziv. V Evropski uniji smo zaradi 
tega v začetku leta ustanovili Evropski 
center za boj proti kibernetski krimi-
naliteti (imenovan EC3), ki deluje v 
okviru Europola. Ta center ima nalogo, 
da podpira države članice pri preisko-
vanju kaznivih dejanj, prav tako pa 
tudi, da nudi ekspertna znanja, usposa-
bljanja in programska orodja. Zavedati 
se moramo, da že programska orodja, 
ki jih potrebujejo preiskovalci, dosega-
jo visoke stroške, prav tako pa so vse 
države omejene s strokovnjaki na tem 
področju. Zaradi tega je seveda ključno 
mednarodno sodelovanje, kjer se s 
podporo Interpola ali posameznih dr-
žav zoperstavimo tem izzivom. Kot 
odličen primer mednarodnega sodelo-
vanja v boju zoper kibernetsko krimi-
naliteto lahko navedemo medijsko 
znani primer Mariposa, ki ga je prei-
skovala slovenska policija v sodelova-
nju z ameriškim zveznim preiskoval-
nim uradom (FBI) in španskimi organi 
odkrivanja in pregona. V Evropski uniji 
gremo tako v pravo smer, saj je tudi 
Evropska komisija v začetku aprila 
predlagala obsežen paket zakonodaj-
nih in drugih ukrepov, ki bodo zagoto-

vili tudi bolj varno prihodnost uporab-
nikov novih informacijskih sistemov. 
Ti ukrepi pa se ne nanašajo zgolj na kri-
minaliteto, temveč na celotno politiko, 
vključujoč varnost informacijskih 
omrežij in zaščito kritične infrastruk-
ture, kar bo imelo izrazit vpliv na vse 
resorje v Sloveniji. 

Želim pa še poudariti, da je ključno 
tudi sodelovanje z drugimi organizaci-
jami v Sloveniji; tako policija že leta 
uspešno sodeluje z nevladnimi organi-
zacijami, ki skrbijo za varnost in spre-
mljanje nezakonitih vsebin na interne-
tu, kot je npr. SI-CERT (nacionalni 
center za zaznavanje in spremljanje in-
cidentov v omrežjih) in Spletno oko, ki 
so za nas ključni partner pri zatiranju 
kriminalitete.

Katere mednarodne projekte, pri 
katerih uspešno sodelujete, bi pose-
bej izpostavili in ki pomembno po-
magajo pri zmanjševanju tveganj s 
strani organiziranega kriminala v 
regiji? S svojim prenosom dobrih 
praks in izkušenj ste zelo aktivni 
tudi v mednarodnem sodelovanju. 
To dokazuje tudi nedavno končana 
mednarodna konferenca z nazivom 
»Combating Transnational Organi-
zed Crime and Enhencing Border 
Security Processes«, ki ste jo soor-
ganizirali z George Marshall Cen-
trom in Institutom za korporativne 
varnostne študije? Kakšna je doda-
na vrednost takega sodelovanja?

Geografska vpetost Slovenije na stiči-
šču Srednje Evrope, Sredozemlja, Ju-
gozahodne Evrope, dobre prometne 
povezave in tudi njena velikost vplivajo 
na povpraševanje in ponudbo nezako-
nitega blaga in storitev, ki jih nudijo 
organizirane kriminalne združbe. Ob-
močje Slovenije je predvsem tranzitno 
območje in ne toliko ciljna destinacija 
za takšne združbe. To potrjuje tudi za-
dnje Europolovo poročilo, objavljeno v 
začetku leta, o ogroženosti pred orga-

Naj izkoristim še priložnost in se za dobro sodelovanje 
pri izvedbi konference osebno zahvalim Institutu za 
korporativne varnostne študije.

nizirano kriminaliteto in drugimi hu-
dimi oblikami kriminalitete. Zaradi te-
snih zgodovinskih, jezikovnih in kul-
turnih vezi se člani hudodelskih združb 
iz regije zahodnega Balkana hitro po-
vezujejo in ustvarjajo združbe, ki ali 
organizirajo izvedbo kaznivih dejanj 
ali pa nudijo logistično in podporno de-
javnost. Slovenija se kot država članica 
EU tega seveda zaveda, tako da je slo-
venska policija pomemben segment v 
evropski varnostni arhitekturi za zago-
tavljanje notranje varnosti EU. Hkrati 
pa se naša država zaveda tudi, da je za 
zagotavljanje stabilnih državnih struk-
tur v državah zahodnega Balkana, ki 
bodo uspešne pri zatiranju kriminali-
tete, nujno krepiti njihove zmožnosti. 
Tako slovenska policija podpira aktiv-
nosti, s katerimi se krepijo oblike sode-
lovanja v tej regiji. Podlaga za uspešen 
pregon kaznivih dejanj, ki imajo čez-
mejno dimenzijo, je seveda skupen 
pravni okvir in primerljivi standardi za 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj. Trenutne oblike sodelovanja 
bodo ravno v maju nadgrajene z novim 
mednarodnim pravnim okvirjem, saj je 
Slovenija postala članica držav medna-
rodne Konvencije o policijskem sode-
lovanju v jugovzhodni Evropi. Ta bo 
med drugimi ukrepi omogočala eno-
stavno in hitro vzpostavitev skupnih 
preiskovalnih skupin z vsemi organi za 
preiskovanje in pregon držav v regiji, 
tako da bodo preiskovalci iz različnih 
držav preiskavo hujših oblik kaznivih 
dejanj izvajali praktično z ramo ob 
rami. 

Zaradi navedenega lahko razumete, da 
nam je sodelovanje z različnimi akterji 
doma in v mednarodnem prostoru zelo 
pomembno. Konferenca, ki ste jo nave-
dli, je odličen primer združevanja zna-
nja in izkušenj s ciljem, da smo v regiji 
proaktivni in ohranjamo vlogo po-
membnega partnerja za preiskovanje 
in pregon kriminalitete. Naj izkoristim 
še priložnost in se za dobro sodelova-
nje pri izvedbi konference osebno za-
hvalim Institutu za korporativne var-
nostne študije. 

Zaradi tesnih zgodovinskih, jezikovnih in kulturnih 
vezi se člani hudodelskih združb iz regije zahodnega 
Balkana hitro povezujejo in ustvarjajo združbe, ki 
ali organizirajo izvedbo kaznivih dejanj ali pa nudijo 
logistično in podporno dejavnost. 



Avtor: Andrej Podvršič / korporativno varnostni manager, DuPont de Nemours International*

VOJNA ZA  
INFORMACIJE –  
RESNIČNOST ALI FIKCIJA

V globalnem dinamičnem okolju temelječem na razvoju informacijske 
družbe, je aktualna informacija postala ključna vrednost za prevlado  
nad konkurenco. 

Naše podjetje DuPont de Nemours 
International je znano širom po 
svetu kot korporacija, ki se že več 

kot dve stoletji s svojimi izumi in rešitva-
mi trudi pomagati izboljšati kvaliteto ži-
vljenja. Vedno s ponosom poudarjamo, 
da so naši delavci največje bogastvo, ki 
mu pa zelo tesno sledi naše znanje oziro-
ma naš »know -how«! Zato tudi ne prese-
neča dejstvo, da na področju naše korpo-
rativne varnosti posvečamo največ po-
zornosti varovanju in zaščiti tema glav-
nima akterjema naših uspehov.

DuPont je globalna korporacija, priso-
tna v več kot 93 državah in zaposluje več 
kot 65 000 delavcev. Seveda kot vse osta-
le korporacije delujemo v izredno kom-
petitivnem okolju, ki deluje na legalnih 
in pa seveda tudi na nelegalnih temeljih. 
Ti zadnji pa seveda predstavljajo varno-
stno tveganje, ki ga je potrebno obvlado-
vati. Neizpodbitno dejstvo je, da v real-
nem okolju že divja 3. svetovna vojna, ki 
pa se odvija v virtualnem svetu - svetu 
informacij. Politično in vojaško rivalstvo 
je nadomestila kruta in neizprosna eko-
nomska vojna, v kateri tako posamezni-
ki, korporacije kakor tudi države ne izbi-
rajo sredstev za pridobitev ključnih po-
slovnih, vojaških in ostalih skrivnosti. 
Po nekaterih podatkih ameriško gospo-

darstvo zaradi kraje poslovnih skrivno-
sti letno izgublja več kot 250 milijard $, 
izguba pa se bo v naslednjih desetih letih 
najmanj podvojila. 

To varnostno tveganje pa je trenutno 
največji varnostni izziv, s katerim se so-
očajo tako države ( lep primer lahko naj-
demo že v našem okolju saj je postal pra-
vi nacionalni šport katera politična 
stranka bo razkrila več skrivnosti, ne 
glede na nacionalni interes in ugled), ka-
kor tudi vsa podjetja širom po svetu. Da-
nes ni nihče imun na virus, ki bi ga lahko 
poimenovali »kraja poslovnih skrivno-
sti«. Slaba novica pa je, da na žalost cepi-
va za to »bolezen« še dolgo ne bo!

Tudi v okolju naše korporacije smo dalj-
nega leta 2005 doživeli hladen tuš in se 
zavedli, da imamo kljub naši izredno do-
bri delovni klimi in medsebojnemu zau-
panju problem! Odkrili smo namreč, da 

je eden izmed naših znanstvenikov ob 
menjavi službe obenem odtujil tudi šte-
vilne poslovne skrivnosti.

V preiskavo se je vključil FBI in državni 
tožilec. Osumljenec je priznal in bil ob-
sojen na daljšo zaporno kazen. Seveda 
naša korporacija ni osamljena in po po-
datkih raziskav, je kar 60% anketiranih 
podjetij izkusilo krajo poslovnih skriv-
nosti v zadnjih 5 letih, pri čemer so bili 
izvršilci tatvin povečini zaposleni v pod-
jetju, kar je še vedno prevladujoč trend. 
Te ugotovitve potrjujejo dejstvo, da so 
zaposleni, ob neustreznem ravnanju, 
največje tveganje za organizacijo.

Seveda je ta primer sprožil reakcijo, ki 
nas je pripeljala na dolgo potovanje, ki bi 
ga lahko opredelili kot »varovanje po-
slovnih skrivnosti«. Proces traja še da-
nes in se po mojem mnenju v vsaki resni 
organizaciji tudi nikoli ne konča. 

To seveda ni bil osamljen primer, zato je 
pričakovati, da dokler bo naše podjetje 
vlagalo velike vsote sredstev v razvoj no-
vih izdelkov, se bo vedno našel nekdo, ki 
bo hotel ubrati bližnjico in si pridobiti 
znanje in informacije na nelegalen na-
čin! V primeru korejskega podjetja KO-

G. Andrej Podvršič je prejemnik nagrade 
Slovenian Security Award za leto 2012 v kategoriji 
»korporativno varnostni manager leta«. 

 Danes ni nihče imun na virus, ki bi ga lahko  
poimenovali »kraja poslovnih skrivnosti«.  
Slaba novica pa je, da na žalost cepiva za to  
»bolezen« še dolgo ne bo!

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti

G. Andrej Podvršič je preje-
mnik nagrade Slovenian Se-
curity Award za leto 2012 v 
kategoriji »korporativno var-
nostni manager leta«. 
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LON, ki nam je ukradlo poslovne skriv-
nosti v zvezi s proizvodnjo posebnih za-
ščitnih vlaken, ki se uporabljajo za zašči-
to pred balističnimi izstrelki, nam je bila 
na sodišču dodeljena ena največjih od-
škodnin in sicer 900 milijonov $, kar 
samo potrjuje pravo vrednost poslovnih 
skrivnosti.

Naše podjetje je temu problemu posve-
tilo v preteklosti že veliko pozornosti, 
vendar je bilo potrebno drugače pristo-
piti k obvladovanju tega varnostnega iz-
ziva. Sledil je multidisciplinarni projekt, 
ki je na novo postavil temelje našega pri-
stopa. Problemu smo pristopili sistema-
tično in sicer:
1. Ustanovili smo multidisciplinarno - 

projektno skupino, ki je bila odgovor-
na direktno CEO, kar je zagotavljalo in 
še danes zagotavlja podporo strate-
škega managementa. Samo s podporo 
in sporočilom z vrha korporacije je 
možna uspešna implementacija obse-
žnih sprememb na področju varno-
stne kulture, ki mora potekati od vrha 
proti bazi in seveda v obratni smeri.

2. Inventura obstoječih poslovnih skriv-
nosti, ocena varovanja le-teh s kon-
kretnim načrtom izboljšav in dosle-
dno implementacijo ter nadzorom. 
Glede na velikost naše korporacije, 
številne lokacije in dinamično okolje v 
katerem se vrednost in pomen infor-
macije spreminja skoraj vsakodnevno, 
je tak pristop postala ustaljena praksa.

3. Podrobna analiza pomanjkljivosti (t.i. 
gap-analiza) obstoječih notranjih pre-
pisov, navodil in ocena implementaci-
je le- teh, s predlogom sprememb in 
izboljšav. To pa je seveda samo po-
memben del celotnega in zelo obse-
žnega načrta obvladovanja tega varno-
stnega tveganja.

4. Analiza vseh naših obstoječih prime-
rov in identifikacija potencialnih sva-
rilnih indikatorjev. Pri analizi smo 
prišli do praktično popolno identičnih 
ugotovitev glede profila storilcev kot 
številna druga podjetja. V prvi vrsti 
gre za nezadovoljne zaposlene, ki so si 
našli novo zaposlitev in se pri tem ču-
tili upravičene, da s seboj odnesejo še 
»njihovo znanje«. Tovrstni storilci ve-
činoma delujejo zelo oportunistično 
in v veliki meri izvršijo samo dejanje v 
zadnjih dveh mesecih pred odhodom. 
Drugi, veliko bolj pretkan tip je t.i. ma-
chiavelistični tat, ki se ponavadi tudi 
čuti upravičenega do poslovnih skriv-
nosti, je pa veliko bolj organiziran in 
dokaj pogosto tudi pridobi sodelavce, 
da mu pomagajo. Zadnji tip pa so eko-
nomski vohuni, ki pa so seveda najbolj 
nevarni in najtežje odkriti, saj delujejo 
pod okriljem tujih držav. Ekonomski 
vohuni leta in leta kot »speci agentje« 
delujejo v naši organizaciji. Ponavadi 
so zelo dobri, če ne že nadpovprečni in 

v danem trenutku po podrobnih navo-
dilih dotične vlade ukradejo dragoce-
ne podatke. Seveda pa so tu še tisti či-
sto »nevtralni«, ki  delujejo pod okri-
ljem organiziranega kriminala in po-
nujajo informacije/storitve najboljše-
mu ponudniku. 

5. Analiza kadrovskih postopkov (skle-
nitev in prekinitev delovnega razmer-
ja - intervju, preverke, delovno pravna 
razmerja s stališča varovanja IP, itd.). 
Tako smo v mnogih državah, kjer de-
lovna zakonodaja dovoljuje, uvedli 
klavzulo o varovanju poslovnih skriv-
nosti kot pogoj za zaposlitev, oziroma 
če ugotovimo, da je oseba ravnala ma-
lomarno ali celo zlonamerno, je to ta-
kojšnja odpustitev (v skladu z obstoje-
čo delovno-pravno ureditvijo). Zave-
dli smo se tudi, da je enakega pomena 
intervju ob prekinitvi delovnega raz-
merja kot ga izvajamo ob sami zaposli-
tvi, saj je to zadnja možnost za pogo-
vor. To nam omogoča, da izvemo še 
potrebne podatke, okoliščine in razlo-
ge za odhod. Omenjeni podatki, pa 
nam služijo tudi, da iz takih primerov 
potegnemo določene zaključke in jih 
kot izkušnje upoštevamo pri izboljša-
nju našega sistema. 

6. Prevetrili smo vsa usposabljanja in 
uvedli vrsto novih s poudarkom na va-
rovanju poslovnih skrivnosti. Tako 

mora vsak zaposleni opraviti on- line 
trening s tega področja in uspešno 
opraviti preizkus znanja. Ta segment 
je v današnjem času ekonomske krize 
še kako pomemben, saj je vsem v orga-
nizaciji jasno da ob izgubi »know- 
how« izgubljamo tudi trg in s tem tudi 
delovna mesta. 

7. Seveda brez nadgradnje obstoječih va-
rovalnih mehanizmov in podatkovnih 
baz ne gre. To predstavlja konstanten 
proces, saj se zavedamo, da so storilci 
teh dejanj »bad guys« vedno korak 
pred nami. Danes ni podjetja na svetu, 
ki še ni bilo napadeno s strani hekerjev 
z jasnim ciljem kraje intelektualne la-
stnine.

Zaščita poslovnih skrivnosti in procesi 
kako se primerno zaščititi je del naših 
vsakodnevnih aktivnosti. Le z ozavešča-
njem lahko spreminjamo varnostno kul-
turo, kar je tudi končni cilj vsakega kor-
porativno varnostnega managerja. Samo 
korporacije, organizacije in končno tudi 
države z najvišjo razvito varnostno kul-
turo in zavedanjem, ki preide v določeni 
fazi v podzavest zaposlenih (njihov 
DNK), bodo preživele to na oko neopa-
zno, pa vendar prav tako smrtonosno 3. 
svetovno vojno. 



Avtor: Mag. Miran Vršec, Institut za korporativne varnostne študije*

NIZKA CENA  
STORITEV VAROVANJA  
KOT EDEN POMEMBNIH  
VIROV TVEGANJA

Misel, da za »Malo denarja dobimo malo muzike«, je praviloma sinonim za 
tiste produkte in storitve, ki že na prvi pogled kažejo slabšo kakovost, mi pa 
od njih neupravičeno pričakujemo višjo dodano vrednost, večjo kakovost in 
delovanje na dolgi rok. V praksi se seveda pojavljajo tudi izjeme, ki potrjujejo 
pravilo, pa vendar se je potrebno zavedati, da je za zagotavljanje visoke 
kakovosti produktov in storitev, ki zagotavljajo neprekinjeno delovanje na 
dolgi rok, potrebno angažirati več resursov in vlagati več sredstev. To vpliva 
na dvig njihove lastne cene ter na dvigovanje njihove končne prodajne cene.

V ekonomski krizi se je omenjene-
ga dejstva potrebno še toliko bolj 
zavedati. Kupna moč podjetij in 

posameznikov pada, s tem pa se posle-
dično povečujejo pritiski na prodajne 
cene. Zaradi zmanjšanega povpraševa-
nja in pritiska na cene morajo proizva-
jalci oziroma ponudniki, s ciljem ohra-
njanja tržnega deleža in obsega proda-
je, prodajne cene zniževati, s tem pa se 
znižuje dodana vrednost produktom in 
storitvam, kar sili proizvajalce oziroma 
ponudnike k zniževanju lastne cene 
produktov in storitev. Takšen razvoj 
dogodkov - hote ali nehote – po eni stra-
ni negativno vpliva na kakovost pro-
duktov in storitev, kar znižuje zadovolj-
stvo kupcev, po drugi strani pa znižuje 
dodano vrednost in dobičkonosnost 
poslovanja podjetij. Ena od bolj perečih 
pasti ekonomske krize se tako kaže v 
brezglavem zniževanju stroškov preko 
razumnih mej, kar sili proizvajalce in 
ponudnike k improvizacijam, zniževa-
nju kakovosti, opuščanju standardov in 
kršenju zakonodaje na vseh področjih. 
Proizvajalci in ponudniki spuščajo svo-
je lastne cene pod prag rentabilnosti 
zato zapadajo v vse večje finančne teža-

ve, s tem pa povečujejo poslovna tvega-
nja, ki se kažejo predvsem v zmanjševa-
nju dobička, nelikvidnem finančnem 
poslovanju, povečevanju zamud pri 
plačevanju obveznosti do dobaviteljev, 
zmanjševanju plač zaposlenim ipd. Vse 
to lahko vodi celo do propada podjetja. 
Te problematike se morajo še posebej 
zavedati tudi strokovnjaki, ki se ukvar-
jajo z obvladovanji tveganj, tudi tisti, ki 
se ukvarjajo s korporativno varnostjo v 
podjetjih. Na korporativnem varno-
stnem nivoju si namreč ne smemo pri-
voščiti razmišljanja, da imamo boljšo 
ali slabšo varnost, kajti varnost imamo, 
ali pa je nimamo. Slab varnostni sistem 
namreč ne zagotavlja optimalno obvla-
dovanje tveganj in s tem optimalne var-
nosti. Lahko torej rečemo, da varnost v 
tem primeru ni zagotovljena, saj tvega-
nja niso v celoti obvladana.

Nakazana problematika ima še toliko 
večje razsežnosti, ko govorimo o fizič-
nem in tehničnem varovanju ljudi in 
premoženja v organizacijah, ki so zave-
zanci za javna naročila, organizacijah, 
ki so v pretežni ali delni lasti države, or-
ganizacijah (subjektih), ki so del kritič-
ne infrastrukture in organizacijah, ki 
morajo obvezno organizirati varovanje 
in so iz varnostnega vidika pomembne 
za delovanje države v kriznih razmerah. 
Pri vseh teh organizacijah se zunanji iz-
vajalci praviloma izbirajo na podlagi 
javnih naročil ali podobnih načinov 
zbiranja ponudb, ki največkrat za izbor 
izvajalcev uporabljajo kriterij oziroma 
merilo najnižje cene. To seveda ne bi 
bilo problematično, v kolikor bi že sami 
razpisni pogoji temeljili na dokazova-
nju kakovosti in strokovnosti, kot te-
melju za sodelovanje v postopkih izbo-

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti

Najcenejši ponudnik ni nujno najcenejši tudi na dolgi  
rok, še posebej ko gre za vprašanje varnosti in storitev  
s področja zasebnega varovanja.
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ra ponudnikov. Ugotovitve iz raziskave, 
ki sem jo izvedel v letu 2010 in je bila 
usmerjena v pregled razpisnih pogojev 
več kot deset razpisnih dokumentacij 
različnih proračunskih porabnikov, žal 
kažejo drugače in potrjujejo moje ugo-
tovitve iz prakse. Raziskava je namreč 
pokazala, da je bilo merilo najnižje cene 
edino merilo za izbor izvajalcev stori-
tev fizičnega varovanja ljudi in premo-
ženja uporabljeno v vseh razpisnih do-
kumentacijah pri tem pa sta bila kako-
vost in strokovnost ponudnikov pov-
sem sekundarnega pomena. Potrebno 
je izpostaviti tudi drugo pomembno 
ugotovitev, da pri izboru izvajalcev na 
podlagi cene kot edinega merila, pravi-
loma ne gre za izbor ekonomsko naju-
godnejšega ponudnika, kar bi moral biti 
temeljni cilj javnega naročanja, ampak 
za izbor najcenejšega ponudnika, kar 
pa velja le na kratek rok. Najcenejši po-
nudnik ni nujno najcenejši tudi na dolgi 
rok, še posebej ko gre za vprašanje var-
nosti in storitev s področja zasebnega 
varovanja. Tu se moramo vprašati, kje 
so vzroki za takšno stanje? 

Priprava razpisne dokumentacije je 
precej enostavna, če uporabimo najniž-
jo ceno kot edino merilo. Razpisna do-
kumentacija, ki primarno temelji na iz-
boru ekonomsko najugodnejšega ponu-
dnika, torej na ugotavljanju kakovosti, 
strokovnosti in izgradnji dolgoročnega 
poslovnega odnosa pa zahteva bistveno 
več znanja in predvsem poznavanja de-
javnosti, ki je predmet razpisa. Pripra-
vljavci razpisnih dokumentacij največ-
krat teh znanj nimajo ali pa je njihovo 
poznavanje dejavnosti pomanjkljivo. 
Tu se zastavi naslednje vprašanje. Za-
kaj se kljub prizadevanjem Inštituta za 
korporativne varnostne študije in ne-
katerih ostalih strokovnjakov, ki stalno 
opozarjajo odgovorne na omenjeno 
problematiko, stanje na tem področju 
ne spreminja na bolje? Morebiti pa ta-
kšno stanje nekomu odgovarja, saj 
omogoča konkuriranje ravno tistim po-
nudnikom, katerim kakovost in stro-
kovnost nista na prvem mestu? Ima kdo 
zaradi takšnega stanja tudi osebne ko-
risti? 

Zakaj torej izbor zunanjih izvajalcev na 
podlagi najnižje cene kot edinega meri-

la predstavlja za prej omenjene organi-
zacije tveganje? Na prvi pogled bi lahko 
celo rekli, da gre za gospodarno ravna-
nje organizacij saj na ta način dejansko 
izberejo najcenejšega ponudnika in 
prihranijo nekaj denarja. Pa ga res? 
Morebiti na kratek rok da, na dolgi rok 
pa vsekakor ne. Ugotavljam celo, da gre 
pri tem lahko za škodljivo ravnanje, ki 
na dolgi rok povzroča organizacijam 
nepredvidene stroške in izpade delova-
nja poslovnih procesov. Še več, vzbuja 
celo sume kaznivih dejanj zaradi nego-
spodarne porabe sredstev, zaradi 
ustvarjanja pogojev za delo na črno, 
omogočanja nelojalne konkurence, ko-
rupcije, nepotizma, klientelizma in 
drugih družbi, organizacijam in posa-
meznikom škodljivih pojavov in neza-
konitih ravnanj.

Analiza slovenskih podjetij na področju 
outsourcinga (Kavčič, K., 2007) je po-
kazala, da se zunanjim izvajalcem zau-
pa 66% storitev čiščenja, 55% storitev 
varovanja, 49% storitev informacijskih 
tehnologij in 33% pravnih storitev. Vse 
omenjene storitve bi lahko označili kot 
osebne storitve, saj zaradi svoje narave 



dela posegajo tudi v najintimnejše pro-
cese in najintimnejša območja (prosto-
re) podjetij, zato so iz tega vidika še toli-
ko bolj potrebne nadzora. Z najema-
njem omenjenih storititev podjetja na 
stežaj odpirajo vrata zunanjim izvajal-
cem, s tem pa postajajo bolj ranljiva. 
Podjetja, ki zaupajo izvajanje storitev 
zunanjim izvajalcem vse prevečkrat iz-
postavljajo le koristi, ki jih prinaša out-
sourcing (nižji stroški poslovanja, večja 
fleksibilnost, manjše število zaposlenih 
ipd.), ne prepoznavajo pa tveganj in po-
tencialnih izpostavljenosti, ki jih out-
sourcing predstavlja za podjetja. Tukaj 
predvsem mislim na nevarnosti, da 
podjetja postanejo odvisna od zunanjih 

izvajalcev ter povečano stopnjo ranlji-
vosti, ki se kaže v manjših učinkih z vi-
dika prihrankov stroškov (skriti stroški 
in stroški dodatnih storitev), slabši ka-
kovosti najetih storitev, neustreznosti 
izbora izvajalcev, izgubi strokovnih 
znanj in ključnih kadrov (npr. prestop k 
zunanjemu izvajalcu), prevzemu po-
slovnih partnerjev organizacije ipd. 
Zato izvajalcev tovrstnih storitve vse-
kakor ne bi smeli izbirati zgolj na pod-
lagi najnižje cene, kot edinega merila. 
Pa poglejmo enega od razlogov zakaj ne.

Po hitrem pregledu nekaterih v za-
dnjem letu zaključenih javnih naročil 
za izbiro izvajalcev storitev fizičnega 

varovanja ljudi in premoženja lahko 
ugotovimo, da je bil v večini primerov 
izvajalec izbran na podlagi najnižje 
cene. To niti ne bi bil takšen problem v 
kolikor ne bi v več kot polovici prime-
rov izbrani izvajalec ponudil ceno stori-
tve za uro varnostnika, ki ne pokriva 
niti osnovne plače varnostnika. Iz izra-
čuna prikazanega v nadaljevanju so 
razvidni elementi kalkulacije stroška 
osnovne plače varnostnika.

Izračun stroškov dela varnostnika 

- Minimalna plača: 556,83 EUR (neto) 
+ bruto I in II = 909,83 EUR / mesec

- Bolniška odsotnost: 29,84 EUR / me-
sec (povprečje v RS za leto 2012 je 
4,1%)

- Prevoz na delo: 37,00 EUR / mesec 
(Urbana LPP)

- Regres za prehrano: 4,90 EUR/dan x 
21 dni = 102,90 EUR / mesec

- Regres za letni dopust bruto: 791,50 
EUR/leto : 12 mesecev = 65,96 EUR / 
mesec

- Letni dopust (20 dni/leto): 909,83 
EUR/leto : 12 mesecev = 75,82 EUR / 
mesec

SKUPAJ: 1.221,35 EUR/mesec : 176 ur/
mesec = 6,94 EUR / uro

Po hitrem pregledu nekaterih v zadnjem letu 
zaključenih javnih naročil za izbiro izvajalcev  
storitev fizičnega varovanja ljudi in premoženja  
lahko ugotovimo, da je bil v večini primerov izvajalec 
izbran na podlagi najnižje cene. To niti ne bi bil 
takšen problem v kolikor ne bi v več kot polovici 
primerov izbrani izvajalec ponudil ceno storitve  
za uro varnostnika, ki ne pokriva niti osnovne  
plače varnostnika.
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Izračun torej pokaže, da strošek ure 
dela varnostnika ob upoštevanju mini-
malne plače brez dodatkov na plačo, 
brez upoštevanih ostalih stroškov po-
vezanih z delom varnostnika (stroškov 
delovne obleke, usposabljanja, nadzora 
ipd), brez upoštevanih stroškov poslo-
vanja podjetja (režije ipd.) in brez upo-
števanega predvidenega dobička znaša 
6,94 EUR/uro .

V čem je torej problem? Ugotovitve iz 
raziskave kažejo, da obstoječa praksa 
izbora izvajalcev fizičnega varovanja 
ljudi in premoženja temelji na izboru 
izvajalcev, ki ponudijo najnižjo ceno, 
pri tem pa naročnika ne zanima, ali po-
nudnikova cena pokriva vse stroške iz-
vedbe ponujenih storitev. To pač ni pro-
blem naročnika, vsaj tako kaže dejan-
sko stanje in tudi izjave nekaterih na-
ročnikov, ki izjavljajo da je to problem 
samih ponudnikov, ki so pripravljeni za 
tako nizko ceno izvajati tako, za naroč-
nika vitalne in pomembne storitve. Pa 
jih izbrani izvajalci zares lahko tudi za-
konito izvajajo? Pri tem ne gre samo za 
vprašanje zakonitosti izvedbe storitev, 
ampak gre tudi za vprašanje tveganja 
poslovanja oziroma sodelovanja s ta-
kšnim ponudnikom. To pa je že vpraša-
nje, ki bi moralo še kako skrbeti odgo-
vorne osebe za varnost oziroma poslo-
vodne organe v podjetjih, ki na ta način 
izbirajo ponudnike. Še posebej bi se 
morali tveganj nizke cene zavedati od-
govorni za varnost v organizacijah, ki so 
zavezanci za javna naročila, organizaci-
jah, ki so v pretežni ali delni lasti drža-
ve, organizacijah (subjektih), ki so del 
kritične infrastrukture in organizaci-
jah, ki morajo obvezno organizirati va-
rovanje in so iz varnostnega vidika po-
membne za delovanje države v kriznih 
razmerah. Pa se jih res zavedajo? Oči-
tno ne vseh, vsaj tako kažejo ugotovitve 
in dejansko stanje.

Po moji oceni je ključni problem za ta-
kšno stanje v odgovornosti oziroma ne-
odgovornosti. Ugotovitve namreč kaže-
jo, da za takšno stanje pač nihče ne od-
govarja. Ne odgovarjajo poslovodni or-
gani, ker se izgovarjajo na člane razpi-
snih komisij in pomanjkljivo oziroma 
nejasno zakonodajo, ki jo tolmačijo po 
svoje oziroma v svojo korist. Ne odgo-
varjajo niti člani razpisnih komisij, ki se 
izgovarjajo na poslovodne organe in 
enačijo pojem izbora ekonomsko naju-
godnejšega ponudnika z najnižjo ceno. 
Ne odgovarjajo niti ponudniki, ker ni 
ustreznih oziroma učinkovitih zakon-
skih in nadzornih mehanizmov s kate-
rimi bi preprečevali oziroma odkrivali 
nelojalno konkurenco, delo na črno in 
druga podobna nezakonita ravnanja.
 

Kje je rešitev problema? Inštitut za 
korporativne varnostne študije že dlje 
časa opozarja na obravnavano proble-
matiko. Prvo rešitev vidim v spremem-
bi zakonodaje na področju javnega na-
ročanja, ki bi na področju varovanja 
bolj natančno določala način izbora iz-
vajalcev, predvsem pa bi zagotavljala 
večjo transparentnost javnega naroča-
nja na tem področju. Prav tako bi bilo 
potrebno zakonsko opredeliti kazensko 
in materialno odgovornost članov raz-
pisnih komisij, ki pripravljajo razpisne 
dokumentacije in so udeleženi pri izbo-
ru izvajalcev. Drugo rešitev vidim v 
tem, da naročniki v razpisne komisije 
vključijo strokovnjake Inštituta za kor-
porativne varnostne študije, ki bi jim s 
svojimi znanji in izkušnjami pomagali 
pri pripravi vsebinsko popolnih razpi-
snih dokumentacij na podlagi katerih 
bi naročniki izbrali ekonomsko najugo-
dnejše in najkakovostnejše izvajalce. 
Tretjo rešitev vidim v vzpostavitvi sis-

temskega nadzora. Tudi na tem podro-
čju je Inštitut za korporativne varno-
stne študije razvil celovito rešitev, ki 
naročnikom zagotavlja popoln pregled 
nad skladnostjo izvedenih storitev in 
pogodbenimi obveznostmi in zahteva-
mi naročnika. In četrto rešitev vidim v 
vzpostavljanju partnerskih poslovnih 
odnosov med naročniki in izvajalci. Na 
ta način bi na dolgi rok zagotavljali ka-
kovostne varnostne rešitve in optimal-
no obvladovanje tveganj. 

Naj za zaključek izpostavim še vse bolj 
pomemben in aktualen vidik družbene 
odgovornosti podjetij. Podjetja, ki iz-
birajo izvajalce na podlagi najnižje 
cene kot edinega merila, po moji oceni 
vsekakor niso družbeno odgovorno 
naravnana podjetja. Z uvajanjem pre-
dlaganih rešitev lahko tudi na tem po-
dročju za podjetja naredimo velik ko-
rak naprej. 

Pri tem ne gre samo za vprašanje zakonitosti  
izvedbe storitev, ampak gre tudi za vprašanje  
tveganja poslovanja oziroma sodelovanja  
s takšnim ponudnikom.



Avtor: Dr. Denis Čaleta / Institut za korporativne varnostne študije*

POŽARNA VARNOST  
KLJUČNI TEMELJ 
KORPORATIVNE VARNOSTI

Ustrezno načrtovan sistem požarne varnosti je za korporativno varnost v 
organizacijah izrednega pomena. Zanemarjanje tega dejstva ima lahko za 
posledico izgubo človeških življenj in uničenje materialnih zmogljivosti, ki 
so ključne za delovanje organizacije.

Kako vidite nadaljnji razvoj GZS v 
teh zahtevnih gospodarskih in druž-
benih okoliščinah?

Slovensko gasilstvo temelji na prosto-
voljstvu, le v večjih mestih imamo tudi 
poklicne gasilske enote. Skozi dolgole-
tno zgodovino je slovenska gasilska or-
ganizacija prevzela vedno več nalog, 
tako da je danes postala osrednja sila v 
sistemu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, ki ukrepa praktično pri 
vseh nesrečah, ki nas v Sloveniji lahko 
doletijo. S prehodom na tržni sistem go-
spodarstva smo gasilci v veliki meri za-
znali tudi problem odsotnosti gasilcev z 
dela, zato se – skupaj z državnimi organi 
– zavzemamo za reševanje statusa pro-
stovoljnega gasilca, ki se nanaša pred-
vsem na odsotnost gasilcev z dela. Dr-
žavni zbor je sprejel nacionalni program 
Varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami do leta 2015, v katerem se načrtuje 
ureditev odsotnosti prostovoljnih gasil-
cev z dela. Na podlagi Nacionalnega pro-
grama je bila sprejeta tudi Novela Zako-
na o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, v kateri se ureja predvsem 
odsotnost gasilcev z dela zaradi opra-
vljanja nalog javne gasilske službe. Za-
kon delodajalcem vrača nekatere stro-
ške, nastale zaradi odsotnosti gasilcev z 

dela. Zagotavlja jim tudi pokrivanje 
stroškov, ki nastanejo zaradi bolniške 
odsotnosti gasilcev, ki so se poškodovali 
na gasilskih intervencijah. Sicer pa v ga-
silski organizaciji – kljub kriznim časom 
in veliki brezposelnosti – beležimo rast 
članstva. Leta 1998 – na Kongresu v Se-
žani – smo imeli 118.000 članov, na Kon-
gresu leta 2003 na Bledu 123.000, pet let 
pozneje v Krškem pa že 133.000. Ob leto-
šnjem Kongresu v Kopru pa pričakuje-
mo preko 150.000 članov.

Varčevanje zaradi recesije se običajno 
najprej začne na področju varnosti, kar 
posledično povzroči rast števila zahtev-
nih industrijskih požarov in drugih ne-
sreč. Zato se moramo vsi skupaj – z od-
govornimi državnimi organi – zavzemati 
za ohranjanje gasilske organizacije kot 

najmočnejše sile na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki 
bo sposobna ukrepati v primeru požarov 
ter naravnih in drugih nesrečah. 

Kakšen je vaš pogled na odprta vpra-
šanja, ki jih prinašajo procesi prosto-
voljnosti, profesionalnosti in poklic-
nosti v gasilski organizaciji?

V Sloveniji gasilstvo temelji na prosto-
voljni gasilski organizaciji. Le v 13 večjih 
mestih imamo organizirane tudi poklic-
ne gasilske enote. V teh mestih prosto-
voljni in poklicni gasilci skupaj opravlja-
jo javno gasilsko službo. Način organizi-
ranja gasilstva – poklicno ali prostovolj-
no – ne sme vplivati na uspešnost izvaja-
nja javne gasilske službe, saj jo morajo 
oboji vedno opravljati profesionalno. 

INTERVJU
Matjaž Klarič, mag. jav. upr.
Častni poveljnik Gasilske zveze Slovenije

Slovensko prostovoljno gasilstvo je nacionalno 
bogastvo, ki ga moramo ohranjati tudi v prihodnje in 
mu zagotavljati takšne pogoje dela, ki bodo zagotavljali 
uspešno opravljanje javne gasilske službe, saj pomeni 
najracionalnejše zagotavljanje varnosti na področju 
naravnih in drugih nesreč.

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti
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Organiziranost prostovoljnega gasilstva 
v Sloveniji zagotavlja uspešno opravlja-
nje javne gasilske službe tudi v sredinah, 
kjer poklicnih gasilcev ni. Predvsem pa 
je pomembna operativna moč prosto-
voljnega gasilstva pri naravnih in drugih 
nesrečah, kot so požari v naravi, poplave, 
plazovi in drugo, kjer na intervencijah 
sodeluje večje število gasilcev. Na poža-
rih na Krasu je leta 2006 sodelovalo pre-
ko 2.800 gasilcev, pri odpravljanju po-
sledic poplav leta 2010 pa kar 20.000 ga-
silcev. Slovensko prostovoljno gasilstvo 
je nacionalno bogastvo, ki ga moramo 
ohranjati tudi v prihodnje in mu zagota-
vljati takšne pogoje dela, ki bodo zagota-
vljali uspešno opravljanje javne gasilske 
službe, saj pomeni najracionalnejše za-
gotavljanje varnosti na področju narav-
nih in drugih nesreč.

Izobraževanje in usposabljanje ver-
jetno tudi naprej ostaja ključna kom-
ponenta vložkov v kadrovski poten-
cial gasilske organizacije. Kakšni so 
vaši načrti na tem področju? 

Poklicni gasilci se usposabljajo v šoli za 
poklicne gasilce, kjer si pridobijo poklic 
gasilca, prostovoljni pa se usposabljajo 
na tečajih, ki potekajo na nivoju gasil-
skih društev, gasilskih zvez in regij, ter 
na nivoju Gasilske zveze Slovenije. 
Usposabljanje prostovoljnih gasilcev 

poteka za osnovna znanja, na katerih ga-
silci dobijo čine – gasilec, nižji gasilski 
častnik, gasilski častnik in višji ter visoki 
gasilski častnik. Dopolnilno pa se gasilci 
usposabljajo tudi za nazive specialnosti, 
kot so nosilec izolirnega dihalnega apa-
rata, gašenje notranjih požarov, nevarne 
snovi, tehnično reševanje, predavatelj, 
inštruktor, mentor…, kjer si tečajniki do-
bijo še dodatno znanje za opravljanje 
posameznih nalog. Po opravljenem 
usposabljanju imajo poklicni in prosto-
voljni gasilci podoben nivo znanja, kljub 
temu pa imamo zakonsko nalogo, da se 
učni programi poklicnih in prostovolj-
nih gasilcev poenotijo do leta 2013. Tako 
nas v prihodnje čaka prenova in posodo-
bitev učnih programov, velik poudarek 
pa bomo dali tudi možnosti e-izobraže-
vanju. Veliko bomo delali na poenotenju 
in nadgradnji znanja predavateljev in 
inštruktorjev, ter pripravi ustreznega 
učnega gradiva in pripomočkov.

Uspešnost slovenskega gasilstva se 
izraža tudi skozi visoko usposoblje-
nost gasilcev, ki uspešno vsakodnev-
no opravljajo zahtevne intervencije. 
Kako se v ta sistem izobraževanja 
vključuje projekt Višje Gasilske 
šole?

V Sloveniji primanjkuje možnost gasil-
skega izobraževanja na višji in visoki 

stopnji. Zato so se številne generacije 
gasilcev – v želji po višji izobrazbi – odlo-
čile za izobraževanje na drugih, soro-
dnih izobraževalnih inštitucijah, ki so 
jim dale ustrezno splošno predznanje, 
znanja s področja gasilske stroke pa niso 
dobili. Zato smo se dolga leta zavzemali 
za ustanovitev višje gasilske šole z verifi-
ciranimi programi. Žal se je zaradi ka-
drovskih problemov zataknilo pri zago-
tavljanju ustreznih kadrov, zato si gasilci 
še naprej prizadevamo, za dokončanje 
projekta, saj bodo kadri, ki nam jih bo 
dala ta šola, pomemben prispevek h ga-
silski stroki v Sloveniji.

Kako med mladimi zagotoviti ustre-
zno zanimanje za poklic gasilca?

Zanimanje za poklic gasilca je v Sloveniji 
zelo veliko. To se kaže pri velikem številu 
prijav na razpise poklicnih gasilskih 
enot za nova delovna mesta. Je pa ta za-
poslitev specifična, saj mora imeti kan-
didat za gasilca V. stopnjo splošne šolske 
izobrazbe, narediti mora zahteven zdra-
vstveni pregled za gasilca in opraviti 
praktični preizkus psihofizičnih sposob-
nosti. Gasilci, sprejeti na ta delovna me-
sta, morajo v določenem času opraviti 
tudi šolo za poklicne gasilce.

Pri prostovoljnem gasilstvu s kadrova-
njem začnemo že praktično v osnovni 



Biti prostovoljni gasilec preprosto postane največkrat 
način življenja gasilcev, ki zahteva veliko odrekanja, 
solidarnosti ter poseben čut za humanitarnost in 
prostovoljstvo. 

šoli, kjer mlade povabimo k sodelovanju 
v gasilska društva in jih skozi programe, 
ki jih izvajajo usposobljeni mladinski 
mentorji, skušamo zadržati v gasilski or-
ganizaciji do prehoda v operativno gasil-
sko enoto, kjer kot operativni gasilci 
opravljajo javno gasilsko službo. Na tej 
poti – od vstopa mladega gasilca v gasil-
sko društvo do vstopa v operativno eno-
to – imamo običajno zelo velik upad, ki 
sega včasih do 80 in več odstotkov. Zato 
je zelo pomembno kadrovanje in delo z 
mladimi, saj morajo mladi gasilci skozi 
program postati del gasilske organizaci-
je. Biti prostovoljni gasilec preprosto 
postane največkrat način življenja gasil-
cev, ki zahteva veliko odrekanja, solidar-
nosti ter poseben čut za humanitarnost 
in prostovoljstvo. 

So po vašem mnenju procesi centra-
lizacije državne uprave in s tem tudi 
dejavnosti kriznega upravljanja, ki 
jih združuje Uprava RS za zaščito in 

reševanje pravi korak v smeri zago-
tavljanja hitrega odzivanja na narav-
ne in druge nesreče?

Gasilstvo je – po slovenski in najpogo-
steje tudi evropski zakonodaji – stvar 
lokalne skupnosti, ki je dolžna zagota-
vljati organiziranost in pogoje za delova-
nje gasilstva v občini. Le nekatere naloge 
delno sofinancira država. Te naloge so 
povezane z opravljanjem nalog zaščite 
in reševanja v primeru prometnih ne-
sreč, nesreč z nevarnimi snovmi, ter ne-
sreč v predorih in na rekah, opravljajo pa 
jih gasilske enote, s katerimi je Uprava 
RS za zaščito in reševanje podpisala po-
godbo o opravljanju in sofinanciranju 
teh nalog. Na nivoju države je sprejet Dr-
žavni načrt zaščite in reševanja ob velikih 
požarih v naravi, ki se smiselno upora-
blja tudi pri drugih velikih nesrečah. Na-
črt predvideva sodelovanje gasilskih 
enot izven domačih lokalnih skupnosti 
in celo iz drugih regij ali delov države. 

Ureja tudi vodenje gasilskih intervencij 
ter sodelovanje različnih enot zaščite in 
reševanja. V tem primeru je koordinacij-
ska naloga štabov CZ, ki skrbijo za logi-
stiko ter medsebojno sodelovanje različ-
nih organizacij zelo koristno in se je ob 
velikih nesrečah uspešno izkazalo. 

Opremljenost gasilcev ne sledi po-
trebam realnega okolja in tempu, ki 
bi si ga verjetno vsi želeli. Kaj lahko 
naredimo na področju opremljanja 
in s tem dvigovanja učinkovitosti 
dela profesionalnih gasilskih enot?

Opremljanje gasilskih enot se izvaja na 
nivoju lokalnih skupnosti. Potrebno je 
poudariti, da je to v preteklosti potekalo 
primerno in v skladu z uredbo, nekoliko 
več težav pa je nastajalo pri manjših lo-
kalnih skupnostih. Pri nabavi gasilske 
zaščitne in reševalne opreme ima po-
membno vlogo sofinanciranje, ki ga je 
država predpisala po uvedbi DDV-ja. V 
lanskem letu so se ta sredstva skoraj pre-
polovila, kar je – skupaj z zmanjšanjem 
sredstev zaradi recesije – pomembno 
vplivalo na možnost nabave gasilske za-
ščitne in reševalne opreme. Velik delež 
pri opremljanju prostovoljnih gasilskih 
enot nosimo gasilci sami, saj z različnimi 
delovnimi akcijami in prispevki občanov 
zberemo tudi do 50 in več odstotkov po-
trebnih sredstev. Pri ukrepih varčevanja 
gasilci odgovorne opozarjamo, da se var-
čevanje zaradi recesije najpogosteje zač-
ne pri varnosti, kar pomeni, da je čez ne-
kaj let pričakovati porast števila požarov 
v industriji, katerih gašenje je posebej 
zahtevno ter zahteva sodobno opremlje-
ne in usposobljene gasilske enote. Var-
čevanja na račun usposobljenosti in 
opremljenost gasilskih enot bi se lahko v 
prihodnosti zelo maščevalo – pokazalo 
bi se v zmanjšani varnosti občanov in 
njihovega imetja.

Nam lahko zaupate vizijo nadaljnje-
ga razvoja gasilstva na področju ve-
čjih industrijskih obratov. 

Po slovenski zakonodaji si morajo go-
spodarske družbe, zavodi in druge orga-
nizacije v primeru povečane požarne 
ogroženosti prvenstveno same zagotovi-
ti gasilsko službo. Zakon dopušča mo-
žnost, da podjetje podpiše pogodbo o 
opravljanju gasilske službe tudi z gasil-
sko enoto, ki operativno pokriva terito-
rij, na katerem se nahajajo objekti in 
premoženje gospodarske družbe. Indu-
strijsko področje vpliva tudi na višino 
kategorije gasilske enote, ki posledično 
zahteva večje število operativnih gasil-
cev in težjo ter zahtevnejšo gasilsko za-
ščitno in reševalno opremo enote, ki to 
področje pokriva. V primeru velikih in-
tervencij se tudi pri industrijskih inter-
vencijah aktiviranje gasilskih enot in 
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njihova medsebojna pomoč izvajajo v 
smislu državnega načrta za gašenje veli-
kih požarov. 

Menite, da je združevanje različnih 
družbenih skupin, kot na primer 
Združenje korporativne varnosti 
lahko odgovor na obvladovanje zah-
tevne varnostne situacije in ali so 
lahko taka združenja ustrezen par-
tner Gasilski zvezi Slovenije pri za-
gotavljanju njenega osnovnega po-
slanstva, predvsem v industrijskih 
okoljih ali okoljih delovanja kritične 
infrastrukture? 

Povezovanje in združevanje znanja, spo-
znanj in izkušenj je vedno koristno in 
pomeni napredek, ki ga želimo s pridom 
izkoristiti tudi v gasilki organizaciji. Za-
vedamo se, da se pri opravljanju javne 
gasilske službe gasilci srečujemo z nalo-
gami, katerih uspešno opravljanje zah-
teva znanje različnih znanstvenih po-
dročij in organizacij, ki se ukvarjajo z 
varnostjo. Gasilska organizacija je vedno 
odprta za sodelovanje s sorodnimi orga-
nizacijami na področju varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami.

Nam lahko za konec postrežete še z 
nekaj statističnimi podatki o obsegu 
gasilske organizacije v Sloveniji?

Nekaj statističnih podatkov, ki smo jih 
zbrali pred XVI. kongresom Gasilske 
zveze Slovenije, ki bo 25. maja 2013 v 
Kopru:

120 gasilskih zvez
1299 teritorialnih gasilskih društev
49 industrijskih gasilskih društev
151.156 članov
45.227 operativnih članov  

VRSTA POŽARA / LETO 2008 2009 2010 2011 2012 SKUPAJ

Požari v objektih 1.948 2.179 1.911 2.256 2.199 10.493

Požari na prometnih sredstvih 552 487 436 449 403 2.327

Požari v naravi oziroma na prostem 1.370 1.840 1.036 1.922 2.439 8.607

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih 556 552 400 583 523 2.614

Vsi požari 4.426 5.058 3.783 5.210 5.564 24.041
Vir: Spin - URSZR

Število požarov po vrstah požarov



Pridobiti ustrezna multidisciplinarna znanja, ki temeljijo na znanstveno raziskovalnem delu in praktičnih izkušnjah ter do-
brih praksah v nacionalnem in mednarodnem korporativnem okolju. Diplomanti bodo pridobili znanja za vodenje organi-
zacijskih struktur na področju korporativne varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah. V ta 
okvir še posebej sodi tudi delovanje v organizacijah, ki obvladujejo kritično infrastrukturo. Poleg navedenega bodo diplo-
manti pridobili vsa potrebna znanja in kompetence, ki so potrebne za delovanje v podjetniškem okolju in sicer kot samo-
stojni podjetniki, ki bodo drugim organizacijam nudili tovrstne strokovne storitve s področja načrtovanja korporativne 
varnosti.

Partnerji programa

ICS – Inštitut za korporativne varnostne študije 
Slovensko združenje korporativne varnosti (SZKV)
Mednarodna asociacija SE European Corporate Security Association (SECSA)

Institut za korporativne varnostne študije

Management korporativne varnosti
Magistrski študijski program 2. stopnje

»Varnost je pojem, s katerim se srečamo že v naših rosnih letih in ima velik pomen za uspešno rast, razvoj in delo-
vanje vsakega posameznika v vseh obdobjih njegovega življenja in ustvarjanja. Korporativna varnost pa je, podob-
no kot varnost pri posameznikih za razvoj in uspešno delovanje, pomembna predvsem v organizacijah. Kakršnih-
koli – v velikih ali malih, pri globalnih mednarodnih korporacijah ali zgolj lokalnem samostojnem podjetniku, in sicer 
ne glede na to, na katerem področju ustvarja in razvija svoje ideje oziroma poslovne rešitve. Pri tem je pomembno, 
da se ne omejimo zgolj na osnovno varnost ljudi, premoženja ali informacijsko varnost, saj je izrednega pomena, 
da znamo pravočasno in pravilno prepoznati vsa možna dejanska in potencialna tveganja ter nevarnosti, ki lahko 
nastopijo v kateremkoli procesu delovanja naše organizacije. V današnjem hitro razvijajočem, naprednem in hkrati 
zelo konkurenčnem okolju so pravilna strateška usmeritev korporativne varnosti, njena učinkovita preventivna de-
javnost ter strokovno načrtovano ukrepanje in delovanje ključnega pomena za uspešnost organizacije. Našteto 
lahko dosežemo le prek ustreznega strokovnega izobraževanja, ki bo pripomoglo k dvigu omenjene stroke in za-

dovoljilo vse bolj naraščajoče potrebe po znanjih s tega področja. Slednja so namreč izrazitega pomena za učinkovitejše obvladovanje 
varnostnih tveganj v organizacijskih okoljih.«
mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije

Predstavitev programa

Kaj omogoča študij Managementa korporativne varnosti

Cilj magistrskega programa Management korporativne varnosti je izobraževanje in usposabljanje podjetni-
kov in managerjev za obvladovanje poslovno varnostnih mehanizmov v gospodarstvu, industriji, državnih 
institucijah in civilni družbi.

Z magistrskim študijem Management korporativne varnosti omogočamo študentom poglobljeno podiplomsko izobraže-
vanje, v katerem bodo pridobili teoretična in aplikativna znanja s področja managementa in vsebine, ki so značilne za 
korporativno varnost: geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj, varnostni standardi v poslovnih procesih, upravlja-
nje varnostnih tveganj, načrtovanje in razvoj korporativne varnosti,  procesi nadzora, zavarovalništvo, gospodarsko poi-
zvedovanje, ekološki vidiki itd.

Razpisane smeri Trajanje študija in strokovni naslov

Korporativni varnostni manager 2 leti;  magister/magistrica managementa 
Korporativni varnostni manager – podjetnik korporativne varnosti

Fakulteta za podjetništvo
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PREDMET IZBIRNI PREDMETI
1. semester
Management korporativne varnosti – obvezni predmet Varnostni standardi v poslovnih *

Geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj v 
mednarodnem poslovnem okolju – obvezni predmet Upravljanje varnostnih tveganj *

Pravni vidiki korporativne varnosti – obvezni predmet Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti *

2. semester Trženje/Marketing **

Ekonomika obvladovanja tveganj v poslovnem okolju – obvezni predmet Finance **

Obvezni usmeritveni predmet* Procesi nadzorstva v korporativnem varnostnem okolju **

Študijski praktikum Management človeških virov

3. semester Okoljski vidiki korporativne varnosti

Obvezni usmeritveni predmet Metode raziskovanja varnostnih pojavov

Obvezni usmeritveni predmet Zavarovalništvo v procesih zagotavljanja gospodarske varnosti

Izbirni predmet 1 Gospodarsko poizvedovanje in varovanje poslovnih informacij

Študijski praktikum Informacijska varnost

4. semester *obvezni usmeritveni predmet za modul Korporativni varnostni 
managerIzbirni predmet 2

Študijski praktikum ** obvezni usmeritveni predmet za modul Korporativni varnostni 
manager - podjetnikMagistrsko delo

Cilji študija

Predmetnik

Več informacij: www.gea-college.si( 01 5881 300

Ključni cilj programa je izobraziti in usposobiti managerje in strokovnjake s področja korporativne varnosti, ki imajo široko 
poslovno znanje in perspektivo ter dobro razumevanje globalnega poslovnega, informacijsko-komunikacijskega in var-
nostnega okolja. Bistvo spremljanje trendov zagotavljanja integriranih varnostnih rešitev v gospodarskem in poslovnem 
okolju ter okolju javne uprave. 

V tem kontekstu bodo diplomanti pridobili naslednje ključne kompetence:

- Razumevanje delovanja institucij formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva
- Znanje s področja globalnih družbenih, ekonomskih in političnih vidikov
- Proučevanje varnostnih pojavov, izdelava varnostnih elaboratov ter evalvacija analiz in ocen ranljivosti, groženj in tve-

ganj v nacionalnem in mednarodnem korporacijskem okolju. 
- Pridobljena strokovna znanja za uvajanje integralnih varnostnih sistemov, ki obsegajo varovanje ljudi in premoženja, 

zaščito podatkov, informacij in poslovnih skrivnosti, benchmarking, poslovno poizvedovanje, varne delovne pogoje, 
okoljske vidike, sistem zaščite in reševanja v procesih obvladovanja izrednih dogodkov ter evalvacijo geopolitičnih var-
nostnih dejavnikov. 

- Poznavanje metodologij za obvladovanje procesov korporacijske varnosti v smislu trženja, oblikovanja cen varnostnih 
storitev, načrtovanja investicij v varnostne izboljšave, stroškov, zavarovanja tveganj, zagotavljanja poslovne odličnosti in 
pravilnega razumevanja postopkov javnih in drugih razpisov ter naročanja storitev zagotavljanja korporacijske varnosti. 

- Razumevanje delovanja institucij formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva.

" Če smo še včeraj čas merili v letih, mesecih in dnevih, ga danes merimo v urah, minutah in sekundah, saj se svet 
okoli nas spreminja s tako naglico, da mu enostavno ne moremo več slediti! Seveda pa so te spremembe tako 
pozitivne kakor negativne narave, ki se lahko pojavijo  tudi v obliki varnostnih tveganj in izzivov.  Samo holistično 
izobražen korporativno varnostni manager, ki bo svoje teoretično pridobljeno znanje lahko oplemenitil z ustrezno 
prakso pod skrbnim mentorstvom izkušenih korporativnih varnostnih managerjev, se bo lahko uspešno kosal s 
tovrstnimi izzivi! Magistrski študij »Management korporativne varnosti« predstavlja pomemben mejnik v izobraževa-
nju in usposabljanju korporativno varnostnih managerjev, saj zajema tako teorijo kakor tudi prakso!"
Andrej Podvršič, EMEA Director of Security DuPont de Nemours International Sàrl
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ALI JE KRIZA  
LAHKO PRILOŽNOST?

To je osnovno vprašanje, ki si ga strokovna javnost v po-
slovnem svetu vseskozi postavlja. Seveda je ta dilema 
vedno aktualnejša v času, ko gospodarska rast upada in 

se v poslovnem okolju pojavljajo trendi upadanja obsega proi-
zvodnje, zmanjšanja investicij in nenazadnje zmanšanja do-
bička od poslovanja ter s tem preživetij mnogih podjetij. Na 
trenutno družbeno gospodarsko stanje je več pogledov, vse od 
tistih, ki trenutno finančno in gospodarsko krizo primerjajo z 
velikimi gospodarskimi krizami, ki smo jim bili priča v različ-
nih obdobjih prejšnjega stoletja, do tistih z neoliberalističnimi 
gospodarskimi pogledi, ki trenutno stanje na trgu pojmujejo 
kot del čisto normalnega procesa grobe globalne konkurenčne 
tekme, kjer uspejo preživeti samo najmočnejši in najbolj pri-
pravljeni hitrega prilagajanja na dinamične spremembe v oko-
lju. Različnost pogledov je vsekakor dobrodošla in ponuja več 
možnosti za spremembo dojemanja o potrebnosti sprememb 
predvsem na področju novih pristopov poslovanja, ki bodo te-
meljili na zdravih in razvojno učinkovitih temeljih. Dejstvo je 
naslednje, da s takimi pristopi poslovanja, ki smo jih dosedaj 
gojili in razvijali v slovenskem poslovnem okolju ne bo mogo-
če izvesti prepotrebne spremembe miselnosti, ki bo zagotovila 
usmerjenost v nov razvoj in zagon gospodarstva. Seveda pa se 
je potrebno zavedati, da država, s svojo birokratsko okostenelo 
miselnostjo, prežeto s političnimi interesi lobijev, ki preko ko-
ruptivnih povezav ne pustijo prodora novih svežih idej in pri-
stopov v gospodarstvo, nosi veliko breme odgovornosti na svo-
jih plečih.

Pa vendarle uberimo pozitivistični pristop in pogled na dilemo 
»Ali je kriza lahko priložnost?«. Kriza je vsekakor lahko prilo-
žnost, da se streznimo in dojamemo dejstvo, da bo za nov 

uspeh potrebno korenito spremeniti filozofijo pristopov k po-
slovanju naših podjetij in tudi organizacij javnega okolja. Tra-
dicionalne vzorce klientelizma bo potrebno zamenjati z no-
vim svežim dinamičnim pristopom, ki bo predvsem temeljil 
na realnih ocenah in neizmerni energiji usmerjeni v družbeno 
odgovorno poslovanje, kjer uspešnost podjetja ne bo imela 
merilo samo v kratkoročnih finančnih dobičkih, vendar se bo 
odražala v zmerni konstantni rasti podjetij s pripadnimi zapo-
slenimi in zadovoljnimi uporabniki storitev in produktov, ki 
jih proizvaja tako podjetje. Če v ta kontekst vpletemo še zave-
danje o pomenu poštenosti poslovanja, predvsem v smislu 
plačilne discipline, potem lahko hitro ocenimo, da so to tisti 
zdravi temelji na katerih je potrebno graditi nadaljnji razvoj. 
Država pa mora biti tisto prvo okolje, ki s svojimi ravnanji nudi 
zgled in seveda preko svojih pristojnih institucij sankcionira 
in procesira vse tiste, ki ne upoštevajo zakonsko opredeljenih 
normativov. 

Lahko bi nekdo hitro zaključil in omenjeno stanje opisal kot 
preveč idealistično ter s tem nerelano v njegovi izvedbi. Seve-
da idelanega stanja ni in ga tudi na področju varnosti poslova-
nja naših organizacij ni mogoče pričakovati. Zato moramo biti 
sposobni ustrezno ocenjevati in analizirati grožnje in tvega-
nja, katerim so izpostavljena naša podjetja in organizacije ter 
z zmanjševanjem ranljivosti skozi uporabo celovitih in inte-
gralnih pristopov zagotavljati varnost poslovanja. Vendar je 
pomemben nov in drugačen pristop in energija, ki ju bomo 
vložili v spremembo temeljev delovanja v našem organizacij-
skem okolju. Dolgoročno je, ravno na področju obvladovanja 
tveganj in groženj, katerim so izpostavljena naša podjetja, 
eden od temeljnih principov sprememba dojemanja dinamič-
nega okolja, ki nas obdaja. Ravno kriza je priložnost, da se pri-
silimo k celoviti spremembi in opustitvi vzorcev v podjetju, ki 
ne prinašajo uspeha, še več, ki so postali pomemben obreme-
njujoč dejavnik za nadaljnji razvoj. Tudi in predvsem pri zago-
tavljanju dovolj velike prožnosti naše organizacije, kadar go-
vorimo o prilagajanju vsem tveganjem, ki stojijo pred podje-
tjem, je pomembno, da k obvladovanju le teh pristopimo z no-
vimi pristopi temelječimi na proaktivnem delovanju. Potreb-
no bo namreč dokončno dojeti, da so tveganja portfelja naše 
družbe neposredno povezana z načinom poslovanja. To pa po-
meni, da ima varnost kot proces v naših organizacijah nepri-
merno večji pomen, kot pa smo mu priča pri trenutnem doje-
manju strateškega managementa v slovenskih podjetjih. Na-

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti

Dejstvo je naslednje, da s takimi 
pristopi poslovanja, ki smo jih dosedaj 
gojili in razvijali v slovenskem 
poslovnem okolju ne bo mogoče izvesti 
prepotrebne spremembe miselnosti, ki 
bo zagotovila usmerjenost v nov razvoj 
in zagon gospodarstva.
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dnje učinkovito uporabljati vse vzvode, ki mu jih ponuja pro-
ces korporativne varnosti.

Če na hitro ocenimo in analiziramo stanje v Sloveniji lahko 
zelo hitro povlečemo zaključke, da je stanje daleč od zadovolji-
vega. To pomeni, da razen nekaj svetlih izjem, ki so bili zaradi 
poslovanja v mednarodnem okolju in lastništva tujega kapita-
la primorani svojo filozofijo poslovanja in obvladovanja tve-
ganj postaviti popolnoma v novo perspektivo, je stanje kata-
strofalno. Nezavedanje realnega okolja in nojevska politika ti-
ščanja glave v pesek s splošno znano krilatico »nam se pa res 
nič ne more pripetiti« je slovenska podjetja pripeljala v zelo 
nezavidljiv položaj izpostavljenosti na vplive dinamičnega 
okolja na katere niso bili pripravljeni. Posebej iz tega zornega 
kota je kriza še kako velika priložnost, da se končno zbudimo 
in svoje pristope vodenja naših organizacij postavimo na po-
polnoma nove dimenzije, ki bodo pomenili grobi rez s staro 
prakso in navadami klientelizma na eni strani ter odsotnosti 
zavedanja, da so grožnje in tveganja del našega vsakdanjika s 
katerimi moramo živeti in se jim ves čas prilagajati. Čas je da 
vrhunskemu znanju in novim pristopom dopustimo prosto 
pot, kar se bo vsekakor odrazilo v kvaliteti in uspešnosti poslo-
vanja naših organizacij. 

Procesi korporativne varnosti so  
v temelju novega pristopa »na čelu  
novega poslovnega razvoja«, kar  
pomeni, da skozi te procese  
zagotavljamo podjetju sprejemati  
tveganja na obvladljivo raven.

loge in predvsem proces korporativne varnosti so se iz repre-
sivno temelječega pristopa, ki je bil usmerjen v statično obliko 
varovanja objektov in oseb v podjetjih, močno razširile na celo 
vrsto področij med katerimi bi posebej želel izpostaviti varo-
vanje ugleda blagovne znamke, korporativno upravljanje, za-
gotavljanje varnosti ključnih informacij, patentov in produk-
tov ter zagotavljanja varnosti ključnega kadrovskega potenci-
ala. Procesi zagotavljanja korporativne varnosti so postali ne-
deljiva celota krovnega modela upravljanja korporacij, ki se 
izraža skozi korporativno upravljanje in korporativno družbe-
no odgovornost. Seveda je ključno ravno dojemanje novega 
pristopa, kjer varnost podjetja temelji predvsem na zagota-
vljanju sprememb v procesu upravljanja in ne več na represiji, 
kot smo jo bili navajeni v našem okolju. Procesi korporativne 
varnosti so v temelju novega pristopa »na čelu novega poslov-
nega razvoja«, kar pomeni, da skozi te procese zagotavljamo 
podjetju sprejemati tveganja na obvladljivo raven. V tem pro-
cesu je pomembna determinanta ravno konstantnost, ki zago-
tavlja neprestano odzivanje na nova poslovna tveganja. Pristo-
pi popolnega odpravljanja tveganj in groženj so že dalj časa 
iluzija saj popolne varnosti ni mogoče zagotoviti, še posebno 
pa ne v tako dinamičnem poslovnem okolju, kateremu smo 
priča v sedanjosti. V večini podjetij je vloga korporativne var-
nosti vse bolj povezana z zagotavljanjem splošne odpornosti 
podjetja na vse spremembe, ki se v okolju poslovanja nepre-
stano dogajajo, kakor pa z zagotavljanjem »tradicionalne« var-
nosti, kot smo jo in jo na žalost v slovenskem okolju še pozna-
mo. Zagotavljanje korporativne varnosti pa v novem pristopu 
ne temelji več na moči temveč pridobiva svojo legitimnost na 
podlagi strokovnega znanja, poslovnih spretnosti ter člove-
ških sposobnosti vodenja in komuniciranja v organizaciji. V 
tem okviru niso mišljeni samo korporativno varnostni mana-
gerji temveč so ta znanja nujno potrebna tudi strateškemu 
managementu vsake organizacije, da je na tej podlagi sposob-
no učinkovito načrtovati razvoj svoje organizacije in nenaza-



MEDNARODNA  
KONFERENCA  
»DNEVI KORPORATIVNE 
VARNOSTI« POTRDILA SLOVES 
NAJVEČJEGA KORPORATIVNO 
VARNOSTNEGA DOGODKA  
V REGIJI

Institut za korporativne varnostne študije je ob soorganizaciji Slovenskega 
združenja korporativne varnosti in SE European Corporate Security 
Association (SECSA) v mesecu marcu organiziral že četrto mednarodno 
konferenco z nazivom »Dnevi korporativne varnosti«. Udeležba več kot 
100 udeležencev in visokih gostov iz širšega regijskega prostora je ponovno 
dokazala, da je dogodek nedvomno postal najkvalitetnejši regijski dogodek 
na področju korporativne varnosti.

Pomen dogodka so s svojo prisotno-
stjo in svečanimi nagovori potrdili 
g. Mitja Bervar, predsednik Dr-

žavnega sveta Republike Slovenije, ga. 
Nataša Pirc Musar, Informacijska poo-
blaščenka Republike Slovenije, g. Stani-
slav Veniger, Generalni direktor Sloven-
ske policije, ga. Medeja Lončar, direkto-
rica Siemens Slovenija in drugi po-
membni gostje iz Slovenije, Hrvaške, 
Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedo-
nije, Avstrije, Velike Britanije, Črne 
Gore in Ukrajine. 

V okviru uvodnega dela konference in 
šestih panelov se je zvrstilo 25 odličnih 
predstavitev, ki so z različnih zornih ko-
tov obravnavale osrednjo tematiko kon-
ference, ki je bila posvečena temi »Ma-
nagement of Corporate Security – New 

Approaches and Future Challenges«. 
Tematika, ki so jo predstavili predavate-
lji se je v osnovi nanašala na poudarjanje 
pomena zavedanja o potrebnosti obvla-
dovanja varnostnih tveganj, katerim so 
izpostavljene organizacije pri svojem 
delovanju v dinamičnem globalnem 
okolju. Glavni izzivi, ki stojijo pred stro-
kovnjaki na področju korporativne var-
nosti se odražajo v dejstvu, da je proces 
zagotavljanja korporativne varnosti da-
nes postal tako kompleksen in prepleta-
joč skoraj z vsemi procesi v organizaciji. 
To pred korporativno varnostne stro-
kovnjake in posredno tudi pred strateški 
management organizacij postavlja zah-
tevno dilemo, kako pridobiti ustrezne 
strokovnjake, ki so sposobni ustreznega 
in fleksibilnega nadgrajevanja svojih 
znanj in s tem ustreznega odzivanja na 

grožnje, katerim so izpostavljene 
organizacije.V okviru konference je po-
tekala tudi zelo odmevna okrogla miza, 
kjer so vabljeni gostje razpravljali o »Di-
lemah in izzivih izobraževanja strokov-
njakov korporativne varnosti«. V svojih 
zaključkih so se vsi razpravljalci strinja-
li, da velika večina strokovnjakov prihaja 
v korporativna varnostna okolja iz 
struktur nacionalno-varnostnih orga-
nov, kot so policija, vojska, obveščeval-
no-varnostne službe. Njihovo znanje te-
melji predvsem na represivnih pristo-
pih, ki niso usmerjeni v razumevanje 
poslovnega procesa in vlogo, ki jo ima 
korporativna varnost pri zagotavljanju 
podpore delovanja tega procesa, ki je 
ključno za normalno funkcioniranje or-
ganizacije v zahtevnem konkurenčnem 
poslovnem okolju. Nadaljevanje izobra-

Avtor: Karmen Čaleta, / Institut za korporativne varnostne študije*

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti
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ževanja je nujno za uspešno razumeva-
nje in obvladovanje procesa korporativ-
ne varnosti. S tega stališča so interdisci-
plinarni izobraževalni programi s po-
dročja korporativne varnosti nujni in 
ključni za uspešno graditev korporativ-
ne varnosti, kot profesije, ki je podprta z 
dinamičnim znanstveno-raziskovalnim 
procesom usmerjenim v stalno interak-
cijo novih znanj in dobrih praks z real-
nim okoljem. S tega stališča je novi pro-
gram »Management korporativne var-
nosti«, ki se bo v jesenskem semestru 
začel izvajati v sodelovanju Fakultete za 
podjeništvo/GEA College in Instituta za 
korporativne varnostne študije izredno 
pomemben korak za okrepitev profesije 
na področju korporativne varnosti. Prof. 
Dr. Jaka Vadnjal, Dekan GEA College je 
v okviru mednarodne konference po-
drobno predstavil omenjeni program, ki 
je zasnovan izrazito interdisciplinarno 
in bo diplomantom ponudil celoten 
spekter znanj, ki so potrebna za ustre-
zno izvajanje nalog v zahtevnem korpo-

rativnem okolju na področju korpora-
tivne varnosti in obvladovanja varno-
stnih tveganj.

Na konferenci je razprava tekla tudi na 
področjih kot so vpliv asimetričnih gro-
ženj na delovanje korporativnega okolja, 
novih inovativnih pristopov pri razvija-
nju procesov, ki omogočajo učinkovitej-
še obvladovanje tveganj na področju 
korporativne varnosti, zagotavljanju ne-
prekinjenosti poslovanja in obvladova-
nje informacijskih tveganj, ki so danes v 
informacijski družbi postala eden izmed 
ključnih dejavnikov upravljanja tveganj 
na področju korporativne varnosti.

»Slovenian Grand  
 Security Award«

Na otvoritvi mednarodne konference je 
potekala tudi prva podelitev Slovenian 
Grand Security Award za leto 2012, ki za 

slovenski prostor predstavlja zgodovin-
ski dogodek. 

Slovenska velika nagrada varnosti je naj-
večja nagrada s področja varnosti v Re-
publiki Sloveniji, ki se podeljuje izbra-
nim institucijam in posameznikom za 
njihov inovativni prispevek na področju 
razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagra-
do podeljuje Institut za korporativne 
varnostne študije ICS-Ljubljana, v sode-
lovanju s Slovenskim združenjem kor-
porativne varnosti.

Namen nagrade
Nagrada je namenjena procesom dvigo-
vanja splošnega zavedanja in varnostne 
kulture v širši družbeni skupnosti, ki 
vsebuje poslovna in druga okolja. V še-
stih kategorijah neodvisna komisija iz-
bira 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, ki 
je bila tokrat podeljena za dosežke na 
področju varnosti v letu 2012. Nagrajen-
ci so bili tokrat izbrani v vseh šestih ka-
tegorijah in sicer:
- najbolj varno podjetje
- korporativno varnostni manager leta
- zasebno varnostna služba leta
- najbolj varno mesto
- najboljša knjiga s področja varnosti 
- inovativna medijska promocija  

varnosti

Najbolj varno podjetje v letu 2012 je 
bilo po mnenju komisije podjetje Go-
renje d.d.

Nadaljevanje izobraževanja je nujno za uspešno 
razumevanje in obvladovanje procesa korporativne 
varnosti. S tega stališča so interdisciplinarni 
izobraževalni programi s področja korporativne 
varnosti nujni in ključni za uspešno graditev 
korporativne varnosti, kot profesije, ki je podprta  
z dinamičnim znanstveno-raziskovalnim procesom 
usmerjenim v stalno interakcijo novih znanj  
in dobrih praks z realnim okoljem.



Obrazložitev:
»Gorenje je globalno multinacionalno 
podjetje, ki poleg svoje osnovne lokacije 
v Velenju izvaja svoje proizvodnje in 
prodajne procese na skoraj vseh svetov-
nih kontinentih. To je predvsem s stali-
šča zagotavljanja ustrezne varnosti sa-
mim poslovnim procesom izredno zah-
tevna naloga, ki pa jo z ustrezno varno-
stno politiko in vzvodi korporativne 
varnosti učinkovito obvladuje. Posebej 
velja omeniti svojstvene pristope, ki jih 
podjetje Gorenje izvaja na področju za-
gotavljanja korporativne varnosti in ob-
vladovanja varnostnih tveganj. V svojem 
okviru ima ustanovljeno področje kor-
porativne varnosti, ki poleg tega, da za-
gotavlja učinkovitost delovanja integral-
nega varnostnega sistema znotraj kor-
poracije, varnostne storitve in dobre 
prakse prenaša tudi na širše tržišče na 
področju zasebnega varovanja. Z uvaja-
njem vseh ključnih standardov zagota-
vlja, da so procesi obvladovanja varno-
stnih tveganj pregledni, nadzorovani, 
primerljivi z mednarodnim okoljem in 
predvsem ustrezno obvladljivi. Svojo vi-
soko varnostno zavedanje in pripravlje-
nost prenašati svoje izkušnje v širši slo-
venski in mednarodni prostor kažejo 
tudi s tem, da so eden izmed ustanovi-
tvenih korporativnih članov Slovenske-
ga združenja korporativne varnosti.«

Nagrado za Korporativno varnostne-
ga managerja leta 2012 je po mnenju 
komisije prejel g. Andrej Podvršič, 
DuPont

Obrazložitev:
»G.Andrej Podvršič je direktor področja 
korporativne varnosti, ki v okviru med-
narodne korporacije DuPont pokriva 
področje Evrope, Srednjega Vzhoda in 
Afrike. DuPont je globalno prisoten v 93 
državah sveta, zaposluje 65 000 ljudi, ki 
so pripadniki 97 različnih nacionalnosti, 
njegovo področje odgovornosti pa vse-
buje 18.000 zaposlenih, prisotnih v več 
kot 50 državah delujočih na več kot 300 
lokacijah. Njegove bogate strokovne iz-
kušnje temeljijo tudi na najodgovornej-
ših funkcijah v nacionalno-varnostnem 
okolju. V mednarodnem korporativnem 
okolju je zaključil mnoge oblike izobra-
ževanj povezane s procesi korporativne 
varnosti in kriznega vodenja. G. Podvr-
šič je prvi slovenski diplomant na Aka-
demiji FBI v ZDA in član mnogih med-
narodnih strokovnih združenj.Ob vsem 
naštetem pa je aktivni član Slovenskega 
združenja korporativne varnosti, ki de-
luje v okviru Instituta za korporativne 
varnostne študije. Kljub številnim obve-
znostim je vedno pripravljen aktivno so-
delovati 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 osta-
lih dogodkov in združenj aktivno pro-
movira ideje in kvalitete slovenskega 
znanja na področju korporativne varno-
sti. Je eden od glavnih promotorjev no-
vega magistrskega programa Manage-
ment korporativne varnosti, ki ga bo 
ICS-Ljubljana skupaj z GEA College/Fa-

kulteto za podjetništvo letos začel izva-
jati. S svojimi bogatimi izkušnjami je bi-
stveno pripomogel k pripravi odličnih 
programov in pomagal odpreti mnoga 
vrata, ki bodo omogočala študentom 
opravljanje praktičnega izobraževanja v 
okviru mednarodnega okolja. Če pogle-
damo enega izmed temeljnih izrekov 
Slovenskega združenja korporativne 
varnosti »Ab uno disce omnes« (po 
enem spoznaj vse), potem je g. Podvr-
šič dokaz visoke kvalitete vseh članov 
združenja.«

Nagrado za Zasebno-varnostno služ-
bo leta v letu 2012 je po mnenju ko-
misije prejela Nova Panorama d.o.o.

Obrazložitev:
»Nova panorama je družba za integrira-
no 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 inte-
gralnega varnostnega sistema, varovanje 
oseb in premoženja, kakovost in varnost, 
krizno vodenje in izobraževanje. Po oce-
ni naročnikov varnostnih storitev v pod-
jetju Nova Panorama z inovativnimi pri-
stopi omogočajo uveljavljati osnovno za-
vedanje pri naročnikih, da je investicija v 
zagotavljanje integralnega varnostnega 
sistema tista investicija, ki prinaša dol-
goročne rezultate poslovanja. Njihov 
pristop je vedno usmerjen v to, kako na-
ročniku zagotoviti, da bo za najbolj opti-
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Ob konferenci je izšla tudi znanstvena monografija  
z naslovom »Management of corporate security –  
New Approaches and Future Challenges« urednikov  
dr. Denisa Čalete in mag. Mirana Vršca.

malne vložke v zagotavljanje varnosti 
dobil najvišjo dodano vrednost in kvali-
teto. V tem pristopu in filozofiji se bistve-
no razlikujejo od ostalih ponudnikov 
varnostnih storitev. Na posebej pomem-
ben indikator kaže tudi dejstvo, da je 
kljub slabemu stanju na trgu zasebno 
varnostnih storitev, dampinškimi cena-
mi, 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 po-
slovno uspešnost.«

Nagrado za najbolj varno mesto v 
letu 2012 je na podlagi odločitve ko-
misije prejela mestna občina Koper

Obrazložitev:
»Odgovornost vseh nas je, da s svojim 
ravnanjem in varnostno kulturo pripo-
moremo k čim višji stopnji varnosti v 
slovenski družbi. V Institutu za korpora-
tivne varnostne študije in Slovenskem 
združenju korporativne varnosti se za-
vedamo, kako pomembno je, ne samo 
varno poslovno okolje, temveč tudi oko-
lje v katerem živimo. V ta namen želimo 
z izborom najbolj varnega mesta spod-
buditi mestne in občinske uprave, da iz-
koristijo nove in inovativne pristope 
oz.načine, s katerimi bi pripomogle k 
zmanjševanju kriminalitete in k zagota-
vljanju čim višje stopnje varnosti v lo-
kalnem 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 število kaznivih dejanj, ki kakorkoli 
vplivajo na varnost občanov ter na kako-
vost njihovega bivanja v lokalnem okolju 
ter nacionalna raziskava, ki je odgovori-
la na določena vprašanja in sicer, kaj na-
redijo mestne uprave za varnost svojih 
občanov; kako in če delujejo varnostni 
sosveti; ali so v njih vključeni predstav-
niki mladih; koliko denarja namenjajo 
za varnostno področje, za delovanje var-
nostnih subjektov, za osveščanje obča-
nov o samozaščitnem ravnanju in varno-
stni kulturi; ali imajo zaposlenega stro-
kovnjaka za varnost, katerega naloga je 
povezovanje civilne družbe oziroma ob-
čanov v prizadevanjih za preprečevanje 
kriminalitete v lokalni skupnosti.

Mestna občina Koper je leta 2012 med 
vsemi ostalimi mestnimi občinami, za 
varnostno področje namenila enega viš-
jih odstotkov svojega letnega proračuna 
in sicer od 3 do 4 %. Zavedajo se pomena 
varnostnih sosvetov, saj ti lahko zelo pri-
pomorejo k boljši varnostni sliki na lo-
kalnem nivoju. Poudarek namenjajo 

tudi vlogi mladih in njihovemu vključe-
vanju v delovanje varnostnih sosvetov. 
Prisoten je proaktiven pristop, kjer skozi 
različne mehanizme osveščanja spodbu-
jajo prebivalce k izvajanju preventivnih 
ukrepov za preprečevanje kriminalitete 
in drugih negativnih varnostnih dejav-
nikov.«

Nagrado za Najboljšo knjigo s podro-
čja varnosti je na podlagi odločitve 
komisije prejel 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 podelju-
je prvič, so bila v ocenjevalni izbor vklju-
čena vsa knjižna dela, ki so na področju 
varnosti nastala od leta 1991. Temeljno 
študijsko gradivo na področju korpora-
tivne varnosti še vedno predstavlja knji-
ga doc. dr. Milana Vršca z naslovom 
„Varnost podjetja – tokrat drugače”, 
ki je bila leta 1993 izdana pri založbi Vi-
harnik iz Ljubljane. Vsebine knjige so 
kljub časovni odmaknjenosti še danes 
aktualne in izražajo dejanskost stanja 
procesov, ki jih je za celovito obvladova-
nje varnostnih tveganj potrebno izvajati 
v organizacijskih okoljih naših podjetij. 
Ta dejstva dokazujejo vizionarsko stro-
kovnost cenjenega kolega Vršca, ki je za 
večino veliko prezgodaj začel raziskova-
ti procese, ki jih je sodobno dinamično 
okolje prineslo v spremenjenih gospo-
darskih okoliščinah družbenega siste-
ma, v katerega smo prešli po osamosvo-
jitvi 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 akade-
mikov na področju korporativne varno-
sti. Tako so tudi njegova dela predsta-
vljala osnovni študijski temelj za bodoče 
strokovnjake s področja korporativne 
varnosti. Vendar je knjiga z naslovom 
„Varnost podjetja – tokrat drugače”, 
kmalu postala osnovni temelj za nadalj-
nje raziskave in aplikativne projekte, ki 
jih je doc. Dr. Vršec izvajal v vseh se-
gmentih Slovenskega gospodarstva.«

Nagrado za Inovativno medijsko 
promocijo varnosti je na podlagi od-
ločitve komisije prejelo podjetje PRO 
Plus.

Obrazložitev:
»PRO PLUS je vodilna medijska hiša, ki 
je v 17 letih delovanja pomembno obli-
kovala razvoj slovenskega medijskega 
prostora. Prispevki v programskem oko-
lju televizijskih kanalov POP TV in Ka-
nal 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 va-
bljenimi strokovnimi gosti zagotavlja 
učinkovit prenos informacij v širšo 
družbeno skupnost. Informativni sple-
tni portal 24 ur.com ravno tako zagota-
vlja spekter kvalitetnih  informacij, ki se 
dotikajo vsebin povezanih z varnostjo. Z 
inovativnim, fleksibilnim in ustvarjal-
nim pristopom do medijskih vsebin ter s 
pomočjo uvajanja najnaprednejših mul-
timedijskih tehnologij predstavlja  zelo 
pomemben dejavnik za dvigovanje var-
nostne kulture in splošnega zavedanja o 
pomenu varnosti v vseh okoljih delova-
nja naše družbe. 
Poleg navedega podjetje PRO Plus tudi 
s svojim zgledom obvladovanja varno-
stnih tveganj znotraj svojega organiza-
cijskega okolja pristopa inovativno in s 
svojimi pristopi močno odstopa od osta-
lih organizacij, ki delujejo v slovenskem 
poslovnem okolju. Poleg finančne racio-
nalnosti projektov so ti usmerjeni v za-
gotavljanje kvalitete varnostnih stori-
tev, ki zagotavljajo nemoten potek 
osnovnega poslovnega procesa.«

Glede na dejstvo, da je za izmenjavo iz-
kušenj in sklepanje novih strokovnih 
kontaktov potrebno tudi ustrezno dru-
žabno okolje so organizatorji poskrbeli, 
da so se udeleženci počutili prijetno tudi 
ob družabnih dogodkih, ki ga je pope-
strila degustacija vinske kleti Graben, 
kjer je vinar Šekoranja predstavil vrhun-
ska vina.

Ob konferenci je izšla tudi znanstvena 
monografija z naslovom »Management 
of corporate security – New Approaches 
and Future Challenges« urednikov dr. 
Denisa Čalete in mag. Mirana Vršca. 





2013 junij 04  /  Korporativna varnost  /  29

Avtor: Doc. ddr. Robert Brumnik / Institut za korporativne varnostne študije  
 Center za informacijsko varnost*

SODOBNA  
OBVEŠČEVALNA  
DEJAVNOST IN 
GOSPODARSTVO  
(Bussines Inteligence)

Po koncu hladne vojne so obveščevalne službe vse bolj preusmerile delovanje 
z vojaško-političnega področja na področje gospodarstva. Nacionalna 
varnost je namreč danes bistveno bolj odvisna od gospodarske kot vojaške 
moči države, zato je postalo pridobivanje informacij gospodarskega področja, 
prioriteta vseh sodobnih držav. V globalnem svetu informacijske dobe so 
tako postale informacije, poleg naravnih virov, delovne sile in kapitala, eden 
izmed ključnih dejavnikov podjetja.

Uvod

Razvoj Informacijsko Telekomunika-
cijske Tehnologije (nadalje v besedilu 
IKT) daje delu obveščevalno varnostnih 
agencij popolnoma nove razsežnosti. 
Koriščenje IKT in hekerstva1 v sodobnem 
mednarodnem okolju zahteva uporabo 
IKT, tudi v boju proti gospodarski krimi-
naliteti. Hekerske metode s tem niso 
omejene samo na teroristično in protite-
roristično delovanje, ampak se upora-
bljajo tudi v obveščevalne namene na go-
spodarskem področju in diplomaciji. 

Eden izmed prvih primerov2 obvešče-
valno motiviranega hekanja je potekal 
leta 1987 v vzhodnem Berlinu. Uporaba 
hekerskih metod v obveščevalne name-

ne je bila nadalje dokazana leta 1997 v 
ZDA, ko je NSA3 izvedla vojaško simula-
cijo “Operation Eligible Receiver”4. 
Kiber napadi z obveščevalnim ozadjem 
so dokazljivo potekali tudi iz kitajskih 
strežnikov. Tako so v Južni Koreji sredi 
l.2004 zaznali 211 uspešnih vdorov v ra-
čunalnike desetih državnih ustanov, 
med drugim tudi južnokorejskega parla-
menta, inštituta za obrambne študije, 
univerz in zasebnih podjetij. Za napade 
naj bi bila odgovorna Severna Koreja, 
potekali pa so preko Kitajske. Severna 
Koreja naj bi imela tudi posebno izobra-
ževalno ustanovo Mirrim College5, kjer 
se načrtno šolajo računalniški strokov-
njaki in hekerji. 

Nadaljni razvoj IKT, bo prispeval k še ve-
čji disperziji ekstremnih skupin in posa-

meznikov, saj omogoča njihovo online 
povezanost in vsled tega hitrejše in učin-
kovitejše delovanje. NIC6 je mnenja, da 
se bo v naslednjih 15 letih povečalo šte-
vilo storilcev, vključno s teroristi, ki 
bodo usposobljeni tudi za kiberterori-
stične napade na vozlišča svetovne in-
formacijske infrastrukture. Ta pa vklju-
čuje internet, telekomunikacijska 
omrežja in računalniške sisteme za 
upravljanje električnih mrež, rafinerij 
ipd. Glavno področje obveščevalne de-
javnosti bodo v prihodnje informacije 
računalniških sistemov kritične infra-
strukture, ki so nemalokrat dragocenej-
še in ranljivejše kot fizični sistemi.

Zagotavljanje varnosti  
v sodobnem 
gospodarskem okolju

V okviru nacionalno varnostne strategi-
je imajo obveščevalne službe posebno 
vlogo pri zagotavljanju informacijskega 
temelja delovanja sistema nacionalne 

Analiza tveganj se z razvojem informacijsko 
komunikacijske tehnologije vse bolj seli tudi  
v virtualni svet.

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti



varnosti. Sistem varnosti predstavljajo 
predvsem informacije, ki se nanašajo na 
prepoznavanje in analiziranje tveganj za 
nacionalno varnost. Analiza tveganj se z 
razvojem informacijsko komunikacijske 
tehnologije vse bolj seli tudi v virtualni 
svet. Pridobljene informacije se zagota-
vljajo vsem organom in službam, ki skr-
bijo za nacionalno varnost. V takem sis-
temu obveščevalne agencije nastopajo 
kot prejemnice, predvsem pa kot posre-
dovalke obogatenih informacij ključnim 
dejavnikom odločanja v državi. Soočamo 
se z dinamično globalizacijo informacij-
skih družb, ki v povezavi s tehnološkimi 
izboljšavami (npr. lokalne brezžične po-
vezave) povečuje možnosti medsebojne-
ga povezovanja. Množično širjenje stori-
tev in uporabnikov pa povečuje tudi ran-
ljivost in ogroženost, ki se je večina med 
njimi sploh ne zaveda. V poročilu7 ame-
riškega sveta za znanost in tehnologijo, 
so tako opredelili naslednje tehnološke 
trende, ki povzročajo skrbi in povečujejo 
ranljivost informacijske infrastrukture: 
- Vse večja kompleksnost informacij-

skih sistemov predstavlja varnostni 
izziv za razvijalce in uporabnike.

- Razvoj telekomunikacijske infra-
strukture, pri čemer se tradicionalni 
telefonski sistem in informacijska 
tehnologija vse bolj združujeta v eno-
tno platformo.

- Vse hitrejša širitev brezžičnih komu-
nikacijskih sistemov zelo povečuje 
možnosti zlorab. V tem primeru na-
mreč tradicionalni obrambni pristop 
(securing the perimer) ni učinkovit, 
saj nimamo fizičnega nadzora nad 
uporabniki in napravami.

- Vse večja prepletenost in dostopnost 
na računalnikih temelječih sistemov, 
ki postajajo kritični oz. ključnega po-
mena za ekonomijo, logistiko, razšir-
janje dobrin in storitev.

- Globalnost IKT povečuje število na-
sprotnikov za uporabnike v domačem 
in mednarodnem prostoru.

Ob zagotavljanju varnosti kritične infra-
strukture v operativnem smislu, je po-
trebno upoštevati tudi zakonodajo, ki 
opredeljuje pravico do komunikacijske 
zasebnosti8. Pravica do komunikacijske 
zasebnosti seveda ni absolutna. Na pod-
lagi ustave RS lahko zakon določi, da se 
na podlagi odločbe sodišča za določen 
čas ne upošteva varstvo tajnosti pisem in 
drugih občil in nedotakljivost človekove 
zasebnosti, če je to nujno za uvedbo ali 

potek kazenskega postopka ali za var-
nost države. 

Gospodarska 
obveščevalna dejavnost9 
(Business Intelligence)

Temeljna značilnost obveščevalno-var-
nostne dejavnosti je tajnost delovanja, 
kar jo zelo jasno loči od drugih dejavno-
sti. V prvi vrsti se tajnost kaže v načinu 
pridobivanja praviloma tajnih podatkov, 
ki mora biti tajen. Globalne spremembe 
v svetu, zlasti v Evropi in vedno nove 
grožnje varnosti namreč narekujejo 
učinkovito mednarodno povezovanje za 
zagotavljanje varnosti in stabilnosti. 

Po koncu hladne vojne so obveščevalne 
službe vse bolj preusmerile delovanje z 
vojaško-političnega področja na podro-
čje gospodarstva. Nacionalna varnost je 
namreč danes bistveno bolj odvisna od 
gospodarske kot vojaške moči države, 
zato je postalo pridobivanje informacij 
gospodarskega področja, prioriteta vseh 
sodobnih držav. Tako kot varnost in sta-
bilnost države tudi varnost in uspešnost 

gospodarskih podjetij temelji na njihovi 
sposobnosti pridobiti informacije ter z 
njihovo pomočjo pravočasno oblikovati 
ustrezne strateške odločitve. V global-
nem svetu informacijske dobe so tako 
postale informacije, poleg naravnih vi-
rov, delovne sile in kapitala, eden izmed 
ključnih dejavnikov podjetja.

V poročilu CETISME10, ki je bil izveden v 
okviru Inovacijskega programa pri 
Evropski Uniji, zajema gospodarska ob-
veščevalna dejavnost zbir orodij, metod 
in konceptov, ki združujejo vse koordi-
nacijske aktivnosti raziskave, pridobiva-
nja, obdelave, shranjevanja in razširja-
nja informacij, pomembnih za podjetja 
ali organizacije pri oblikovanju strategi-
je. Ti procesi so nepretrgani, zaporedni 
in vzajemni ter tvorijo obveščevalni ci-
kel gospodarske obveščevalne dejavno-
sti (Economic Intelligence-a guide for 
beginners and practitioners, 2002).

Pridobivanje podatkov  
s tehničnimi viri

Osnovna dejavnost obveščevalno varno-
stnih služb je usmerjena na uresničeva-
nje poslanstva in neposredno operativ-
no izvajanje nalog. Obveščevalne službe 
v ta namen uporabljajo vse vire pridobi-
vanja podatkov. S hitrim razvojem ITK 
ter pričakovanim nadaljnim trendom 
razvoja, je uporaba le teh pridobila na 
vrednosti, saj omogoča hitrejše in stro-
škovno ugodnejše zbiranje podatkov. 

Nacionalna varnost je namreč danes bistveno bolj 
odvisna od gospodarske kot vojaške moči države, zato 
je postalo pridobivanje informacij gospodarskega 
področja, prioriteta vseh sodobnih držav.
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Vsekakor velja, da sta nadzor ter prido-
bivanje in obdelava informacij tesno po-
vezana s tehnologijo, predvsem z infor-
macijsko komunikacijsko tehnologijo. 
Moč nadzorovanja s sodobno informa-
cijsko tehnologijo se kaže tudi v tem, da 
le ta omogoča tudi povezovanje zbranih 
podatkov. S povezavo razpršenih podat-
kov in njihovo obdelavo lahko pridemo 
do novih pomembnih podatkov in infor-
macij. Nove razsežnosti nadzora pa 
vzpostavljajo tudi napredne statistične 
tehnike, npr. tehnike izkopavanja po-
datkov11 (ang. data mining) in sisteme 
umetne inteligence12. S tem se dogaja 
preskok na novo raven, preventive in 
predvidevanja. Sodobna panoptična 
tehnologija13 tako ne čaka, da se nekaj 
zgodi, temveč ukrepa že vnaprej na pod-
lagi zbranih podatkov in ocenjenih pred-
videvanj (Whitaker, 1999).

Vendar pa sodobna računalniška tehno-
logija ni namenjena samo spremljanju 
posameznikovih dejavnosti, temveč lah-
ko celo tehnično omeji14 določena ravna-
nja posameznikov in jim tako fizično 
omeji možnosti (napačnega) delovanja. 
Numerični jezik se sestoji iz šifer, ki 
omogočijo dostop ali zavrnitev dostopa 
do informacije (Deleuze, 2002). Ne gre 
torej za to, da bi oblast s prepovedjo, 
ukazom posamezniku omejila dostop, 
gre za to, da posameznika opremi z ge-
slom, ki mu dostop omogoča ali pa ga za-
vrne. 

Računalnik oziroma IKT se torej vzpo-
stavlja kot osrednja tehnologija v obve-
ščevalni dejavnosti, saj se tehnologija za 
nadzorovanje neprestano razvija in kre-
pi tržni segment. Ne samo, da omogoča 
nadzor, temveč ga tudi olajšuje, saj je že 
v osnovi zasnovana za zbiranje in hra-
njenje podatkov. Gre za medij, ki je glo-
balen, multimedialen, na njem pa priha-
ja tudi do konvergence med različnimi 
tehnologijami, saj se v internet danes ne 
povezujemo samo z računalniki, temveč 
tudi z mobilnimi telefoni in celo drugimi 
napravami (npr. nadzornimi kamerami 
(“NannyCam”, Wi-Fi kamere itd., televi-
zorji in celo hladilniki). Poleg tega se 
sprožajo potrebe po novih in novih teh-
noloških inovacijah, kar s seboj prinaša 
nove tehnologije shranjevanja podat-
kov, povečanja zmogljivosti pomnilni-
ških sistemov pa ustvarjajo možnosti za 
še bolj izpopolnjene in intenzivne meto-
de zbiranja podatkov.

Nove elektronske nadzorne tehnologije 
so nevidne15 oziroma težko opazne, ne-
prostovoljne (oziroma posameznik 
nima možnosti, da bi se jim izognil), so 
kapitalsko kot delovno intenzivne (zara-
di česar so tudi razmeroma poceni in 
ekonomične) in niso usmerjene k obrav-
navi točno določenega posameznika, 

temveč h kategoriji posameznikov 
(Lyon, 1994). Za pridobivanje podatkov 
se lahko uporabljajo precej preproste na-
prave16, ki recimo zaznavajo, kaj pišemo 
po tipkovnici. Podatki se shranjujejo v na-
pravi kot recimo v ključu USB, lahko pa ta 
tudi odda podatke prek omrežja 
(TEMPEST). 

Drugi od preprostejših načinov je pre-
strezanje podatkov. Prek spleta se podat-
ki praviloma prenašajo nešifrirano, to 
velja tudi za prenos elektronske pošte. 
Obstajajo programi za šifriranje elek-
tronske pošte, toda težava je v tem, da ga 
morata imeti nameščenega oba, pošilja-
telj in prejemnik sporočila. Tudi za 
Skype in sorodne programe ter za inter-
netno telefonijo že obstajajo programi za 
šifriranje, toda enak program mora imeti 
tudi sogovornik, kar pa oteži komunika-
cijo. Nekoliko večji občutek varnosti po-
nuja govor po spletu oziroma VoIP-tele-
fonija, ki je morda za prisluškovalce še 
vedno manjša neznanka. Toda tudi tu za-
sebnost nima več velike prihodnosti. 
Med drugimi so progami, kot je VoIP-
analizator, s katerimi se prestrezajo in 
analizirajo podatki, že na voljo. 

Prestrezanje podatkov je sploh prilju-
bljena dejavnost tajnih služb. Podatke, 
ki niso šifrirani, je mogoče enostavno 
prestrezati, šifrirane podatke pa je treba 
analizirati s kriptoanalizo oziroma deši-
frirati. Mogoče pa je izpeljati tudi t.i. na-
pad s posrednikom17. V ZDA so sprožili 
sodni proces18 proti telekomunikacij-
skemu velikanu AT&T, ki obvladuje tre-
tjino ameriškega trga in je sodeloval z 
NSA. V Sloveniji je potrjen sum, da naj bi 
bili pripadniki SOVE in policije upora-
bljali prenosno napravo in s tem nepoo-
blaščeno prisluškovali nekaterim ose-
bam. V ZDA to počnejo bistveno bolj 
prefinjeno, saj lahko na daljavo19 aktivi-
rajo mikrofone celo ugasnjenih mobil-
nih telefonov. Telefon naj bi bil povsem 
ugasnjen šele, ko se iz njega odstrani ba-
terija. Pojavilo se je vprašanje; Kakšna je 
ta naprava; gre za strojno ali programsko 
napravo? 

Drugi, precej klasičen način dostopa do 
gesel, so klasični vdori v računalnik, če 
ta ni opremljen s primerno zaščito. Ven-
dar včasih tudi to ni nujno, v kolikor 
uporabniki uporabljajo ista gesla za do-
stop do različnih storitev. Nekdo ima 
tako za dostop do elektronske pošte lah-
ko tudi 10-mestno geslo, a mu to ne po-
maga, če potem uporablja isto geslo še za 
sodelovanje na forumih. Napadalec na-
mreč lahko vdre v manj zaščiten spletni 
forum, pridobi geslo in potem dostopa 
do elektronske pošte uporabnika. Prave-
mu uporabniku pa verjetno ni jasno, 
kako so lahko uganili 10-mestno geslo. 

Zaključek (“NetSpy”  
ali sodobno vohunjenje  
v prihodnosti)

Večplastni in večdimenzionalni varno-
stni izzivi, tveganja in grožnje v regiji, 
Evropi in svetu povzročajo številne ne-
gotovosti pri zagotavljanju nacionalne 
in mednarodne varnosti. Za pravočasno 
načrtovanje in izvajanje ukrepov za 
ohranjanje in krepitev tako nacionalne 
kot tudi mednarodne varnosti je potreb-
no vzpostaviti učinkovit sistem zgodnje-
ga odkrivanja in opozarjanja na potenci-
alna tveganja in grožnje. V skladu z na-
vedenim morajo biti vzpostavljeni orga-
nizacijski, kadrovski in materialni teme-
lji za sodelovanje in izmenjavo obvešče-
valnih in varnostnih podatkov na nacio-
nalni ravni (po potrebi tudi institucio-
nalizirani) v okviru dvostranskega sode-
lovanja ter v okviru zavezništev.
V tehničnem smislu nas seveda zanima, 
ali je s stališča varovanja informacij bo-
lje komunicirati z internetno telefonijo 
oziroma s tako imenovano VoIP-telefo-
nijo? Je delo z različnimi komunikacij-
skimi programi, kot so priljubljeni 
Skype, MSN in Yahoo Messenger varno? 
Je komunikacija prek računalnika in 
spleta varnejša kot z mobilnimi ali nava-
dnimi telefoni? Seveda je z nekaterimi 
razumnimi ukrepi mogoče povečati var-
nost, toda če povprečni uporabnik naleti 
na motiviranega hekerja ali kriminalno 
združbo, najbrž nima veliko možnosti. 
Lahko zaščitimo računalnike s požarni-
mi zidovi, s protivirusnimi programi, 
lahko pošiljamo sporočila, kodirana s ši-
frirnimi programi, kot je program PGP20, 



lahko anonimno brskamo po spletu s 
programom Tor21, toda nikoli ni izključe-
na možnost, da bo kakšen poznavalec, 
kiberkriminalec ali tajna služba s sofisti-
cirano opremo našla varnostno luknjo 
ali dekodirala sporočila. Sodobne obve-
ščevalne službe in policija uporabljajo 
učinkovitejše in še bolj sofisticirane na-
čine nadzora, kot smo jih navedli v pri-
spevku. Ob tem pa je potrebno izposta-
viti, da je pravna in zakonodajna podlaga 
v večini držav na tem področju še na tr-
hlih in nedorečenih temeljih. 
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1 Hekanje je priključevanje v računalniška 
omrežja brez dovoljenja z izkoriščanjem uporab-
niških imen in gesel drugih uporabnikov, ki ni 
dovoljeno in je kaznivo. Kazniv je tudi vdor v ra-
čunalniška omrežja, če se razbijejo ali zaobidejo 
vstopne kontrole URL: http://hekanje.googlepa-
ges.com/ (22.04.2008). Eden najbolj znanih he-
kerjev je Mitnick, po katerem so posneli tudi film. 
Med drugim je vdrl v sistem podjetja Digital 
Equipment Corporation. Metodologija klasične-
ga hekerskega napada vsebuje naslednje stopnje: 
1.Pridobivanje informacij, 2.Preizkušanje, 3.Na-
pad, 4.Prodor oz.širjenje napada na sosednje sis-
teme, 5.Infiltracija/Extrakcija.
2 Prvi znan primer obveščevalno motivira-
nega hekanja; Skupina zahodnonemških heker-
jev je stopila v stik s sovjetsko tajno službo KGB, 
in v zameno za 18.000 dolarjev ter kokain, Sovje-
tom posredovala ukradene podatke. Hkrati jim je 
posredovala tudi znanje o vdiranju in slabostih 

računalniških sistemov URL: http://slo-tech.
c o m / s c r i p t / f o r u m / i z p i s i t e m o .
php?threadID=198884 (21.04.2008).
3 National Security Agency; ameriška agen-
cija za nacionalno varnost URL: http://www.nsa.
gov/ (24.04.2008).
4 Operation Eligible Receiver; V tej operaciji 
je 35 računalniških strokovnjakov NSA poskuša-
lo in tudi uspelo vdreti v določene vojaške in civil-
ne računalnike, ki so nadzorovali ključne infra-
strukturne sisteme. Hekerjem uspelo pridobiti 
»root« dostop v 36-ih od 40.000 omrežij obramb-
nega ministrstva. Napad je med drugimi povzro-
čil izklop elektro-energetskega sistema in števil-
ke 911 za nujne klice v okrožju Washington. 
Hekerjem je uspelo prodreti celo v računalniški 
sistem ene izmed bojnih ladij, ki je bila v tistem 
času na pohodu. URL: http://www.cdi.org/terro-
rism/cyberdefense-pr.cfm (21.04.2008)
5 Mirrim College; Obrambni minister Južne 
Koreje pa je oktobra 2004 v poročilu parlamen-
tarnemu odboru za obrambo navedel, da je po 
obveščevalnih podatkih Severna Koreja izšolala 
okrog 600 hekerjev, ki so zadolženi za izvajanje 
obveščevalnih dejavnosti proti Južni Koreji, Ja-
ponski in ZDA URL: http://www.securityfocus.
com/news/9649 (21.04.2008).
6 NIC (National Intelligence Council); Mnenja 
so pridobljena iz za obdobje do 2015, URL: http://
w w w . d n i . g o v / n i c / N I C _ r e d i r e c t . h t m l 
(21.04.2008).
7 Poročilo; Federal Plan for Cyber Security 
and Information Assurance Research and Deve-
lopment URL: http://www.nitrd.gov/pubs/csia/
csia_federal_plan.pdf (24.04.2008)
8 Pravica do komunikacijske zasebnosti; 
zagotavlja varstvo posameznikovega interesa, da 
se država ali nepovabljeni tretji ne seznanijo z 
vsebino sporočila, ki ga posreduje preko katere-
gakoli sredstva, ki omogoča izmenjavo ali posre-
dovanje informacij na daljavo URL: http://eur-
l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v/ L e x U r i S e r v.
d o ? u r i = C E L E X : 3 2 0 0 6 L 0 0 2 4 : S L : N O T 
(24.04.2008).
9 Gospodarska obveščevalna dejavnost 
(Business Intelligence ali Economic Intelligen-
ce), označuje pridobivanje poslovno pomembnih 
gospodarskih informacij, vključno s tehnološki-
mi podatki, finančnimi, komercialnimi, lastnin-
skimi in vladnimi informacijami, katerih prido-
bitev s strani tujih interisenrov, neposredno ali 
posredno pripomore k relavantnemu povečanju 
produktivnosti ali izboljšanju konkurenčnega 
stanja gospodarstva države iz katere izhaja orga-
nizacija ali podjetje, ki tovrstne informacije pri-
dobiva (Potter, 1998)
10 CETISME; Cooperation to promote Econo-
mic and Technical Intelligence in Small and Me-
dium-sized Enterprises URL: http://www.sail-
eu.net/research_and_development/projects/
CETISME_30/ (07.05.2008).
11 Izkopavanja podatkov je interaktiven in 
ponavljajoč se proces, kjer je potrebna uporabiti 
tako ekspertizo problemskega področja, kot tudi 
naprednih tehnologij za ugotavljanje prekritih 
povezav in značilnosti podatkov. Najbolj poznan 
je program SPSS, ki je razširjen tudi v Sloveniji. 
SPSS eno vodilnih podjetij na področju analitič-
nih orodij za izkopavanje podatkov URL: http://
www-ai.ijs.si/MarkoGrobelnik/awamida99/cle-
mentine.doc (25.04.2006). Na področju statisti-
ke in metodologije pa so poznana še druga anali-
tična orodja; npr.: AnswerTree, DecisionTime, 
Clementine.

12 Sistemi umetne intelligence; Dolgoročni 
cilj raziskav strojnega učenja, ki je zaenkrat seve-
da nedosegljiv, je ustvariti umetni sistem, ki bi z 
učenjem dosegel ali celo presegel človekovo inte-
ligenco. Širše področje raziskav, ki ima isti končni 
cilj, se imenuje umetna inteligenca (artificial in-
telligence) URL: http://www.fri.uni-lj.si/si/kate-
dre_in_laboratoriji/umetna_inteligenca/lab_
umetna_inteligenca/ (09.05.2008).
13 Panoptična tehnologija, moderna tehnolo-
gija stalnega nadzora, pri čemer ne vemo, da smo 
nadzorovani URL: http://www.surveillance-
and-society.org/articles1(3)/camera.pdf 
(24.04.2008). Panoptikon pa omogoča nadzorni-
ku, da gleda, ne da bi bil viden, torej ima atribute: 
vsevidnost, vsevednost in vsemogočnost (Fou-
calt, 1991). 
14 Omejitev dostopa lahko dosežemo z biome-
tričnimi napravami ter tako preprečimo delova-
nje v realnem ali virtualnem prostoru.
15 Elektronski panoptikum (Superpanopti-
kum); Danes je nadzorovanje dosti bolj nevidno 
in nevarno, dosti manj javno in na splošno, težko 
se mu je izogniti (Trampuž, 2002).
16 Z napravo za zaznavanje tipkanja se pride 
do gesel uporabnika tipkovnice, napravo pa upo-
rabljajo tudi lastniki podjetij za nadzor, kaj poč-
nejo zaposleni med delovnim časom. »Za napra-
ve, namenjene prestrezanju tipkanja, so načrti na 
spletu ali pa se nabavijo za 150 dolarjev. Prestre-
zajo vse, kar kdo tipka. Namestijo se na kabel ob 
priklopu tipkovnice v računalnik.
17 Napade s posrednikom, napadalci pogosto 
uporabljajo za preusmeritev uporabnikov, na pri-
mer elektronskega bančništva, na lažno spletno 
stran in tako skušajo pridobiti geslo, je pa napade 
s posrednikom mogoče uporabiti tudi pri upora-
bi drugih spletnih storitev.
18 Sodni proces proti AT&T, kjer ga tožijo, ker je 
ameriški tajni službi NSA dovolil, da je nezakoni-
to namestila svojo opremo na njegove glavne 
usmerjevalnike in pregledovala ves promet. Tele-
komunikacijsko podjetje pač tožijo, ker je ta pot 
lažja in uspešnejša, kot če bi tožili tajno službo 
URL: http://slo-tech.com/script/forum/izpisite-
mo.php?threadID=296188 (09.05.2008).
19 Lani konec leta je prišlo na dan, da je FBI ne-
kemu osumljencu na mobilni telefon namestil 
prisluškovalno napravo. FBI je na mobilni tele-
fon osumljenca naložil programsko opremo, ki 
mu je omogočila vklop mikrofona in poslušanje 
pogovorov. Programska oprema pa se naloži kar 
prek GSM omrežja.
20 Program PGP (Pretty Good Privacy), se upo-
rablja za zaščito elektronske pošte in podatkov-
nih datotek. Omogoča komuniciranje, ne da bi 
potrebovali varen kanal. URL: http://www1.fov.
uni-mb.si/Studentske_strani/seminarske/pgp/
default.html (24.04.2008).
21 Tor je sistem (projekt), ki nastaja pod pokro-
viteljstvom organizacije Electronic Frontier Fo-
undation. Trenutno gre za razvojno različico 
zbirke orodij, ki omogočajo anonimno brskanje 
po spletnih straneh, objavljanje vsebin, anoni-
mno uporabo programov za neposredno sporo-
čanje IM, IRC in SSH in drugih programov, ki 
slonijo na protokolu TCP. Sistem Tor zmanjša 
možnost, da bi vas našli, saj preusmeri promet 
prek večjega števila naključno izbranih strežni-
kov v omrežju, kar metodo analize prometa moč-
no oteži, če ne celo prepreči. url: www.eff.org 
(23.04.2008) 
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FINANČNI VIDIKI 
OBVLADOVANJA 
VARNOSTNIH TVEGANJ  
V IGRALNIŠTVU

Eden izmed osnovnih pogojev za nemoteno poslovanje igralnic in igralnih 
salonov je vsem udeležencem zagotoviti varno igralniško okolje.

Gospodarska in finančna kriza, ra-
zvoj konkurence in njihov čez-
mejni vpliv, visoke davčne in 

koncesijske obremenitve, ter pomanjka-
nje ustrezne igralniške strategije, vpli-
vajo na poslovanje igralniških družb1 v 
Sloveniji. Drugače je na drugi strani, kjer 
''ljubitelji tujega denarja'' izkoriščajo 
vse mogoče načine, da bi se v neustrezno 
varovanih igralniških družbah, čim bolje 
okoristili. Igralništvo je z varnostnega 
vidika specifična dejavnost, zato so zelo 
pomembni interni2 in državni nadzorni 
mehanizmi. Neustrezen pristop ter 
zmanjševanje finančnih sredstev na ra-
čun obvladovanja varnostnih tveganj, 
ima lahko vidne posledice. Tako se ne 
moremo izogniti potrebnim investici-
jam v učinkovit varnostni sistem za ob-
vladovanje varnostnih tveganj igralni-
ških družb. Najvišje vodstvo je odgovor-
no za varnostno politiko in strateško 
odločanje, za kar potrebuje dokument za 
celovito zagotavljanje varnosti in s tem 
povezanih tveganj. Informacije o učin-
kih in uresničenih strategijah na podro-
čju korporativne varnosti ter o potreb-
nih virih za njihovo uresničevanje, so 
ključna podlaga za strateško razmišlja-

nje in odločanje. Pogosto se pokaže, da je 
prav uresničevanje strategij, tudi na po-
dročju varnosti, najzahtevnejše v proce-
su strateškega menedžmenta. Namen 
prispevka je nakazati pristope za boljše 
razumevanje varnostnih tveganj v igral-
niških družbah in o potrebnih investici-
jah za učinkovit sistem zagotavljanja 
korporativne varnosti.

Zagotavljanje korporativne 
varnosti za nemoteno 
poslovanje igralnic in 
igralnih salonov

Eden izmed osnovnih pogojev za nemo-
teno poslovanje igralnic in igralnih salo-
nov je zagotoviti varno igralniško okolje 
vsem udeležencem. Za zagotavljanje 

splošne varnosti v igralniških družbah 
skrbi interna ali zunanja varnostna služ-
ba. V procesu zagotavljanja celovite var-
nosti, ima ob interni službi za videonad-
zor in službi za informacijsko varnost 
pomembno vlogo tudi vodja skladnosti 
poslovanja (Chief Compliance Officer). 
Vidno vlogo v tem procesu ima tudi var-
nostna kultura vseh udeležencev, čeprav 
lahko vplivamo nanjo neposredno le pri 
zaposlenih. Naloga vodstva je, da preko 
odgovorne osebe za varnost3 z internimi 
usposabljanji in drugimi aktivnostmi 
pripomore k dvigu varnostne kulture. 
Na ta način zaposleni pridobijo potreb-
na znanja za boljše razumevanje varno-
stne problematike v igralništvu in po-
dročne zakonodaje ter se seznanijo z in-
ternimi varnostnimi pravili. Zaposleni 
se tako usposabljajo tudi za ustrezna 
ravnanja s tveganimi obiskovalci ter da s 
svojim ravnanjem ne povzročijo inci-
dentov. Namen usposabljanja je tudi 
dvig splošne kulture tveganj ter učinko-
vit sistem upravljanja in obvladovanja 
varnostnih tveganj. 

Varnostni in škodni primeri ter vzroki 
zanj pogosto ''niso vidni očem'', tako da 
je za pristojne službe zelo pomembna 

Razmerje med dejanskimi oziroma ugotovljenimi in 
uspešno rešenimi varnostnimi in škodnimi primeri, je 
pokazatelj učinkovitosti služb, ki skrbijo za varnost.

Neustrezen pristop ter zmanjševanje finančnih 
sredstev na račun obvladovanja varnostnih tveganj, 
ima lahko vidne posledice.
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 Andrej Kovačič, Institut za korporativne varnostne študije*

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti



njihova vzročna in pripravljalna aktiv-
nost. Za pravočasno ukrepanje in pre-
prečevanje dogodkov, ki bi lahko vplivali 
na poslovanje, je zato potrebno razvijati 
strategijo proaktivnega delovanja. Raz-
merje med dejanskimi oziroma ugoto-
vljenimi in uspešno rešenimi varnostni-
mi in škodnimi primeri, je pokazatelj 
učinkovitosti služb, ki skrbijo za var-
nost. Zelo pomembno je njihovo proak-
tivno, ciljno in usklajeno delovanje. Na-
loga odgovorne osebe za varnost je pre-
dlaganje varnostnih rešitev, ki pa so lah-
ko učinkovite, če temeljijo na poznava-
nju igralniških procesov in dobrih pra-
ksah. Pri tem je v pomoč tako imenovani 
igralniški varnostni model4, ki je za vod-
stvo družbe osnovni dokument in podla-
ga pri odločanju o investicijah v sistem 
obvladovanja varnostnih tveganj. Igral-
niški varnostni model je prav tako po-
treben pri izdelavi letnega elaborata 
»varnostnega projekta« in vsebuje:
- finančne vidike zmogljivosti zagota-

vljanja celovite varnosti;
- analizo varnostnih tveganj in obstoje-

čega stanja v igralniški družbi;
- analizo varnostnih dogodkov in vzro-

kih zanj;
- analizo ugotovljenih nepravilnosti na 

igralnih mizah ter ugotovljenih ško-
dnih dogodkih;

- raziskavo med zaposlenimi o občute-
nju varnosti v delovnem okolju ter 
vpliv na njihovo delo;

- analizo obravnavanih varnostnih pri-
tožb obiskovalcev, opozoril gostom ter 
zaposlenim.

Finančni vidiki 
zagotavljanja korporativne 
varnosti igralnic in igralnih 
salonov

Pri uresničevanju strategij je že nekaj 
desetletij nepogrešljiv projektni mene-
džment, ki predstavlja zelo učinkovit in 
uspešen način pretvorbe strateških ci-
ljev in strategij v dejanja in učinke. Vsa-
ka igralniška družba potrebuje projekt 
»Obvladovanje varnostnih tveganj«. 
Projekt je zaporedje enkratnih, komple-
ksnih in med seboj povezanih dejavno-
sti, usmerjenih k doseganju skupno 
opredeljenega strateškega cilja organi-
zacije na področju varnosti. Je časovno 
in proračunsko omejen v sklopu strate-
škega oziroma letnega poslovnega načr-
ta organizacije (Wysocky, McGary, 
2003). Za letni poslovni načrt igralniške 
družbe je potrebno izdelati zagonski ela-
borat za »varnostni projekt«. V sklopu 
projekta, mora družba določiti (Aver, 
Pustatičnik, 2006):
- namenske cilje »varnostnega projek-

ta« - kot pričakovani ekonomsko ne-
posredni, posredni in drugi učinki;

- objektne cilje kot načrtovane projek-
tne rezultate;

- dokument formalnega zagona izvaja-
nja »varnostnega projekta«;

- vsebino, taktiko in načrt projekta 
»Obvladovanje varnostnih tveganj« 
ter projektno organizacijo;

- matriko kompetenc in odgovornosti;
- analizo vplivnih dejavnikov in načrt 

ukrepanja;
- analizo rizika in načrt obvladovanja 

rizika;
- organizacijo obvladovanja sprememb;
- vodenje projektne dokumentacije;
- projektno komunikacijo.

Pri pripravi zagonskega elaborata »var-
nostnega projekta« gre tako za celostni 
načrt projekta. Elaborat pripravlja vodja 
projekta, ki je odgovorna oseba za var-
nost ter je zadolžena za dosledno evi-
dentiranje stroškov projekta. Ko je za-
gonski elaborat projekta izdelan, ga pre-
uči vodstvo in se odloči, ali ga bo umesti-
lo v letni poslovni načrt, pri čemer upo-
števa:
- prispevek in nujnost predvidenih re-

zultatov (učinkov) projekta zagota-
vljanja varnosti k doseganju strate-
ških ciljev;

- predvidene potrebne vire za projekt 
obvladovanja varnostnih tveganj v 
igralniški družbi in 

- predvideno potrebno sodelovanje in 
pripravljenost subjektov iz zunanjega 
okolja pri izvajanju projekta.

Učinki projekta »Obvladovanje varno-
stnih tveganj« so lahko naslednji:
- obvladovanje oziroma preprečitev 

morebitnih odhodkov za škode v pri-
meru namernega oškodovanja premo-
ženja, goljufij in drugih operativnih 
tveganj;  

Arhiv: Petra Vidmar
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- večji ugled igralnice, višja stopnja var-
nosti obiskovalcev in zaposlenih in s 
tem povečanega števila obiskovalcev, 
zaradi medijskih objav o konkurenč-
nih igralniških družbah, ki imajo teža-
ve z zagotavljanjem varnosti. Medij-
ska objava o namerni povzročeni ško-
di, se lahko odraža skozi finančne in 
nefinančne kazalnike, zmanjšanje šte-
vila obiskovalcev, upad vrednosti del-
nic, zmanjšanje prihodkov idr.«5; 

- obvladovanje varnosti ali izboljšanje 
varnosti poslovanja in upravljanje 
vseh vrst tveganj družbe; 

- izboljšanje kompetentnosti sodelav-
cev in menedžmenta;

- večja učinkovitost in uspešnost izva-
janja procesov ter informacijske pod-
pore.

V sklopu zagonskega elaborata projekta 
se stroški projekta načrtujejo na ravni 
projekta kot celote. Načrtuje se vse ne-
posredne stroške, ki jih je mogoče načr-
tovati ob zagonu projekta za boljše ob-
vladovanje varnosti. Posebej se načrtu-
jejo še pričakovani investicijski stroški v 
varnostno opremo in stroški sodelova-
nja zunanjih izvajalcev. Ko uprava potr-
di omenjeni varnostni projekt, pomeni 
formalen začetek projekta. Med uresni-
čevanjem projekt postopno dobiva ja-
snejšo podobo, pojavljajo se lahko spre-
membe in odstopanja od načrta, kar 
zahteva njegovo občasno revidiranje.

Za uspešno uresničevanje varnostne 
strategije igralniške družbe, zahteva iz-
peljava omenjenega projekta s stroški, ki 
omogočajo ustrezno zagotavljanje var-
nosti, s čim krajšim obdobjem vračanja 
vloženih finančnih virov. Že en odmeven 
varnostni ali škodni dogodek, ima lahko 
pomemben vpliv na znižanje prihodkov 
igralniške družbe. Ob tem ima lahko le-
ta negativne posledice še v nadaljnjih 
letih. Za ustrezen sistem6 obvladovanja 
varnostnih tveganj v igralništvu je po-
trebno namenjati vsaj 1 do 2 % letnih 
prihodkov igralnih salonov in vsaj 3 do 4 
% letnih prihodkov igralnic. 

Vodja varnostnega projekta mora uspe-
šno delovati v vseh fazah, od njegove 
strateške opredelitve, do začetka kori-
ščenja rezultatov in preverjanja doseže-
nih učinkov projekta v rednem poslova-
nju. Za nadzor nad projektom skrbijo 
menedžment in vodja projekta. Infor-
macije o projektnih dejavnostih za me-
nedžment projekta se zbirajo prek re-

dnih mesečnih poročil v predpisani obli-
ki. Večje nepredvideno povečanje fi-
nančnih in drugih virov med projektom 
zahteva, da se ponovno odloča o ciljih 
projekta, o nadaljevanju dela ali celo o 
spremembah v organizaciji vodenja in 
izvedbe projekta. Vložene vire v omenje-
ni projekt morajo utemeljiti tudi ustre-
zni projektni učinki, ki so lahko eko-
nomsko neposredni ali posredni. Pri 
tem je treba upoštevati, da se učinki obi-
čajno le delno pojavljajo že ob koncu 
projekta. Praviloma se pojavijo pozneje, 
v fazi koriščenja rezultatov projekta. 

Zaključek

Prirejanje iger na srečo je specifična de-
javnost, ki ni prepuščena svobodni go-
spodarski pobudi. Zakon o igrah na sre-
čo v Sloveniji ureja, da te potekajo v ure-
jenem in nadzorovanem okolju, da se 
preprečijo pranje denarja, goljufije in 
druga kazniva dejanja in ravnanja v na-
sprotju z javnim redom ter, da se zagoto-
vi varnost vsem udeležencem iger na 
srečo. Igralniške družbe zato potrebuje-
jo učinkovit varnostni sistem, ki bo celo-
vito obvladoval varnostna tveganja. Ose-
ba odgovorna za varnost skrbi za celoviti 
pristop obvladovanja korporativne var-
nostne problematike. Obvladovanje var-
nostnih tveganj je načrtovano skladno s 
Strateškim razvojnim programom igral-
niške družbe za določeno obdobje. Pro-
jekt je načrtovan v skladu s Pravilnikom 

Že en odmeven varnostni ali škodni dogodek, ima 
lahko pomemben vpliv na znižanje prihodkov 
igralniške družbe.



o projektnem vodenju in Metodološkem 
priročniku o vodenju projektov. V Po-
slovnem načrtu igralniške družbe vodja 
projekta »Obvladovanje varnostnih tve-
ganj«, opredeli varnostni projekt na 
predpisan način, pri čemer si pomaga z 
varnostnim modelom. Učinkovitost vla-
ganja denarnih sredstev v varnostni sis-
tem igralniške družbe se tako nanaša na 
porabo virov, ki jih potrebuje, da dosega 
zastavljene cilje na področju korporativ-
ne varnosti. Gre predvsem za odnos med 
vlaganji v varnostni sistem in rezultati - 
učinki. Učinkovitost pri zagotavljanju 
varnosti pa je vsekakor potrebna, vendar 
ne tudi zadostna za uspešnost poslova-
nja igralniške družbe. 

Viri:

- Aver, B., Pustatičnik, J.. Projektni me-
nedžment v Vzajemni d.v.z. Proj. mreža 
Slov., jun. 2006, let. 9, št. 2, str. 25-29.

- Wysocky, K.R., McGary, R.: Effective 
Project Management, 3. izdaja, John 
Wiley & Sons, Inc., 2003.

- Kovačič, A., Stroškovni vidiki fizične-
ga varovanja v igralnici GCL. Projek-
tno delo, 2008. 

1 Igralnice in igralni saloni.
2 Varnostna služba, služba za videonadzor, 
služba za informacijsko varnost, oddelek za 
skladnost poslovanja, inšpektorji iger.
3 Odgovorna oseba za igralniško varnost ali 
korporativni varnostni manager. 

4 Igralniški varnostni model je dokument, na 
podlagi katerega se vodstvo odloča o investici-
jah v sistem za obvladovanje varnostnih tve-
ganj in za delovanje pristojnih služb, ki skrbijo 
za varnost v igralniški družbi.
5 Povečanje ali zmanjšanje prihodkov oz. 
sprememba števila obiskovalcev so temeljni 
kazalniki, ki kažejo na določene učinke tveganj. 
“Povečanje prihodkov” je načeloma enostavno 
izmeriti, težje izmerimo, ali je dvig/padec pri-
hodkov neposredna posledica povečanega/
zmanjšanega ugleda igralnice ali igralnega sa-
lona. 
6 Za delovanje varnostnega sistema, plače 
varnostnega osebja oz osebja, ki delujejo na 
varnostnem področju, usposabljanje, vzdrže-
vanje tehničnih naprav in ostale opreme, zu-
nanji izvajalci itd. 

"Mnenja in pogledi, predstavljeni v bese-
dilu, izražajo osebna stališča avtorja in 
ne odražajo stališč institucije, iz katere 
avtor izhaja." 
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PREVENTIVNO  
DELOVANJE  
SLOVENSKIH ZAVAROVALNIC

Zavarovalništvo je v sodobnem svetu pomembna gospodarska dejavnost za 
zagotavljane socialne, zdravstvene, ekonomske, gospodarske in drugih oblik 
varnosti. Po svoji naravi in načinu opravljanja temeljnega poslovanja ter 
uradni klasifikaciji dejavnosti nudijo zavarovalnice v sodobni družbi svoje 
storitve, zato sodijo v t. i. storitveno ali neproizvodno dejavnost.

Tako kot na drugih področjih je 
tudi na tem bilo potrebno veliko 
otipljivih razlogov za to, da danes 

ljudje vidijo v zavarovanju svojo korist. 
Zavarovalništvo je v veliki meri partner 
države in družbe kot celote na področju 
uresničevanja kolektivne in individual-
ne socialne varnosti ljudi (Brask, 
1991:479). V bistvu gre za gospodarsko 
dejavnost, ki se ukvarja z organizira-
njem zaščite pred različnimi nevarnost-
mi, s čimer se zadovoljuje ekonomska 
(in druge) potreba po varnosti (Ivanjko, 
1999:19). Rečeno tudi drugače, zavaro-
valnice zagotavljajo svojim klientom 
(zavarovancem) socialno, ekonomsko in 
gospodarsko varnost, v obsegu in na na-
čin, kot je določena z zavarovalno po-
godbo.

V tem prispevku bom obravnaval zava-
rovalniško dejavnost z vidika tistih ak-
tivnosti in opravil, ki bi jih lahko razvr-
stili med preventivne, pri čemer bom 
opozoril na dve temeljni dilemi, ki izha-

jata iz sedanjega stanja in prakse ter mo-
žnosti za takšno delovanje v prihodnje. 
Seveda pa se ni možno izogniti vpraša-
nju kaj imata skupnega zavarovalništvo 
in preventivna dejavnost (prevencija) 
oziroma ali je zavarovalništvo dolžno 
razvijati preventivno dejavnost?

Zavarovalništvo in 
preventivna dejavnost

Vprašati se je treba kaj imata skupnega 
zavarovalništvo in preventivna dejav-
nost (prevencija) in nadalje, ali je zava-
rovalništvo dolžno razvijati preventivno 
dejavnost? Zavarovalna prevencija, ka-
kor jo je poimenoval Boncelj (1983:112), 
je že sama po sebi pomembna za vsako 
zavarovalnico, saj se z uspešnim delova-
njem zmanjšujejo objektivne in subjek-
tivne okoliščine, ki vplivajo na nastanek 
škodnih primerov. Seveda pa pri tem ni 
možno poenostavljati in šteti zavarova-

nje za preventivno dejavnost samo po 
sebi. Zavarovanje je konkreten pravni 
posel za zagotavljanje ekonomske, go-
spodarske, materialne in socialne var-
nosti, ki poleg preventivne dejavnosti 
vključuje tudi zavarovanje. Vsekakor pa 
imata preventivna dejavnost in zavaro-
vanje skupno izhodišče obstoja in druž-
bene vloge, to je obstoj nevarnosti. Obe 
si jo prizadevata z določenimi ukrepi od-
praviti oziroma v primeru nastanka ne-
kega negotovega dogodka vzpostaviti 
prejšnje stanje. Če ne bi obstajale nevar-
nosti, potem ne bi bilo potrebe po pre-
ventivi in ne po zavarovanju. S preven-
tivno dejavnostjo skušamo odpraviti 
nevarnost tako, da z izvajanjem dogo-
vorjenih ukrepov neposredno vplivamo 
na objektivni položaj v zunanjem svetu, 
iz katerega izvira. Idealne podobe ni. 
Preventiva na številnih področjih ni mo-
goča, ker preventivnega sredstva še ni ali 
je v nesorazmerju s pretečo nevarnostjo, 
bodisi zaradi samega stroška, bodisi za-
radi obsega nevarnosti. Z organiziranim 
preventivnim delovanjem vplivamo na 
objektivno stanje v okolju, s čimer 
zmanjšujemo možnost nastopa tistih 
pojavov in dogodkov, ki bi lahko ogrozili 
varovane objekte in dobrine. Absolutne 
učinkovitosti preventive ni. Lahko govo-
rimo le o relativnih uspehih preventiv-
nega dela v zavarovalništvu, predvsem 
pa moramo pojmovno ločiti samo pre-
ventivo kot del zavarovalniške dejavno-
sti od zavarovanj.

Vsekakor pa imata preventivna dejavnost in 
zavarovanje skupno izhodišče obstoja in družbene 
vloge, to je obstoj nevarnosti. Obe si jo prizadevata 
z določenimi ukrepi odpraviti oziroma v primeru 
nastanka nekega negotovega dogodka vzpostaviti 
prejšnje stanje. Če ne bi obstajale nevarnosti, potem 
ne bi bilo potrebe po preventivi in ne po zavarovanju.



Izvajanje preventivne 
dejavnosti v 
zavarovalništvu 

Zavarovalnica lahko sama neposredno 
izvaja preventivne akcije v okviru izvaja-
nja zavarovanj, in sicer z:
- individualizacijo zavarovalnih premij 

(pred sklenitvijo ali v času trajanja za-
varovanja), 

- izvajanjem svetovalne dejavnosti 
(pred sklenitvijo ali v času trajanja za-
varovanja),

- zagotavljanjem pripomočkov in na-
prav manjše vrednosti ter širše na-
membnosti za izboljšanje varnosti za-
varovanega premoženja in oseb (pra-
viloma po sklenjenem zavarovanju).

Pri izvajanju preventivne dejavnosti 
lahko zavarovalnica sodeluje z zavaro-
vanci in organizacijami, ki opravljajo 
preventivno in represivno dejavnost za 
preprečevanje vzrokov nastajanja ne-
varnosti in škod. Zavarovalnica lahko s 
sredstvi preventivnega sklada sama ali z 
drugimi zavarovalnimi organizacijami 
ustanovi podjetja ali druge organizacije 
(zavode, inštitute ipd.) za proučevanje, 
projektiranje in izdelavo naprav na po-
dročju preventivnega varstva premože-
nja in oseb ter za druge storitve na po-
dročju preventive. Za načrtno preven-
tivno dejavnost, predvsem za zagotovi-
tev potrebnih sredstev za poslovno leto 
lahko zavarovalnica vodi ustrezne pre-
glede in evidence podatkov, ki so podla-
ga za analize in ocene (154. člen ZZavar) 
ter programske usmeritve in finančni 
plan. Izdatke za preventivno dejavnost 
delimo glede na način in oblike financi-
ranja v dve osnovni skupini, in sicer: 
- namenska posojila za preventivno de-

javnost (štejejo za naložbe zavaroval-
nice, za posojilojemalca pa posojila 
pod ugodnejšimi pogoji),

- neposredni izdatki, ki bremenijo teko-
čo funkcionalno premijo.

Seveda ne gre zanemariti vloge in pome-
na prispevka slovenskega zavarovalstva 
na področju zbiranja sredstev za pre-
ventivno dejavnost, in sicer v okviru po-
žarne takse, ki jo določa zakon (Zakon o 
požarni varnosti, 58. in 59. člen) in na-
tančneje ureja uredba vlade (Uredba o 
požarni taksi, 5. člen).

Vidiki neposrednega 
preventivnega delovanja

Splošni pogoji in premijski sistemi za 
posamezne zavarovalne podvrste (zava-
rovanja) premoženjskih zavarovanj 
predvidevajo in v posameznih primerih 

tudi zahtevajo preventivno ravnanje za-
varovanca oz. lastnika zavarovanega 
objekta. Tako npr. požarno zavarovanje 
ne krije škode, ki je nastala na stvari, če 
je le-ta pregorela, se osmodila ali ožgala 
zaradi cigarete, žerjavice, svetilke, peči 
ipd. To pomeni, da so škode, ki nastanejo 
zaradi navedenih okoliščin, ki jih je pov-
zročil lastnik ali uporabnik zavarovane-
ga objekta zaradi malomarnega ravna-
nja ali drugih razlogov (vinjenost, stanje 
pod vplivom psihotropnih sredstev ipd.) 
izvzete iz kritja, kar pomeni, da lahko za-
varovalnica zavrne izplačilo nastale ško-
de. Prav tako ni krita škoda, ki nastane 
na zgradbi, ki ni bila zgrajena na način, 
kot je običajno v kraju in po projektih 
(upoštevajoč krajevne vremenske in 
druge okoliščine), ali je slabo vzdrževa-
na ali dotrajana. Podobnih izključitev 
odgovornosti zavarovalnice je v zavaro-
valnih pogojih še več. Njihov namen je 
spodbuditi zavarovance, da bodo s svoji-
mi ravnanji in posegi v zavarovane 
objekte (posodobitve, preventivna sred-
stva in naprave) zmanjševali možnosti 
nastanka škod, po drugi strani pa se za-
varovalnica na ta način izogne svoji od-
govornosti. Zavarovalnica pa v celoti po-
vrne nujne stroške za ukrepe, ki naj bi 
odvrnili ali zmanjšali škodo in ki so po 
nastanku zavarovalnega primera storje-
ni po nalogu zavarovalnice.

Pri zavarovanju nekaterih, še posebej 
nevarnih objektov in naprav, zavaroval-
nica kot pogoj za sklenitev zavarovanja 
zahteva dodatno preventivno ravnanje 
zavarovanca. Tako npr. morajo, pri zava-
rovanju naprav za kurjenje s plinom in 
gorilnim oljem, lastniki oziroma upra-
vljavci dokazati, da naprave ustrezajo 
standardom in predpisom. Zavarovanec 
pa je dolžan dati naprave za kurjenje in 
kotel redno – najmanj enkrat letno – 
tehnično pregledati in sproti odpravljati 
morebitne ugotovljene pomanjkljivosti. 
Če zavarovanec prekrši eno od obvezno-
sti, navedeni v tej klavzuli in zaradi tega 
nastane škoda, zavarovalnica lahko od-
kloni izplačilo odškodnine. Zavarovanec 
je dolžan storiti vse potrebno za prepre-
čitev ali zmanjšanje škode in v celoti 
upoštevati navodila zavarovalnice pri 
tem. V nasprotnem lahko v celoti ali del-
no izgubi pravico do odškodnine, pri če-
mer se presoja vpliv njegovega ravnanja 
oz. obseg opustitve naloženih preventiv-
nih ukrepov.

Zavarovalnice pa so vgradile v svoje ce-
nike popuste na zavarovalne premije in 
uvedle druge ugodnosti za tiste zavaro-
vance, ki so svoje zavarovalne objekte 
dodatno zaščitili s sredstvi za odkrivanje 
in gašenje požara, opremili z alarmnimi 
napravami oz. organizirali varnostno 
službo ipd. Varnostne naprave in sistemi 
morajo ustrezati tehničnim predpisom 

in standardom in morajo biti redno 
vzdrževani. Sicer pa je splošno znan na-
čin spodbujanja zavarovancev s siste-
mom bonus – malus, ki omogoča doda-
tne ugodnosti, predvsem pa nižje zava-
rovalne premije tistim zavarovancem, ki 
niso v določenem časovnem obdobju 
(praviloma v enem letu – zavarovalno 
leto) imeli škod oz. so bile izplačane ško-
de mnogo nižje od vplačane zavarovalne 
premije (bonus - ugoden škodni rezul-
tat). In nasprotno. 

Vidiki posrednega 
preventivnega  
delovanja zavarovalnic

Pri izvajanju preventivne dejavnosti na 
različnih področjih zavarovalnice sode-
lujejo z drugimi subjekti v okolju na dr-
žavni ravni in na ožjih (regionalnih in 
lokalnih) ravneh. Na državni ravni sode-
luje v preventivnih akcijah v imenu vseh 
svojih članic (zavarovalnic) Slovensko 
zavarovalno združenje z nosilci oz. izva-
jalci akcij, in sicer največkrat z vlogo fi-
nanciranja. Tako je Slovensko zavaro-
valno združenje že vrsto let uspešno so-
delovalo s Svetom za preventivo in vzgo-
jo v cestnem prometu Republike Slove-
nije (Danes je Svet za preventivo in 
vzgojo ena od štirih notranjih organiza-
cijskih enot Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost prometa, ki je priče-
la s svojim delom 1. septembra 2010.). 
Udeležba Slovenskega zavarovalnega 
združenja in posameznih zavarovalnic 
na lokalni ravni je pomembna zaradi za-
gotavljanja finančnih sredstev in nakupa 
takšnih naprav, ki lahko vplivajo na 
učinkovito preventivno delo. Tako je 
znano, da so zavarovalnice v preteklosti 
nabavljale določeno opremo za osnovne 
šole in njihove učence – predvsem prvo-
šolčke (kolesa, opremo za kolesarske po-
ligone, rumene rutice, kresničke, odsev-
ne trakove, odsevne brezrokavnike ipd.), 
policijo (merilce hitrosti, naprave za 
ugotavljanje prisotnosti alkohola v izdi-
hanem zraku, kolesa, drugo opremo za 
opravljanje preventivnega dela), svete 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu (nakup določene prezentacijske 
opreme, sofinanciranje publicistične 
dejavnosti, delno financiranje material-
nih stroškov za izvedbo preventivnih 
usposabljanj ipd.) in druge. 

Nekatere dileme  
in pogled v prihodnost

Kljub znatnim finančnim sredstvom, ki 
jih posamezne zavarovalnice in Sloven-
sko zavarovalno združenje namenjajo 
preventivni dejavnosti (neposredni in 
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posredni), ocenjujemo, da bi bilo po-
trebno to vprašanje enotneje urediti na 
ravni posameznih delniških družb in na 
ravni združenja. Bilo bi potrebno jasneje 
ločiti namene in načine financiranja 
preventivnih dejavnosti od komercial-
nih, čeprav imata obe skupini dejavnosti 
navidezno isti cilj, pa vendarle vsebin-
sko zelo različen. Pri preventivni dejav-
nosti je cilj ozaveščanje širše množice 
zainteresiranih za to, da lažje prepozna-
jo vire ogrožanja, njihove negativne 
učinke in predvsem način obrambe. Če 
pa že konkretna nevarnost nastopi in s 
tem tudi škodljive posledice, pa je cilj 
usposobiti ljudi za preprečevanje na-
stanka še hujših posledic. Iz takšne akci-
je zavarovalnice ne morejo pričakovati 
neposredne koristi. Pri komercialnih 
akcijah zavarovalnice prav tako opozar-
jajo na nevarnosti, ki grozijo v okolju in s 
tem neposredno ozaveščajo svoje ko-
mintente oziroma pridobivajo nove (na-
govarjanje zavarovancev in pridobiva-
nje novih), s prikazovanjem koristi, ki so 
jih deležni tisti, ki sklenejo zavarovanja 
določene vrste. Logično je, da si zavaro-
valnice iz takšnih akcij obetajo neposre-
dne koristi. Sredstva za izvajanje obeh 
skupin dejavnosti so lahko ista (denar) 
ali podobna (različni materialni proi-
zvodi).

Menim, da bi razen teh že utečenih oblik 
in načinov izvajanja preventivne dejav-
nosti zavarovalnice morale skrbeti za 
svoj ugled še na nekoliko zahtevnejši na-
čin. Zavarovalnice bi morale razvijati 
nove in času in krajevnim razmeram ak-
tualnejše oblike preventivnega dela, s 
poudarjeno vzgojno komponento in 
ustrezno materialno (finančno) stimu-
lacijo. Kot izhodišče za širšo strokovno 
in siceršnjo mobilizacijo vseh znanstve-
nih in strokovnih resursov v naši družbi, 
bi lahko bila rastoča statistika kaznivih 
dejanj zoper premoženje (vlomi v stano-
vanja in druge zaprte prostore ter druge 
oblike ogrožanj) ter premoženjske inte-
rese. Zaradi rastočih stroškov odpravlja-
nja posledic takšnih dejanj bi morali za-
varovalnice, policija, varnostni inštituti 
in varnostne agencije, zasebna varno-
stna podjetja, proizvajalci varnostnih 
sistemov in naprav združiti svoje moči, 
znanje in napore za skupni nastop. Ni 
dovolj občasen parcialni nastop na raz-
stavi Varnost – Security. Ljubljana kot 

glavno in največje mesto v naši državi, ki 
žal slovi tudi z več kot 49,6 % vse sloven-
ske kriminalitete, potrebuje stalno brez-
plačno varnostno posvetovalnico. Zain-
teresiranim bi svetovali, kaj storiti za 
boljšo osebno varnost in varnost premo-
ženja, pokazali in prikazali delovanje 
najnovejših proizvodov na področju va-
rovanja in zaščite, delili bi brezplačna 
varnostna opozorila in navodila, propa-
gandni material uveljavljenih in certifi-
ciranih proizvajalcev te opreme oziroma 
naprav in podobno. Večjo skrb kot doslej 
bi morali posvetiti varovanju okolja. 
Zopet se postavlja vprašanje, kako dose-
či želeno sodelovanje in usklajeno delo-
vanje, predvsem s skupnim nastopom 
vseh že omenjenih subjektov. Ker bi to 
lahko bil nacionalni program, bi morale 
vodilno vlogo prevzeti zbornice oziroma 
združenja. V tem projektu bi lahko poli-
cija odigrala ključno vlogo zaradi stro-
kovnega potenciala, ki ga ima, in zaradi 
analitičnega spremljanja vseh oblik 
ogrožanj in napadov na objekte varova-

Zavarovalnice bi morale razvijati nove in času in 
krajevnim razmeram aktualnejše oblike preventivnega 
dela, s poudarjeno vzgojno komponento in ustrezno 
materialno (finančno) stimulacijo.
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nja. Tak skupni nastop bi bil dobrodošel 
in koristen ne samo za tiste, ki jim je na-
menjen, temveč tudi za vse sodelujoče. 
To bi bil konkreten in merljiv prispevek 
k individualni, kolektivni in korporativ-
ni varnosti.

Sklep

V prispevku sem kritično obravnaval 
preventivno dejavnost v zavarovalni-
štvu predvsem v okviru potrebe za obli-
kovanje poslovne politike in planskega 
pristopa v Sloveniji. Praksa slovenskega 
zavarovalništva kaže, da bi bilo potreb-
no zagotoviti tudi večjo udeležbo zava-
rovalnic na področju raziskovalne de-
javnosti, analitičnega spremljanja in 
preučevanja vzrokov škodnih primerov 
ter spodbujanja raziskovalne in inova-
torske sfere. Predvsem je utemeljeno 
pričakovanje, da bi zavarovalnice z ve-
čjim vložkom v preventivno dejavnost 
(raziskovanje, predstavitev raziskoval-
nih dosežkov in patentov, ozaveščanje 
prebivalstva vseh starostnih kategorij, 
uvajanje novih materialov in tehnologij, 
spremembe v ravnanjih itd.) zmanjšale 

možnosti nastankov škodnih primerov 
in s tem škodljivih posledic pri ljudeh in 
premoženju. To bi bilo možno doseči z 
dolgoročnim sodelovanjem z razisko-
valnimi organizacijami, inštituti, posa-
meznimi članicami univerz, projektant-
skimi in razvojnimi organizacijami ter 
drugimi.

Tako na področju neposredne, kakor 
tudi na področju posredne preventivne 
dejavnosti so mnoge priložnosti za iz-
boljšave. 

Prispevek lahko sklenem s spoznanjem, 
da je preventivna dejavnost nepogre-
šljivo potrebna sestavina delovanja za-
varovalnic na Slovenskem, potrebno pa 
je v takšne projekte vključiti tudi znan-
stveno-raziskovalne zavode in inštitute. 
Poslovno sodelovanje Slovenskega za-
varovalnega združenja in posameznih 
zavarovalnic z znanstveno-raziskoval-
nimi organizacijami in inštituti pa je za-
nesljivo vzvod za dvig ugleda v okolju, 
česar slovensko zavarovalstvo ne bi 
smelo prezreti. 
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Avtor: Andrej Kovačič / Institut za korporativne varnostne študije*

NACIONALNA  
RAZISKAVA Z  
NASLOVOM »VLOGA MESTNIH 
IN OBČINSKIH UPRAV PRI 
ZAGOTAVLJANJU LOKALNE 
VARNOSTI IN PREPREČEVANJU 
KRIMINALITETE«

Ustrezno varnostno okolje na lokalni ravni je nujno za nemoteno delovanje 
organizacij in ima na njihovo učinkovitost pomemben vpliv. S tega stališča 
je Institut za korporativne varnostne študije decembra 2012 začel z 
nacionalno raziskavo, ki bi lahko predstavljala izhodišče za razmislek  
o novih pristopih na področju varnosti v mestnih in občinskih upravah.

Varnost je skupna dobrina, ki je zelo povezana z družbe-
nim vključevanjem oziroma socialno integracijo. Kri-
minal, kot družbeni pojav, v vseh svojih oblikah grozi 

nad življenjskim ravnovesjem ljudi in poslovnih organizacij. 
Pri zagotavljanju varnosti v lokalnem okolju imajo pomemb-
no vlogo mestne in občinske uprave, ki s svojimi strokovnimi 
službami, lahko bistveno pripomorejo k višji stopnji varnosti. 
Pomembno vlogo imajo predvsem pri osveščanju, izobraževa-
nju in povezovanju občanov, da se aktivno pridružijo in da so-
delujejo pri preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju. 
Prisluhniti občanom in njihovim potrebam, daje osnovno iz-
hodišče za skupno sodelovanje tudi na področju varnosti, ki je 
ena osnovnih potreb v bivalnih okoljih. Ustrezno varnostno 
okolje na lokalni ravni je tudi nujno potrebno za nemoteno de-
lovanje organizacij in ima na njihovo poslovanje pomemben 
vpliv. Ker je varno okolje predpogoj za kvalitetno bivanje in 
nemoteno delovanje organizacij, smo se v Inštitutu za korpo-
rativne varnostne študije, decembra 2012 odločili za raziska-
vo. Rezultati raziskave bi lahko predstavljali izhodišče za raz-
mislek o novih pristopih na področju varnosti v mestnih in 
občinskih upravah. Občane je potrebno spodbujati pri prepre-
čevanju kriminalitete, pritegniti k sodelovanju in izobraževa-
nju o samozaščiti, osebni varnosti in varnosti njihovega pre-

moženja, o samoorganiziranju in svetovanju pri tem, o varno-
stni kulturi in njeni vlogi v vsakdanjem življenju, varnem sobi-
vanju ter povezovanju. Namen raziskave je bil ugotoviti, kaj 
dejansko naredijo mestne in občinske uprave za višjo stopnjo 
varnosti svojih občanov. 

Vprašalnik je bil poslan na naslove 43 občin, ki so bile izbra-
ne glede na število prebivalcev in na število zaposlenih v me-
stnih oziroma občinskih upravah. Razumljivo je, da si manj-
še občine z manjšim številom zaposlenih težje privoščijo, da 
bi zaposlile strokovnjaka, ki bi se celovito ukvarjal s podro-
čjem varnosti. 

Pozitivno se je odzvalo 56 % občinskih uprav, kar pomeni, da je 
bilo vrnjenih 24 vprašalnikov.

Ugotovljeno je bilo, da 62 % občinskih uprav, ki so odgovorile 
na vprašalnik nima strokovnjaka za varnost, ki bi se na lokal-
nem nivoju celovito ukvarjal z varnostno problematiko, kot je 
to že v nekaterih podjetjih, kjer gre za korporativnega varno-
stnega managerja. Pri odgovorih smo naredili izjemo in upo-
števali nazive oseb, ki se ukvarjajo z lokalno varnostno proble-
matiko in sicer, podžupan, strokovni sodelavec - višji svetova-

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti
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lec, predstojnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva, 
vodja mestnega redarstva in vodja referata za promet.

Po mnenju občinskih uprav je v 100 % prav, da se z lokalno var-
nostno problematiko občanov in s področjem preprečevanja 
lokalne kriminalitete še vedno in v prvi vrsti ukvarja policija, 
na drugem mestu in zraven policije še mestno redarstvo v 82 % 
in v nekaj manjših primerih zraven prvih dveh še strokovnjaki 
za varnost v 33 %, zasebne varnostne službe 25 % ter drugo v 5 
%, kot so nevladne organizacije in varnostni sosveti.

Ugotovitve kažejo, da je pri možnih več odgovorih za spodbu-
janje občanov k čim večjem sodelovanju pri preprečevanju 
kriminalitete v prvi vrsti naloga policije in sicer 96 %, sledi 
mestno redarstvo v 50 %, potem občanov samih oziroma dru-
štev ali združenj v 46 %, sledijo strokovnjaki za varnost v ob-
činskih upravah ter drugo, kot so občinske uprave preko medi-
jev, županov, varnostnih sosvetov, svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, zasebnih varnostnih služb v 40 %.

Ugotovljeno je bilo, da so v 75 % občin organizirani varnostni 
sosveti in, da se jih večina sestaja po potrebi medtem, ko so 
tudi primeri, kjer se sestajajo 5-krat oziroma 8-krat na leto. V 
teh pozitivnih pristopih daleč izstopa občina Slovenska Bistri-
ca, ki bi gledano na celotno raziskavo, lahko bila za zgled osta-
lim, tudi mestnim občinam. Po aktivnostih varnostnih sosve-
tov ji sledita Mestni občini Slovenj Gradec in Ptuj. 

V 63 % uprav so mnenja, da varnostni sosveti pripomorejo k 
boljši varnosti v lokalni skupnosti, zato jih imajo tudi organi-
zirane. Mladi so v varnostnih sosvetih preko predstavnikov 
osnovnih in srednjih šol oziroma drugih, zastopani v 61 % ob-
čin, ki imajo varnostne sosvete.

Večina občinskih uprav osvešča občane o pomenu varnosti in 
samozaščitnem ravnanju z lokalnimi oziroma občinskimi gla-
sili, sledi lokalni radio ter z organiziranjem strokovnih posve-
tov za občane. Samo v dveh primerih imata občini odprto var-
nostno pisarno oziroma posvetovalnico za občane.

Ugotovitve kažejo, da v večini primerov ni podatka oziroma, 
da ne deluje društvo, organizacija ali skupina, ki bi se prosto-
voljno in celovito ukvarjala s preprečevanjem kriminalitete v 
občini. V redkih primerih obstajajo aktivnosti, kot so lokalna 
akcijska skupina; Društvo, ki se ukvarja s področjem razvre-
dnotenja naravnega in življenjskega okolja; Društvo za nena-
silno komunikacijo ter Društvo za preprečevanje prestopni-
štva.

Podatki kažejo, da občinske uprave v glavnem občanov ne 
spodbujajo v smeri, da bi prišlo do organiziranja društva ali 
združenja, ki bi se prostovoljno ukvarjalo s preprečevanjem 
kriminalitete, kot je to praksa v nekaterih tujih državah. V ne-
kaj primerih bi pa uprave nudile pomoč, če bi prišlo do takšne-
ga organiziranja.

Občinske uprave z namenom preprečevanja kriminalitete ozi-
roma zmanjšanje kriminala policiji in mestnemu redarstvu 
večkrat predlagajo varnostne rešitve. V glavnem pa menijo, da 
je to naloga policije in mestnega redarstva.

Rezultati kažejo, da ima polovica občin, ki so v raziskavi sode-
lovale, uvedene občasne mešane patrulje občinskih redarjev 
in policistov, pri varnostni problematiki sodelujejo z zasebni-
mi varnostnimi službami, izvajajo skupne akcije za nadzor 
nad psi na javnih površinah z občinskim redarstvom, veteri-
narsko inšpekcijo, veterinarji in policijo, uvedba videonadzo-
ra, fizični nadzori občinskega redarstva. Poteka tudi sodelova-



nje upravljavcev posameznih javnih objektov v občinski lasti 
(športne dvorane, športni parki) z občinskim redarstvom. Pri 
drugi polovici občin pa v glavnem ni bilo navedenega podatka.

Ugotovljeno je bilo, da uprave na področju varnostne proble-
matike v glavnem sodelujejo z ostalimi slovenskimi občinami.

Podatki kažejo, da uprave za svoje občane redko organizirajo 
strokovne posvete na teme, kako skrbeti za lastno varnost, 
varnost svojega premoženja, samozaščitna ravnanja itd.

Ugotovitve kažejo, da je v letu 2012 za reševanje varnostne 
problematike v občini, za delovanje mestnega redarstva in 
varnostnih sosvetov, za osveščanje občanov o samozaščitnem 
ravnanju, za delovanje varnostne pisarne itd, največ občin na-
menilo od 1 do 2 % letnega občinskega proračuna. So tudi pri-
meri, ko je ta odstotek manjši od 1 % medtem, ko se v dveh pri-
merih ta odstotek giblje med 3 in 4 % in sicer pri Mestni občini 
Koper in Ptuj.

Na podlagi raziskave je mogoče ugotoviti, da občinske uprave 
v večini primerov še vedno glavno in edino skrb za varnost ob-
čanov prepuščajo policiji in mestnem redarstvu. Pri tem se 
pogreša predvsem njihova aktivna vloga pri osveščanju, izo-
braževanju in angažiranju občanov za boljšo varnost. Občin-
ske uprave nimajo strokovnjakov za varnost, ki bi se na civil-
nem1 nivoju in celovito ukvarjali z lokalno varnostno proble-
matiko, na terenu med ljudmi, v soseskah itd. Za vzdrževanje 
reda, zagotavljanja splošne varnosti in preprečevanja krimi-
nalitete potrebujemo represivne organe, vendar v povezoval-
nem pogledu njihova vloga težje krepi neposredno participa-
cijo ljudi, ki živijo v soseskah. Menimo, da je čas za pristope, ki 
temeljijo na motivaciji in vključevanju ljudi v neposredno so-
odločanje o preprečevanju varnostnih problemov, ki lahko 

prinesejo ustrezne rezultate v smeri dvigovanja varnosti in 
bolj varnega življenjskega okolja. Občinske uprave imajo mo-
žnost, da s svojimi strokovnjaki za varnost, ki bi imeli strokov-
ne, svetovalne in povezovalne naloge stopijo v soseske ter z 
organiziranjem strokovnih posvetov privabijo čim večje števi-
lo občanov k sodelovanju za skupno varnost. Na ta način bi se 
dvignila lokalna varnostna kultura, okrepil socialni kapital in s 
tem medsebojno zaupanje, kar bi posledično pozitivno vpliva-
lo na bolj varno življenjsko okolje. Prav gotovo pa ne smemo 
pozabiti na povezovanje občinskih uprav s pristojnimi institu-
cijami s poudarkom na vključevanju lokalnih prebivalcev in 
promocijo njihovega angažiranja preko združenj. V tem okvi-
ru imajo svojo vlogo in odgovornost tudi poslovne organizaci-
je, ki ravno skozi pristope javno-zasebnega partnerstva in 
družbene odgovornosti igrajo pomembno vlogo pri podpori 
občanov v višjem zavedanju pomena varnosti. Pri tem gre za 
varnost kot stanje, ki se dolgoročno vrača podjetju v zmanjša-
nju groženj in tveganj za njegovo poslovanje in premoženje v 
lokalni skupnosti.

1 Strokovnjaki za varnost v mestnih in občinskih upravah, ki ne bi 
imeli represivnih nalog, temveč preventivne, izobraževalne in posve-
tovalne naloge za občane. 

Na podlagi raziskave je mogoče  
ugotoviti, da občinske uprave v večini 
primerov še vedno glavno in edino skrb  
za varnost občanov prepuščajo policiji  
in mestnem redarstvu.
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Avtor: Dr. Andreja Lavrič, uni. dipl. pred. in prof. soc.

PSIHOLOŠKA  
PRIPRAVA NA IZREDNE 
DOGODKE KOT DEL 
KORPORATIVNE VARNOSTI

Upravljanje korporativne varnosti vodi k zmanjševanju ranljivosti in 
ogroženosti premoženja in ljudi. Z učinkovitim upravljanjem se v organizacijah 
bolje pripravimo na izredne dogodke. V razsežnostih integralne varnosti je 
ključno tudi vodenje v kriznih razmerah in pripravljenost ljudi na ravnanje 
med in po kriznem dogodku. 

Za organizacije so krize lahko zelo različne od npr. narav-
nih, delovnih in drugih nesreč, do odtujitve npr. intelek-
tualne ali fizične lastnine. 

Krizni dogodek ima lahko vpliv na posameznika, skupino ali 
celotno organizacijo. Takšen dogodek je nenaden, redek in 
vznemirjajoč oziroma stresen za večino ljudi. Vključuje gro-
žnjo ali doživetje izgube osebe, stvari ali vrednosti pomemb-
nih za posameznika ali skupino. Ljudje imajo občutek, da ne 
morejo sami obvladati krize s svojimi običajnimi mehanizmi 
soočanja. Izgubljen je nadzor nad situacijo pri čemer zahteve 
odziva praviloma presegajo razpoložljive vire (Arambašić, 
2000).

Naše odločanje v krizi je različno, saj so reakcije posamezni-
kov usmerjene na čustva oziroma doživljaje ali na problem. 
Usmerjenost na čustva in doživljanje vodi predvsem k pasiv-
nemu soočanju, usmerjenost na problem pa bolj k aktivne-
mu. Aktiven način prinaša boljše rezultate, saj povečuje ob-
čutek nadzora nad situacijo in pripomore k hitrejšemu zbira-
nju misli za možnost izhoda iz krize. 

Kako se oseba odzove na krizni oziroma travmatski dogodek 
kot je npr. delovna nesreča ali rop poslovalnice je odvisno od 
več dejavnikov med katerimi imajo poseben vpliv osebnosti 
posameznika, dimenzij travme in socialnega okolja (Mikuš 
Kos in Slodnjak, 2000). Odziv na kritični dogodek je pri posa-
mezniku odvisen od njegovih osebnih lastnosti, spola, odpor-
nosti, preteklih izkušenj, kognitivnih stališč in drugega. Na 
odziv vpliva tudi vrsta, trajanja in bližina dogodka. Ključnega 
pomena pa so tudi značilnosti socialnega okolja: opora pri so-
delavcih, prijateljih, družini in strokovnjakih, družbeno spre-
jemljivih načinih odzivanja, ritualih žalovanja in izražanja 
čustev ter stališč družbe do takšnega kritičnega dogodka. 

Vrsta kriznega dogodka vpliva na to kakšni simptomi se posa-
mezniku pojavijo po njem. Drugače dojemamo dogodek, če je 
npr. posledica naravne nesreče ali nasilnega kriminala. Zapo-
sleni v podjetju bodo manj travmatično dojemali, če je zaradi 
neurja poslopju odneslo streho ali je bila poplavljena tovarni-
ška hala, kot pa, če je ropar napadel bančnega uslužbenca ali 
kupec v poslovalnici posilil prodajalko. Naravne nesreče doje-
mamo namreč drugače kot tiste, ki jih povzroči človek (Lahad 
in Doron, 2010). Do naravnih nesreč smo bolj tolerantni in jih 
jemljemo kot »dejanje Boga« ali narave. Ne vidimo jih, kot da 
nas je nekdo želel poškodovati in nam povzročiti bolečino.

Nasprotno pa je pri nesrečah, ki jih povzroči človek. Kriminal-
no nasilje, teroristični napad ali posilstvo jemljemo kot da 
nam je želel napadalec nanesti bolečino, trpljenje in se počuti-
mo izdane. Zaradi tega so njihovi simptomi kot je npr. depresi-
ja, uporaba opojnih substanc, nočne more mnogo pogostejše 
(Lahad in Doron, 2010). Raziskovalci psihičnih motenj ugota-

Za organizacijo je pomembno, da ima  
čim več zaposlenih s tovrstnimi znanji,  
saj ji to omogoča ustrezno soočanje  
na čustveni in kognitivni ravni s  
kritičnimi dogodki.  
K še dodatnemu osebnostnemu  
napredku pa organizacija lahko  
spodbudi svoje zaposlene z dodatnimi  
usposabljanji.



vljajo, da le 3.5 – 4 odstotkov žrtev orkana razvije potravmatič-
no motnjo, medtem ko 60 odstotkov posiljenih trpi za to mo-
tnjo (prav tam).

Travmatični dogodek, kot je rop banke ali posilstvo trgovke je 
za podjetje še toliko hujši, saj travmatično poleg direktne žrtve 
vpliva tudi na druge prisotne npr. sodelavce ali stranke. Vpliva 
tudi na tiste, katerim je žrtev blizu: sorodniki, prijatelji ali so-
delavci. 

Četudi krizni dogodek v podjetju vpliva na več zaposlenih, ne 
bodo vsi čutili posledic enako. Med njimi jih bo imelo posledi-
ce kakih 9 odstotkov in čutili bodo posledice travmatskega do-
godka morda celo več mesecev (Erzar, 2007). Dobra čustvena 
odpornost delavcev pripomore k blažjim posledicam. 

Raziskovalci (Schaap in drugi, 2007) ugotavljajo, da na našo 
čustveno odpornost po kriznem dogodku vplivajo: dobri od-
nosi z drugimi ljudmi in zmožnost sprejemanja pomoči s stra-
ni drugih; dobre kognitivne in komunikacijske veščine; pozi-
tivna samopodoba, učinkovitost in upanje; ciljna orientira-
nost oz. videti smisel; vera ali občutek, da nekomu pripadamo; 
prispevek življenju v skupnosti; delo na sebi; pozitivna čustva 
in humor; občutek nadzora; zaupanje; prilagodljivost oz. zmo-
žnost prilagajanja spremembam; aktivno reševanje težav; ve-
ščine reševanja težav primerno situaciji in osebam; prepriča-
nje, da lahko stres krepi človeka (npr. slovenski pregovor: Kar 
nas ne ubije, nas okrepi.); videti stresno situacijo kot prilo-
žnost; sprejemanje negativnih čustev oz. prepričanje, da ra-
stemo s pomočjo negativnih izkušenj; dostop in uporaba pre-
ventivnih procesov.

Navedeni faktorji so med seboj interaktivni, kot na primer do-
bre komunikacijske veščine vodijo k večji socialni mreži. Na-
štete faktorje lahko strnemo v dve kategoriji: socialno podpo-
ro in osebno učinkovitost.

Slika: Faktorji odpornosti na kritične dogodke  
(Schaap in drugi, 2007)

Z vidika korporativne varnosti se lahko na krizni dogodek or-
ganizacija pripravi, kakor tudi posamezniki, ki delajo v njej. 
Posameznik lahko pristopi k učenju novih veščin, ki vodijo k 
aktivnemu reševanju krize ali sprejemanju situacije takšne 
kot je, pozitivnemu mišljenju ob krizi, izražanju čustev in 
upravljanju jeze ob kritičnem dogodku. Ob kriznem dogodku 
je priporočljivo poleg učinkovitega upravljanja čustev, tudi 
učinkovito nadziranje oziroma zaustavljanja negativnih mi-
slih, kot je npr. misel, ta dogodek bo pokopal moje podjetje, kar 
nam omogoča poznavanje kognitivnih tehnik. 

Za organizacijo je pomembno, da ima čim več zaposlenih s to-
vrstnimi znanji, saj ji to omogoča ustrezno soočanje na čustve-
ni in kognitivni ravni s kritičnimi dogodki. K še dodatnemu 
osebnostnemu napredku pa organizacija lahko spodbudi svoje 
zaposlene z dodatnimi usposabljanji.

Pri obvladovanju stresa ob kriznih dogodkih ima pomembno 
vlogo podpora socialnega okolja, predvsem najbližjih ljudi v 
okviru družine in prijateljev. Poznamo različne oblike social-
ne opore, in sicer oporo v obliki koristnih informacij, otipljivo 
oporo v obliki konkretnih aktivnosti drugih, čustveno oporo, 
oporo v smislu potrditev posameznikovih prepričanj in občut-
kov ter socialno vključenost. Raziskave torej potrjujejo pomen 
medosebnih stikov za posameznikovo občutenje sprejetosti, 
ljubljenosti, potrjenosti in njihovo zaščitno vlogo med bole-
znijo in njenimi posledicami (Svetina, 2007). Tako je po-
membno, da se zaposleni in njihova organizacija tega zavedajo 
in že pred krizo aktivno delujejo na svoji socialni mreži. Po kri-
tičnem dogodku se lahko uspešno oprejo nanjo, če jo imajo 
predhodno že izgrajeno. Organizacije to lahko spodbujajo z 
različnimi ukrepi kot je npr. projekt družini prijazno podjetje.

Poleg socialne opore je pomembno tudi preventivno delova-
nje v obliki sproščanja. To omogoča učinkovito zmanjšanje 
delovanja simpatičnega živčnega sistema, organizem poživi in 
poveča sposobnost zbranosti ter spodbuja spomin in ustvar-
jalnost (Svetina, 2007). Za sproščanja uporabljmo različne 
tehnike kot so dihalne tehnike, različne oblike samosugestije, 
metoda mišične progresivne relaksacije, meditacije ter avto-
geni trening in druge. Tehnik se posamezniki naučijo in jih pri 
tem lahko spodbujajo tudi organizacije, ki dajejo temu pouda-
rek tudi z izvedbo usposabljanj za izvajanje tehnik že pred kri-
znim dogodkom.

Odpornost na  
kritične dogodke

Socialna podpora

Komunikacijske veščine
Delo na sebi
Pozitivna čustva in humor
Prispevek življenju  
v skupnosti
Ciljna orientiranost

Občutek nadzora
Zaupanje
Pozitivna samopodoba
Prilagodljivost
Kognitivne sposobnosti
Veščine reševanja težav

Osebna učinkovitost
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Pomembno je tudi, da se oseba po kriznem dogodku sprošča 
tudi z drugimi aktivnosmi, kot so hobiji in šport. Vrtnarjenje, 
skrb za domačo žival, izdelovanje maket idr. so aktivnosti s ka-
terimi se razbremenimo po kriznem dogodku, kakor tudi 
šport npr. lahen tek, sprehodi ali partija tenisa s prijateljem. 
Po kriznih dogodkih moramo znati poskrbeti za sprostitev, če-
sar se moramo naučiti že pred krizo. Za sprotitev moramo 
znanti poskrbeti tudi sicer v vsakdanjem življenju, saj se le 
tako uspešno kosamo s stresom. 

S predhodnimi fizičnimi vajami tudi krepimo fizično pripra-
vljenost za delovanje med kriznim dogodkom ali po njem (npr. 
pri sanaciji proizvodne hale po poplavi ali ubranitvi pri fizič-
nem napadu v poslovalnici). Spodbujanje delodajalca zaposle-
nih k športu z različnimi prireditvami, udeležbo na tekmova-
njih, športnih dnevih v podjetju je vsekakor tudi v njihovem 
interesu.

Zaposleni reagiranjo na krizni dogodek uspešneje, v kolikor 
imajo vnaprej izvedene priprave nanj. Organizacija se na to 
pripravi z različnimi možnimi scenariji, ki so kot krizni dogod-
ki najboj verjetni, in se z usposabljanji in vajami nanje pripra-
vijo. Več ko je usposabljanj in vaj oz. simuliranih situacij za 
ravnanje ob kriznem dogodku, bolj so zaposleni usposobljeni 
ali celo izurjeni, kako ravnati v primeru nesreče, npr. pri poža-
ru kako izvesti evakuacijo in druge ukrepe ali kako pri ropu 
banke ravnati samoobrambno in po operativnih postopkih, ki 
so predpisani za takšne primere.

K obvladovanju stresa in poznavanju zaščitnega vedenja veli-
ko pripomorejo torej tudi usposabljanja, ki sodijo v stvarno 
odločanje ob kritičnem dogodku. Pri usposabljanju vodij npr. 
to pomeni, da ne gre več za spoznavanje nekih teoretičnih iz-
hodišč o kriznem vodenju, temveč oblikovanje in reševanje 
problemov pri dejanskem izvajanju. 

Ob navedenih in še drugih preventivnih ukrepih korporativne 
varnosti so zaposleni in vodstva organizacij opremljena z zna-
nji in veščinami ter spodbujena k osebnostnim spremembam, 
ki vodijo k uspešni rešitvi krize. Tudi psihološka priprava na 
izredne dogodke je pomemben del korporativne varnosti.
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Avtor: Mag. Marko Potokar / Urad informacijskega pooblaščenca*

SMO (ŽE) POSTALI  
DRUŽBA NADZORA? II.

Glavni problem sodobnega nadzora s pomočjo tehničnih sredstev  
je, da je le-ta vseprisoten, neopazen, avtomatiziran in brezoseben.  
Nikoli ne počiva in nikoli ne spi.

Družba nadzora je družba v kateri 
se zbirajo informacije o posame-
zniku, o njegovem gibanju in ak-

tivnostih s strani vladnih in nevladnih 
organizacij. Za zbiranje in nadaljnjo ob-
delavo informacij se v modernih druž-
bah uporablja informacijska tehnologi-
ja. Tako pridobljene in obdelane infor-
macije so podlaga za sprejemanje odlo-
čitev, ki vplivajo na način življenja posa-
meznikov in njihovih dobrobiti: od do-
datnih ugodnosti pri uporabi raznih 
storitev, do dodatnih možnosti pri iska-
nju zaposlitve. Po drugi strani pa nadzor 
ustvarja atmosfero sumničavosti. Delo-
dajalci, ki v službena vozila nameščajo 
GPS in druge sledilne naprave, na raču-
nalnike zaposlenih pa programe, ki bele-
žijo vnose s tipkovnice in aplikacije za 
zajem zaslonskih slik, slednjim sporoča-
jo, da jim ne zaupajo. Enako sporočilo 
oddajajo starši, ki na domači računalnik 
namestijo orodje za spremljanje aktiv-
nosti, ki jih njihov mladi nadobudnež 
izvaja na socialnem omrežju. Glede na 
pomembnost vloge, ki jo ima v današnji 
družbi informacijska tehnologija, si 
bomo v nadaljevanju ogledali enega iz-
med pojavov, ki ga je le-ta povzročila in 
napredek, ki nam ga v tem desetletju na 
nekaterih področjih IT obeta znanost. 

Socialna omrežja

Ljudje se združujemo iz različnih razlo-
gov, tako danes kot skozi zgodovino. Dej-
stvo je, da obstajajo najdbe iz prazgodo-
vine, ki kažejo, da je človek živel v skupi-
nah. Obstaja več definicij skupine. V or-
ganizacijskem smislu skupino sestavlja-
ta dva ali več posameznikov, ki medse-
bojno delujejo interaktivno na tak način, 
da je obnašanje in/ali opravljanje nalog 
enega člana pod vplivom obnašanja in/
ali opravljanja nalog drugih članov. Sku-
pina ima vedno skupni cilj, neko skupno 
idejo, s katero želi nekaj doseči.

Dve pomembnejši karakteristiki, po ka-
terih se skupine med seboj razlikujejo 
sta strukturiranost in velikost skupine. 
Za nestrukturirane skupine je značilno, 
da njihovo delovanje ni organizirano. 
Take skupine obstajajo kratek čas. V njih 
ni strukture, ni razdelitve vlog in položa-
jev. Nestrukturirane skupine nastajajo 
na osnovi prostorske bližine članov in 
podobnih (a ne skupnih) ciljev. V struk-
turiranih skupinah pa obstaja poleg in-
dividualnih tudi skupni cilj, ki se uresni-
čuje ob usklajeni in povezani aktivnosti 
vseh članov skupine. Za strukturirano 
skupino je značilna neposredna interak-

cija in komunikacija med člani, skupni 
cilji, medsebojna odvisnost in vpliv, sku-
pna aktivnost, pripadnost skupini, nor-
me, statusi (položaj in vloga), ki reguli-
rajo vedenje v skupini, stabilni odnosi 
itd. Posameznik v skupini zadovoljuje 
svoje interese in potrebe (varnost, spre-
jetost, pripadnost, uveljavljanje, sodelo-
vanje ipd.). Preko socialne interakcije pa 
skupina vpliva na stališča, aktivnost in 
vedenje članov.

On-line skupnosti

Poleg klasičnih socialnih skupnosti, po-
znamo tudi skupine ljudi, katerih inte-
rakcija v osnovi poteka preko komuni-
kacijskih medijev kot so pisma, telefon, 
elektronska pošta. Takim skupnostim 
pravimo virtualne, spletne oziroma e-
skupnosti. Z razvojem interneta iz siste-
ma za izmenjavo datotek in iskanja in-
formacij v svet storitev na področju za-
bave, trgovanja in komunikacije pa se 
pojavijo t.i. on-line skupnosti. Za njih je 
značilno, da interakcija med člani sku-
pnosti poteka s pomočjo interneta in 
njegovih storitev. Z razvojem svetovne-
ga spleta (World Wide Web) v web 2.0, ki 
ga mnogi označujejo kot družbeni medij 
(social media) s storitvami za razširjanje 
znanja, združevanje in komunikacijo 
posameznikov ter socialnih omrežij, po-
stane internet medij za povezovanje po-
sameznikov, kot ga v zgodovini še ni bilo.

Seveda pa poleg množice dobrih stvari, 
ki jih omogoča internet, v njegovem sve-
tu obstajajo tudi manj prijetne in celo 
nevarne stvari: otroška pornografija, so-
vražni govor in teroristična propaganda 
so le nekatere izmed njih, ki vplivajo na 
odnose in dinamiko on-line skupnosti. 
Kakšen je pojav internetnih protestov 

Seveda pa poleg množice dobrih stvari, ki jih omogoča 
internet, v njegovem svetu obstajajo tudi manj 
prijetne in celo nevarne stvari: otroška pornografija, 
sovražni govor in teroristična propaganda  
so le nekatere izmed njih, ki vplivajo na odnose  
in dinamiko on-line skupnosti.

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti
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(Cyberprotests), pozitiven ali negativen, 
pa je odvisno od pogledov posameznih 
socialnih skupnosti. Hkrati se moramo 
zavedati, da na spletu z vsakim korakom 
puščamo (elektronske) sledi. Na spletu 
obstajajo različni programi, ki pregledu-
jejo spletne strani in komunikacijske 
poti, lovijo informacije o tem s kom, 
kdaj, kje pa tudi kaj smo komunicirali, 
posebni programi imenovani e-mail 
extractorji omogočajo pridobivanje e-
naslovov iz poljubnih virov in so le ena 
vrsta spletnih žanjcev, programov-paj-
kov, ki pregledujejo in zbirajo informa-
cije s spletnih strani, forumov, socialnih 
omrežij ipd. Pri tem je z vidika zasebno-
sti popolnoma vseeno ali so tovrstna 
orodja in njihova uporaba v rokah posa-
meznikov, zasebnih ali pa vladnih orga-
nizacij. Popolnoma naša odločitev je, kaj 
in komu bomo zaupali v našem virtual-
nem življenju na spletu. Za svojo varnost 
(in zasebnost) smo, kot vemo, na prvem 
mestu odgovorni sami!

Informacijska družba

Najbrž se kar strinjamo, da se je večina 
izmed nas oddahnila, ko je zaključila 
(uspešno ali pa ne) določeno stopnjo 
formalnega izobraževanja. S tem je na-
mreč tudi zaključila z določenimi nepri-
ljubljenimi predmeti. Recimo z mate-
matiko. Je že tako, da je ta veda normal-
nemu človeškemu bitju pravzaprav ne-
razumljiva; pri tem ne mislim na mate-
matiko učenja poštevanke in izračuna 
mesečne porabe s kreditno kartico ali pa 
na risanje tlorisa novega stanovanja. 
Matematika je veliko bolj abstraktna in 
nedoumljiva in za nekatere kraljica zna-
nosti (fiziki, oprostite mi izrečeno kleve-
to). Pa matematika ni edina 'težka' veda, 

saj med drugim obstaja njena podmno-
žica, ki se ji je včasih reklo računalništvo. 
No, iz nje izhaja informacijska znanost, 
ali po domače informatika in njej pripa-
dajoča informacijska tehnologija in teh-
nika. In prav zaradi informatike in nje-
nega vpliva na družbo in odnose v njej, 
danes govorimo o informacijski družbi.
 
Ena največjih revolucij v svetu iznajdb 
človeške vrste je področje digitalnega 
procesiranja informacij in s tem raču-
nalništva. Slovar slovenskega knjižnega 
jezika računalnike definira kot 'elek-
tronske naprave za reševanje nalog na 
osnovi vloženega programa'. S povezo-
vanjem računalnikov v računalniška 
omrežja pa le-ti postanejo več kot samo 
naprave za izvajanje računskih operacij; 
pripomorejo namreč k razvoju informa-
cijske družbe, katere člani s(m)o vse bolj 
odvisni od računalniških programov in 
zmogljivosti računalnikov. Od njih, ali 
bolje rečeno, od internetnih tehnologij, 
postajamo vse bolj odvisni tudi v zaseb-
nem življenju. Kakšna prihodnost se 
nam v tem desetletju obeta na področju 
internetnih storitev, računalništva in te-
lekomunikacij?

Internet

Kot vemo, je bil internet prvotno načrto-
van kot računalniško omrežje, namenje-
no poveljevanju v primeru vojne, splet je 

nastal zaradi potrebe jedrskih fizikov po 
izmenjavi dokumentov v internetnem 
računalniškem omrežju, socialno 
omrežje (npr. Facebook) pa zaradi po-
treb študentov po izmenjavi osebnih in-
formacij in komunikaciji znotraj univer-
zitetnega omrežja. Danes sta internet in 
vsa internetna tehnologija prevladujoče 
komunikacijsko, poslovno in vsebinsko 
orodje, ki ga uporablja tretjina prebival-
stva našega planeta (po zadnjih statistič-
nih podatkih ima internet 2,5 milijarde 
uporabnikov). Pričakovati je, da se bo in-
ternet razvijal in širil po vsej zemeljski 
obli in opravljal nalogo množičnega me-
dija za prenos znanja, informacij in mul-
timedijskih vsebin. Poleg tega bo upra-
vljal tudi druga svetovna omrežja (t.i. 
kritično infrastrukturo): prometna, 
energetska, vodovodna, naftovodna in 
plinovodna. Zagotavljal bo veliko stori-
tev, ki počasi romajo v naše domove, 
ustanove in prostor, ki nas obkroža. In-
ternet bo postal resnično mobilen, do-
stopen od vsepovsod, izbira uporabni-
ških naprav pa pestra. Internetno 
omrežje bo povezovalo ne le uporabni-
ke, ampak tudi druge naprave in orodja 
(internet of things). Z internetno infra-
strukturo povezana senzorska omrežja 
bodo zagotavljala inteligentne storitve 
in skrbela za dobro počutje in potrebe 
uporabnikov, zlasti bolnih in starejših. 
Omogočale bodo življenje in delo v tako 
imenovanih pametnih mestih z optimi-
ziranimi komunalnimi storitvami. No, 
osebno mnenje pisca je, da bomo pred 
dosego zapisanega morali predhodno 
ustrezno modificirati socialno in zdra-
vstveno politiko.

Poseben izziv pa predstavljata interne-
tna varnost in varnost uporabnikov no-
vih internetnih storitev. Kibernetska 
kriminaliteta postaja ključen in dolgo-
trajen izziv raziskovalcev pri prepreče-
vanju groženj in varnostnih incidentov 
v internetu, ki v svetu eksponentno na-
raščajo. Nastaja nova veda: znanost o 
kibernetski kriminaliteti, ki ima za 
podlago znanost o kriminaliteti in in-
formacijsko tehnologijo. Raziskovalni 
izzivi v novi vedi so izjemni in zahtevni. 
Zahtevajo namreč rešitve, ki so hkrati 
zakonite, operativne in tehnično spre-
jemljive. Te rešitve obsegajo upravlja-
nje in zaščito identitete, hkrati pa tudi 
transparentnost podatkov in ustrezno 
zaščito zasebnosti.

Kibernetska kriminaliteta postaja ključen in  
dolgotrajen izziv raziskovalcev pri preprečevanju  
groženj in varnostnih incidentov v internetu,  
ki v svetu eksponentno naraščajo.
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Računalništvo in umetna inteligenca

Po napovedih enega izmed slovenskih 
računalniških strokovnjakov, se bo raču-
nalništvo še najmanj deset let razvijalo 
po Moorovem zakonu, torej eksponen-
tno. Pri tem se lahko vprašamo, kaj bo, 
ko bomo trčili ob fizikalne omejitve, ki 
vsekakor obstajajo. Nas bodo pri tem 
(začasno) res rešila dognanja kvantne 
fizike? Določene napovedi se že uresni-
čujejo: vse manj se bodo pojavljali staci-
onarni in prenosni računalniki, vse več 
bo računalnikov v obliki tablic, mobilnih 
telefonov, zapestnih ur, oblek itd. Z ra-
čunalniki bomo lahko komunicirali kot z 
ljudmi, v naravnih jezikih. Pojavili se 
bodo prvi uporabni prototipi kvantnih 
računalnikov, nadaljevale se bodo razi-
skave naravnega računanja (bioračuna-
nje), realnost pa bodo postale tudi sanje 
o robotih, ki delajo za nas ne le v indu-
striji, temveč tudi doma, v zasebnem ži-
vljenju. Večje naprave, kot so avtomobi-
li, bodo vsebovale na desetine in stotine 
procesorjev, tako da bodo podobno kot 

računalniki sposobne samostojnega 
vzdrževanja in avtonomnega delovanja 
(drugo je vprašanje, kako močno si tega 
želijo proizvajalci – op.p.).

Strokovnjaki tudi napovedujejo, da bodo 
ljudje v tem desetletju z umetnimi očmi 
in ušesi čedalje bolje videli in slišali. Vse 
več delov telesa bo mogoče nadomestiti 
z umetnimi, elektronsko upravljanimi. 
Umetno nogo bomo npr. krmilili prek 
živcev ali s pomočjo misli. Na voljo bodo 
tudi možganski vmesniki za komunika-
cijo z vsajenim oziroma nošenim po-
mnilniškim diskom in seveda interne-
tom. Spremenil se bo tudi način vodenja 
držav in podjetij. Ko bo v prihodnosti 
nekdo predlagal nov ukrep, tehnični, 
ekonomski, socialni ali politični, bo obi-
čajna praksa, da bodo razni strokovnjaki 
z inteligentnimi orodji simulirali in ana-
lizirali pozitivne in negativne učinke. Že 
samo s tem bo človeška družba prestopi-
la na višjo civilizacijsko raven. 

Zaključek

Glavni problem sodobnega nadzora s 
pomočjo tehničnih sredstev je, da je le-
ta vseprisoten, neopazen, avtomatiziran 
in brezoseben. Nikoli ne počiva in nikoli 
ne spi. Je neviden in anonimen. Pojavlja 
se povsod v vsakdanjem življenju, pri 
nakupovanju in sprehajanju, obisku kul-
turnih in športnih prireditev, nadzoro-
vani smo ko telefoniramo ali deskamo 
po internetu, ko uporabljamo GPS ali ko 
s seboj nosimo mobilni telefon. Smo v 
borbi proti kriminalu, terorizmu, pone-
verbam in ostalim problemom družbe 
res postali tako slepi, da vidimo in išče-
mo rešitev le v visoko tehnoloških reši-
tvah, brez da bi se vprašali, katere od teh 
so sploh primerne in ali morda ne obsta-
jajo druge, manj nasilne metode? Najhu-
je pri vsem skupaj je, da se nadzoru ni-
mamo več kam umakniti. 



Avtor: Dr. Helena Janžekovič / Višja inšpektorica svetnica za jedrsko in sevalno varnost
 Uprava RS za jedrsko varnost

JEDRSKA VARNOST  
V EVROPSKI UNIJI  
PO FUKUSHIMI

Jedrskih nesreč, ki bi znatno kontaminirale okolje, je relativno malo. 
Običajno nesreče v jedrskih objektih, če so te sploh povezane z radioaktivno 
kontaminacijo, povzroče le zelo omejeno kontaminacijo.

Uvod

Po nesreči v Fukushimi so se razmahnile 
razprave o zagotavljanju jedrske varno-
sti v svetu ter tudi v Evropi. Ta nesreča 
je, tako kot že nesreča v Černobilu 1986, 
ponovno izpostavila problematiko čez-
mejnega vpliva jedrskih nesreč. Razpra-
ve se ne omejujejo le na nekatere elek-
trarne, ki so v Evropi postavljene blizu 

državnih mej, saj je Evropa geografsko 
relativno majhno področje in bi jedrska 
nesreča v eni državi lahko prizadela ve-
lik del Evrope. V državah EU deluje 132 
jedrskih elektrarn, največ v Franciji. 
Dejstvo je tudi, da ima Švica, ki ni članica 
EU, pet takšnih elektrarn, Ukrajina in 
Rusija pa v Evropi skupaj 43.

Države EU so se na nesrečo sicer zelo 
različno odzvale. Tako bodo na primer v 

Nemčiji postopno zapirali elektrarne, 
vendar bo njihova razgradnja trajala še 
desetletja, v Italiji so opustili načrte za 
gradnjo novih, medtem ko se na gradnjo 
novih pripravlja Poljska. Francija ni 
spremenila svoje jedrske usmeritve. Ne 
glede na trenutne odločitve posameznih 
držav, pa je na ozemlju EU potrebno dol-
goročno zagotavljati jedrsko varnost.

Jedrska varnost ni usmerjena le na delu-
joče elektrarne, temveč zajema bistveno 
širše področje. Delovanje elektrarne je 
le en del celotnega življenjskega cikla je-
drskega objekta. To pomeni, da je po-
trebno nadzorovati med drugim že izbi-
ro lokacije objekta, gradnjo, vzdrževa-
nje, obnovo in razgradnjo elektrarn, 
ravnanje z radioaktivnim materialom od 
njegovega pridobivanja v rudnikih dalje, 
izdelovanje goriva, hrambo izrabljenega 
goriva, prevoz, ravnanje z radioaktivni-
mi odpadki in njihovo odlaganje itd. Bi-
stvo varnosti je zagotavljanje zaščite lju-
di pred škodljivimi vplivi sevanja ter za-
gotavljanje zaščite okolja. Zagotavljanje 
varnosti pa se seveda ne omejuje le na 
proizvodnjo električne energije s pomo-
čjo jedrskih reaktorjev, torej na jedrske 
elektrarne, temveč je potrebno upošte-
vati dejstvo, da se viri sevanja uporablja-
jo na številnih drugih področjih. Nekate-
ri jedrski reaktorji so namenjeni razi-
skavam in komercialni dejavnosti, kot je 
na primer produkcija radioizotopov, ki 
se uporabljajo v medicini. Jedrska var-
nost skupaj z varstvom pred ionizirajo-
čim sevanjem je tako zelo široko in raz-
vejano področje. 
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»Stresni testi«  
jedrskih elektrarn  
v EU po Fukushimi

Po nesreči v Fukushimi so vse članice 
EU, ki imajo jedrske elektrarne, izvedle 
dodatne varnostne preglede svojih jedr-
skih elektrarn, t.i. »stresne teste«. Način 
pregledovanja je pripravila Visoka sku-
pina predstavnikov za jedrsko varnost 
(European Nuclear Safety Regulator 
Group - ENSREG). Rezultate testov je 
mogoče strniti v dve ugotovitvi in sicer, 
da ni potrebno nobene jedrske elektrar-
ne v EU z vidika jedrske varnosti zapreti 
ter da je v številnih elektrarnah nujno 
potrebno izboljšati varnost. Ocenjena 
vlaganja v varnost znašajo do 25 milijard 
EUR. Na podlagi priporočil so države 
pripravile načrte o nadgradnji varnosti. 
Rezultati testov kot tudi načrti so javno 
dostopni. Pregledovanje varnosti elek-
trarn po nesreči v Fukushimi pa ni pote-
kalo le v Evropi temveč po vsem svetu. 
Mednarodna agencija za atomsko ener-
gijo (International Atomic Energy 
Agency - IAEA) je pripravila poseben 
akcijski načrt, kako nadgraditi jedrsko 
varnost. 

Nesreči v Černobilu  
in Fukushimi

Jedrskih nesreč, ki bi znatno kontamini-
rale okolje, je relativno malo. Običajno 
nesreče v jedrskih objektih, če so te 
sploh povezane z radioaktivno kontami-
nacijo, povzroče le zelo omejeno konta-
minacijo. Upoštevati je potrebno tudi, 
da so bile v preteklosti nekatere jedrske 
nesreče povezane z vojaškimi programi, 
zato so dostopne informacije o njih red-
ke. Jedrska nesreča ob trku dveh letal 
leta 1996 nad Španijo, je tako redko opi-
sana. Iskanje jedrskih bomb je potekalo 
nekaj mesecev, dekontaminacija pa bo 
zaključena leta 2014. Danes je informa-
cijsko blokado težje doseči, saj obstajajo 
mreže detektorskih sistemov, ki omogo-
čajo ugotavljanje, da je prišlo do nesreče 
z radioaktivnim materialom. Ena izmed 
takšnih mrež z 80 postajami po vsem 
svetu deluje v okviru Pogodbe o celoviti 
prepovedi jedrskih poskusov. Po Med-
narodni lestvici jedrskih in radioloških 
nesreč sta v najresnejšo stopnjo na njej 
uvrščeni le nesreča v Černobilu in v Fu-
kushimi.

Najbolj odmevna je nesreča v Černobilu 
v Ukrajini. Tedaj so operaterji reaktorja 
ob izvedbi poskusa izklopili varnostne 
sisteme. Prišlo je do izgube nadzora nad 
reaktorjem. Veliko radioaktivnega ma-
teriala je odneslo v zrak ob dveh eksplo-
zijah. Kontaminacijo so zaznali pred-
vsem na S polobli. Sledila je tudi evakua-
cija prebivalcev ter vzpostavitev kontro-
liranega področja, ki obsega 2600 km2. 
Nadzor nad kontaminacijo je ponekod 
še vedno potreben. Tako bo nadzor nad 
uvozom hrane in krme iz potencialno 
kontaminiranih področij v EU veljal vsaj 
do leta 2020. 

Nesreča je povzročila ne le tehnološke 
izboljšave, temveč v nekaterih državah 
tudi vzpostavitev novih nadzornih or-
ganov za jedrsko varnost. Države so po 
nesreči vzpostavile režim obveščanja in 
ukrepanja ob jedrskih nesrečah. V EU 
je bil tako vzpostavljen 24-urni sistem 
obveščanja. Razmahnilo se je mednaro-
dno sodelovanje, kot je na primer pri-
prava varnostnih standardov IAEA. 
Leta 1996 je bila sprejeta Konvencija o 
jedrski varnosti, ki omogoča redno in 
sistematično izmenjavo informacij s 
področja varnosti. 

Nesreča v Černobilu pa je tudi povzroči-
la, da so se nekatere države odločile opu-
stiti uporabo jedrskih elektrarn. Pone-
kod je nesreča za dolgo zavrla njihovo 
gradnjo, kot na primer v ZDA. Po pribli-
žno 20 letih pa se je v energetiki nakazo-
vala t.i. »jedrska renesansa«, saj so pone-
kod začeli s pripravami na gradnjo jedr-

Po Mednarodni lestvici jedrskih in radioloških nesreč 
sta v najresnejšo stopnjo na njej uvrščeni le nesreča v 
Černobilu in v Fukushimi. 



skih elektrarn. Jedrska nesreča v Fuku-
shimi je nekatere načrte prekrižala. 
 
Nesreča v japonski jedrski elektrarni 
Fukushima Dai-ichi ob Pacifiškem oce-
anu pušča globoke posledice v jedrski 
stroki po vsem svetu. Opustošenje na 
lokaciji elektrarne s šestimi reaktorji je 
povzročil 11.04.2011 tsunami, ki je bil 
posledica uničujočega potresa. Prvi val 
je zalil elektrarno v manj kot eni uri po 
potresu. Poplava je onesposobila elek-
trarno do te mere, da so operaterji v ve-
liki meri izgubili nadzor nad štirimi re-
aktorji, kar je vodilo do puščanja radio-
aktivnih snovi v zrak ter v ocean. Zaradi 
kontaminacije je bila potrebna evakua-
cija prebivalcev, nadzor nad kontami-
nacijo hrane in vode ter postavitev po-
sebnih varnostnih režimov v bližini 
elektrarne. Tudi danes operaterji, ki sa-
nirajo stanje v elektrarni, delajo v tež-
kih razmerah ob obsežni kontaminaci-
ji. Predvsem želijo zagotoviti varno sta-
nje, tako da ob morebitni ponovni ne-
sreči ne bi prišlo do izpustov.

Nesreči v Černobilu je botrovala napač-
na inženirska presoja ter neustrezen 
sistem nadzora. Nesreča v Fukushimi 
pa je pokazala, da lahko tudi visoko raz-
vita država ni ustrezno pripravljena in 
ter, da niz napak vodi do katastrofalnih 
posledic. Pokazala je tudi, da kljub šte-
vilnim mednarodnim aktivnostim, te 
ne jamčijo, da je država pripravljena na 
jedrsko nesrečo. Države, ki imajo jedr-
ski program ter mednarodne organiza-
cije zato iščejo skupno pot, kako nad-
graditi jedrsko varnost.

Jedrska varnost v EU

Jedrsko varnost v EU urejajo članice 
EU same. V EU je bila leta 2009 spreje-
ta Direktiva o jedrski varnosti ter ka-
sneje tudi direktiva, ki ureja ravnanje z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
jedrskim gorivom. Obe temeljita na Po-
godbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo. Ta je bila podpisa-
na že leta 1957, ko je bila jedrska energi-
ja izjemno obetajoča smer v energetiki. 
Tedaj je na tem področju prednjačila 
tedanja ZSSR s prvo jedrsko elektrarno, 
ki je začela delovati že leta 1954. 

Omenjena pogodba je med drugim 
usmerjena k pospeševanju znanosti, 
nadzoru nad jedrskim materialom kot 
tudi k zagotavljanju varnostnih stan-
dardov. Tako na primer v skladu s po-
godbo inšpektorji EU nadzorujejo jedr-
ski material v državah članicah, Evrop-
ska komisija podaja mnenje o načrtih 
za odlagališča radioaktivnih odpadkov, 
sprejema investicijske načrte za nove 
jedrske objekte in izvaja nadzor nad 
monitoringom radioaktivnosti zraka, 
vode in zemlje. V EU so sprejeti tudi za-
konski akti, ki se nanašajo na zaščito 
ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajo-
čega sevanja.

Po Fukushimi Evropska komisija pri-
pravlja novo različico Direktive o jedr-
ski varnosti. Možnosti, kako celovito 
urejati jedrsko varnost v Evropi, je več. 
Nadzor je lahko centraliziran ali ne. 
Lahko temelji na merljivih, torej pred-
pisanih parametrih, lahko pa temelji na 
predpisanih ciljih. Pri tem mora komi-
sija upoštevati, da ima vsaka izmed 14 
držav članic, ki ima jedrsko elektrarno, 
unikaten razvoj tako na področju teh-
nologije kot tudi na področju same or-
ganiziranosti operaterjev, upravnih or-
ganov, agencij in ekspertnih skupin. 
Ponekod temelji uporaba jedrskih teh-
nologij na domači tehnologiji, drugod 
je tehnologija uvožena. Zato tudi ne 
preseneča, da uporaba standardov 
IAEA v EU ni enoten.

Poenotenost in standardizacija seveda 
lahko vodita k izboljšanju varnosti. 
Nujna uvedba pa je povezana tudi z 
vprašanjem centraliziranega nadzora v 
EU. Misel, da bi v EU ustanovili neka-
kšno centralno agencijo ali centralni 
upravni organ, ki bi nato bedel nad de-
lovanjem posameznih nacionalnih 
upravnih organov ali skrbel za usklaje-
no delovanje tam, kjer je to potrebno, je 
bila v razpravah jedrskih strokovnjakov 
že večkrat omenjena. Trenutne razpra-
ve v EU pa kažejo, da ni velike naklonje-
nosti tej ideji.

V EU pa poteka po Fukushimi tudi ob-
sežen pregled pripravljenosti članic na 
nesrečo. Države sicer same načrtujejo 
ukrepe, kot je na primer evakuacija, 
vendar so nekateri ukrepi takšni, da jih 

je smiselno uskladiti vsaj na nivoju so-
sednjih držav. 

Same države ali operaterji elektrarn iz-
vajajo po Fukushimi številne izboljša-
ve, tako na primer francoski operater 
pripravlja specializirano enoto s poseb-
no opremo za nujna posredovanja ob 
resnih nesrečah.

Zaključek

Pri razvoju jedrske varnosti v Evropi je 
potrebno upoštevati čezmejen vpliv je-
drskih nesreč ter časovno dimenzijo je-
drskih objektov. Evropa s številnimi je-
drskimi objekti na ozemlju držav EU ali 
v svoji neposredni bližini se vprašanju 
urejanja jedrske varnosti ne more izo-
gniti. Nekaj novih jedrskih objektov je v 
državah EU načrtovanih, prav tako tudi 
v neposredni bližini, na primer ruska 
elektrarna blizu Kalinigrada ali elek-
trarne v Turčiji. Nekateri objekti v dr-
žavah EU so v procesu razgradnje. No-
bena država se torej vprašanjem jedr-
ske varnosti ne more izogniti, tudi če 
sama sploh nima jedrskega objekta, saj 
je vpliv resnih nesreč čezmejen.

Glede na uporabo jedrskega objekta, ki 
se običajno raztega preko nekaj desetle-
tij, nato pa sledi razgradnja, ki prav tako 
lahko traja nekaj desetletij, je pri ureja-
nju jedrske varnosti potrebno upošte-
vati, da ena ali dve generaciji običajno 
objekt načrtujeta, gradita in uporablja-
ta, nato pa druge generacije izvedejo 
razgradnjo objekta. Še dolgoročnejša je 
skrb za radioaktivne odpadke.

Izkušenj pri nadzoru objektov, ki zah-
tevajo tako dolgotrajen nadzor in imajo 
lahko tako velik vpliv, če pride do resne 
nesreče, pravzaprav ni. Zato mora vsa-
ka država vestno načrtovati, da ima do-
volj strokovnjakov s področja jedrske 
varnosti ter, da ima vzpostavljen učin-
kovit nadzor in sistem ukrepanja, če do 
nesreče pride. 

Nesreči v Černobilu je botrovala napačna inženirska 
presoja ter neustrezen sistem nadzora. Nesreča v 
Fukushimi pa je pokazala, da lahko tudi visoko razvita 
država ni ustrezno pripravljena in ter, da niz napak  
vodi do katastrofalnih posledic.
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Avtor: Jelenko Vidic / Slovensko združenje korporativne varnosti 

RAVNANJE  
S TVEGANJI – III DEL

Proces ravnanja s tveganji je postal pomemben temelj za normalno 
delovanje organizacij v dinamičnem okolju in njihovo pripravljenost  
na soočanje s stalnimi spremembami.

Dosedanja praksa je pokazala, 
da bo v prihodnosti treba 
uporabljati bolj eksaktne me-

tode ocenjevanja tveganj, in ne pavšalne, 
kot so se do sedaj« (Keković, 2013).

Ti zaključki mednarodne konference 
»Dnevi korporativne varnosti«, so potr-
dile tudi moje ugotovitve iz prakse, 
opravljenih raziskav in razmišljanja o 
tem. Na področju ravnanja s tveganji 
(analiziranje, ocenjevanje, vrednotenje, 
itd.) ravnamo dokaj lahkotno, poenosta-
vljamo in sprejemamo pavšalne ocene. 
Posledica tega so tudi pavšalne odločitve 
o ukrepanju za obvladovanje tveganj ter 
iz tega izvedene rešitve. Predvsem je 
moteče to, da se tako ravna tudi v zvezi z 
varovanjem in zaščito ključnih nacio-
nalnih objektov in subjektov kritične in-
frastrukture. Ker sem se v svoji delovni 
praksi pogosto srečeval s podobnimi te-
žavami, bom v nadaljevanju predstavil 
moje videnje problema.

Opis problema - izhodišče

Kot pravi Vršec (2012), je prvi (strate-
ški) nivo upravljanja korporativne var-
nosti izdelava, razprava, sprejem (izda-
ja) in skrb za implementacijo krovne 
varnostne politike v poslovne procese, 
notranjo integriteto, projekte, logistiko, 

outsourcing, odnose s poslovnimi par-
tnerji in družbeno odgovornostjo. Te-
meljna izhodišča za pripravo krovne 
varnostne politike so, poleg nacionalno 
varnostne politike in veljavne zakono-
daje, analiza ranljivosti, analiza ogrože-
nosti, analiza tveganj, ter drugi elemen-
ti. Tukaj se v osnovi pojavi že prva resna 
težava, saj so bile ocene ogroženosti na 
nacionalni ravni izdelane brez ustrezne 
enotne metodologije. Država s svojim 
strokovnim potencialom torej ni bila 
sposobna izvesti ustrezne strateške 
analize (Čaleta, 2012). Ja, kako pa naj to 
potem ustrezno izvedejo v korporaci-
jah, ki nimajo takšnega strokovnega po-
tenciala? Poleg tega pa ni poenotene 
terminološke opredelitve obravnavanih 
pojmov, niti ne usmeritev za izbor 
ustrezne metodologije. 

»

Repetita iuvant – Repetitio 
est mater studiorum

Žal je v zvezi obravnavanega treba neka-
tere stvari ponoviti. Sicer pa ponavljanje 
koristi in je mati učenja, kot pravita 
zgornja latinska pregovora (Banič, 
1990:270). Dejstvo je, da le dobra termi-
nološka opredelitev pojmov področja 
ravnanja s tveganji omogoča kakovostno 
strokovno razpravo in poglobljeno iz-
menjavo znanj različnih strokovnjakov 
na tem interdisciplinarnem področju. 
Problem postane pereč zlasti pri preno-
su strokovnih znanj iz tujih govornih po-
dročij ter usklajevanje definicij z doma-
čim razpoložljivim izrazjem (Štupar, 
2008). To mnogokrat povzroča težave1 

pri izvajanju potrebnih dejavnosti in ak-
tivnosti, saj se v literaturi v zvezi obrav-
navanega pojavlja množica definicij in 
opredelitev. V zvezi s tem tudi Keković 
(2013) opozarja na dosledno uporabo se-
mantike2. Predvsem pri prevajanju 
mednarodnih standardov je to nuja, saj 
multikorporacijsko in transnacionalno 
okolje narekujeta potrebo po poenote-
nju izrazoslovja. Oglejmo si nekaj osnov-
nih opredelitev, saj vseh tukaj ne more-
mo opisati.

Temeljna izhodišča za pripravo krovne varnostne 
politike so, poleg nacionalno varnostne politike in 
veljavne zakonodaje, analiza ranljivosti, analiza 
ogroženosti, analiza tveganj, ter drugi elementi.

Dejstvo je, da le dobra terminološka opredelitev  
pojmov področja ravnanja s tveganji omogoča  
kakovostno strokovno razpravo in poglobljeno  
izmenjavo znanj različnih strokovnjakov na tem 
interdisciplinarnem področju.
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Terminološka obravnava 
definicij pojmov

Kot opisuje Štupar (2008), je bil poskus 
ureditve izrazja s tega področja narejen 
leta 1982, ko je UNDRO (United Nations 
Disaster Relief Organization; zdaj UN-
DHA - United Nations Department of 
Humanitarian Affairs) razmejila termin 
nevarnost od termina tveganje z defi-
nicijama, ki sta bili mišljeni za univer-
zalno uporabo, a se je njuna narava žal 
izkazala za ne dovolj splošno, saj so si bili 
avtorji še vedno prisiljeni uporabiti la-
stne definicije.
Glede na množico definicij o analizi tve-
ganj in enačb, ki izhajajo iz njih, lahko 
vzamemo za izhodišče definicije pojmov 
kot jih je postavila UNDRO. S ciljem poe-
notenja izrazov v slovenščini jih je pov-
zel tudi Lapajne (1987):
• Nevarnost ( hazard) je (naravna ali  

druga ustrezna)  danost za katerikoli 
neugoden pojav, ki je povezan z mo-
žno nesrečo in lahko povzroči neugo-
dne učinke. Govorimo o potresni, 
poplavni, požarni in drugih nevarno-
stih. Nevarnost je verjetnostni po-
jem in jo opredeljujemo z »verjetno-
stjo prekoračitve«, torej z vrednost-
mi med 0 in 1.

• Ogroženost (risk) so možne družbene 
in ekonomske posledice bodočih ne-
sreč. Govorimo  o  potresni,  poplavni,  
požarni  itd.  ogroženosti. Ogroženost 
je verjetnostni pojem in jo lahko opre-
delimo z »verjetnostjo prekoračitve«. 
Odvisna je od nevarnosti, ranljivosti in 
od časa izpostavljanja. Določujejo jo 
vrednosti med 0 in 1.

• Ranljivost (vulnerability) je priča-
kovana stopnja izgub (ali poškodb) 
danega ogroženca ali skupine ogro-
žencev ob morebitni nesreči. Govori-
mo o potresni, poplavni, požarni in 
drugi ranljivosti. Ocenjujemo jo nava-
dno z vrednostmi med 0 in1.

• Tveganje (acceptable risk) je tista 
ogroženost, ki jo zavestno sprejme-
mo kot sprejemljivo. Natančneje je to 
tista »verjetnost prekoračitve«, ki jo 
jemljemo kot osnovo za določitev pro-
jektnih zahtev v graditeljstvu ali pri 
družbeno ekonomskih posegih.

• Ogroženci (elements at risk) so vse 
sestavine življenjskega prostora, 
npr. prebivalstvo, družbena in zaseb-
na lastnina, družbene in ekonomske 
aktivnosti, ki so ogrožene na danem 
območju.

• Ogrožena vrednost (value at risk) 
so možne ekonomske izgube na da-
nem območju.

• Verjetnost prekoračitve (exceedan-
ce probability) je verjetnost, da bo v 
danem obdobju na danem mestu ali 
območju prekoračena določena vre-
dnost neke značilne fizikalne oz. geofi-
zikalne (lahko tudi statistične) količi-
ne, ki za dane potrebe sprejemljivo ko-
ličinsko opredeljuje nesrečo, ali verje-
tnost, da bodo presežene določene 
družbene in ekonomske posledice ne-
sreče. Ima vrednost med 0 in 1.

• Čas izpostavljanja (exposure time) 
je doba, ki jo upoštevamo pri oceni 
nevarnosti  ali  ogroženosti.

• Škoda (damage) obsega ekonomske 
izgube, ocenjene po nesreči.

Čarobne formule 
ocenjevanja - vrednotenja

Da bi lahko presodili in kvantitativno 
ocenili ter ovrednotili tveganja, je treba 
uporabiti ustrezno enačbo za vrednote-
nje. Oglejmo si nekatere konkretne 
različice:
UNDRO je uvedel kvantitativno defini-
cijo tveganja z množenjem verjetnosti 
nastopa nevarnosti (H), ranljivosti (V) 
in socialnih elementov E, torej: tveganje 

t= soc.elementi *(nevarnost * ranljivost). 
Precej splošno razširjeni sta tudi oprede-
litvi tveganj, ki jo je podal UNESCO (Uni-
ted Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization): tveganje = ne-
varnost * ranljivost * potencialna izguba 
in bolj standardna, ki jo je podal USDOE 
(US Department Of Energy in USNRC, 
US Nuclear Regulatory Commission), 
kjer nastopa tveganost scenarija: tvega-
nost scenarija = verjetnost * posledice.
Zanimiva je še splošna enačba UNDMTP 
(United Nations Disaster Management 
Training Programme) za izračun speci-
fičnega tveganja: tveganje ij = nevarnost j 
x ranljivost ij   ( Rij = Hj  x Vij). Omenimo še 
enačbo, ki jo podaja CENAT (2004, v 
Đurović in Mikoš, 2006), kjer pravijo, da 
je tveganje odvisno od treh dejavnikov: 
nevarnosti, ranljivosti in vrednosti 
ogroženca: tveganje = nevarnost * ranlji-
vost * vrednost.

Pri operiranju z navedenimi parametri 
analize tveganja, pa je pri ocenjevanju 
treba dosledno upoštevati njihove odno-
se, kot jih prikazuje slika 1 (Đurović, Mi-
koš, 2006).



Primer uporabe pojmov

Za boljše razumevanje obravnavanih 
pojmov ponovno uporabimo Flakerjevo 
(1994) ugotovitev, da je analiza tveganja 
postopek, ki ga počnemo v vsakdanjem 
življenju tako rekoč neprenehoma, če-
prav se tega ne zavedamo vedno. Za pri-
mer vzemimo vsakodnevno vožnjo z av-
tomobilom.

Ko pričnemo z vožnjo avtomobila in se 
vključimo iz neprometnih na prometne 
površine, postanemo prometni udeleže-
nec. Vožnjo izvajamo kot vsakodnevno 
rutinsko opravilo pri katerem kaj dosti 
ne razmišljamo, kako to opravljamo. Se-
daj pretvorimo primer v strokovni jezik 
obravnavane teme in pri tem smiselno 
uporabimo pojme v zvezi s tveganjem, ki 
jih navaja Lapajne (1987, v CRP, 2004):
Na cesti je prometna nevarnost, ki je od-
visna od kakovosti ceste, vremena, dnev-
nega časa, drugih udeležencev, gostote 
prometa, predmetov na cesti, ...Ko zape-
ljemo na cesto postanemo prometni 
ogroženci. Našo prometno ogroženost 
določa poleg nevarnosti še prometna 
ranljivost, ki je odvisna od tehničnega 
stanja vozila, voznikovih sposobnosti, 
načina vožnje, ...Ko se podajamo na pot, 
sprejmemo prometno tveganje. Vre-
dnost vozila, predmetov in potnikov v 
njem je ogrožena vrednost. Čas, ki ga 
prebijemo na vožnji je čas izpostavljanja 
(daljši čas = večja ogroženost). Verje-
tnost prekoračitve določenega odstotka 
nesreč na leto na dani cesti daje oceno 
prometne nevarnosti. Če pride do nesre-
če, nastane prometna škoda.

Zgornji primer rabe pojmov je potrebno 
prirediti v skladu z izrazjem in opredeli-
tvami. Torej:
Na cesti je prometna nevarnost, ki je se-
stavljena iz več dejavnikov nevarnosti 
(kakovosti ceste, vremena, dnevnega 
časa, drugih udeležencev, gostote prome-
ta, predmetov na cesti, ...) z določenimi 
verjetnostmi nastopa in magnitudami. 
Ko zapeljemo na cesto (območje nevar-
nosti) postanemo vložek. Izpostavljenost 
je verjetnost, da se nahajamo v območju 
nevarnosti. Skupaj tvorijo prometno 
ogroženost. Našo prometno tveganost, ki 
jo sprejmemo ob podajanju na cesto (in s 
tem izrabimo prometno priložnost), do-
loča poleg prometne ogroženosti še pro-
metna ranljivost vložka, ki je odvisna od 
tehničnega stanja vozila, voznikovih spo-
sobnosti, načina vožnje, ... Vrednost vozi-
la, predmetov in potnikov v njem je vre-
dnost vložka. Skupaj tvorijo škodni po-
tencial. Vseh šest dejavnikov skupaj tvori 
prometno tveganost za določen vložek.

Zaključek

Z okrnjenim prispevkom sem želel le 
opozoriti na nekatere težave in proble-
me s katerimi se je potrebno ukvarjati v 
operativnem okolju različnih korporacij. 
V teh okoljih ni takšnega strokovnega 
potenciala, ki bi lahko z lahkoto prevajal 
strokovne in znanstvene definicije ter 
operiral z uporabo enačb za analiziranje, 
ocenjevanje ter vrednotenje ranljivosti, 
ogroženosti in tveganj. Že iz opisanega 
enostavnega vsakodnevnega opravila – 
vožnje z vozilom – izhaja, da to ni eno-
stavno opravilo, če ga prevedemo v stro-

kovni jezik obravnavanega področja. Za-
deva se enostavno že tu zakomplicira, kaj 
šele pri izvedbi nekih resnejših analiz za 
zagotavljanje korporativne varnosti. 
Skratka, še se bo treba učiti in ponavljati 
ter obnavljati pridobljena znanja. 

Viri:
- Banič, S. (1990). Latinski pregovori, izre-

ki in izrazi. Državna založba Slovenije, 
Ljubljana 1990.

- CENAT (2004). Coping with risks due to 
natural hazards in the 21st century. Mon-
te Veritŕ Workshop 2004, 28. 11.–3. 12. 
2004. http://www.cenat.ch (2.2.2006).

- CRP (2004): »Metodologija za določanje 
ogroženih območij in način razvrščanja 
zemljišč v razrede ogroženosti zaradi ze-
meljskih plazov - končno poročilo«, UL 
FGG, Poročilo KSH d-78, Ljubljana, maj 
2004.

- Čaleta, D. (2012). Ali država zamuja prilo-
žnost za racionalizacijo stroškov varova-
nja objektov v njeni lasti?, Korporativna 
varnost, št.2, letnik 2012, Institut za kor-
porativne varnostne študije, ICS-Lju-
bljana.

- Ðurović, B. in Mikoš, M. (2006). Pojmi in 
izrazje teorije tveganj zaradi naravnih, 
geološko in geografsko pogojenih nevar-
nosti. Geologija 49/1. Pridobljeno 2008 
na: http://www.geo-zs.si/publikacije_ar-
hiv/Clanki/Geologija_49_1/Durovic%20
&%20Mikos.pdf

- Flaker, V. (1994). Analiza tveganja. Soci-
alno delo, let. 34, št.4.

- Keković, Z. (2013). Standardization and 
accreditation of corporate security. MA-
NAGEMENT of corporate security: new 
approaches and future challenges/ [edi-
torial Denis Čaleta, and Miran Vršec].- 
Ljubljana: Institute for Corporative Se-
curity Studies, 2013

- Lapajne, J. (1987): Strokovna beseda. – 
Ujma 1, 94, Ljubljana.

- Prezelj, I. (2005). Nacionalni sistemi kri-
znega menedžmenta. Fakulteta za druž-
bene vede, Ljubljana.

- Vršec, M. (2012). Varnostna politika kot 
krovni dokument upravljanja korpora-
tivne varnosti. Korporativna varnost, 
št.2, letnik 2012, Institut za korporativne 
varnostne študije, ICS-Ljubljana.

- Slovar slovenskega knjižnega jezika. ASP-
pregledovalnik podatkovnih zbirk, v1. 40, 
http://www.amebis.si.

- Štupar, B. (2008). Ali smo ogroženi, kadar 
tvegamo? Pridobljeno 21.05.2008 na: 
http://www.g ore-ljudje.net/novo-
sti/36119/

1 Kaplanova teorema komunikacije pravita, 
da: 50% težav v svetu nastaja, ker se upo-
rabljajo isti izrazi za različne vsebine in da 
drugih 50% težav nastaja, ker se uporabljajo 
različni izrazi za iste vsebine.

2 SSKJ: nauk o pomenu besed, pomenoslovje. 

Slika: Odnosi med parametri analize tveganja (prirejeno po Đurović in Mikoš, 2006:159)
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