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Ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha! Letnik 2014, junij • št. 7
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Spoštovane  
bralke in bralci!

Uredniški uvodnikKolofon

Vedno znova si zastavljamo isto vprašanje in sicer ali sploh razumemo svet v katerem 
živimo. Lažno prepričanje, da živimo v popolnoma varnem okolju nas spremlja na 
vsakem koraku, pa naj si gre za individualno raven življenja ali pa organizacijsko 

poslovno okolje. Mehanizmi varnosti, ki jih je družba poznala pred letom 1991 so po 
demokratičnih spremembah v novi državi postali skoraj prepovedana tematika. Dejstvo pa 
je, da so pred tem obdobjem za varnost v večji meri res skrbele službe nacionalne varnost in 
država, po osamosvojitvi pa se je država počasi, vendar sigurno začela umikati iz vseh področij 
zagotavljanja varnosti, razen javne varnosti in obrambe države, za katere je neposredno 
odgovorna. Vse ostalo pa je prepustila posameznikom in poslovnemu okolju, da si sami z 
dodatnimi sredstvi in ukrepi zagotavljajo potrebno raven varnosti njihovega premoženja, 
poslovnih procesov, ključnih informacij in še bi lahko naštevali. Na žalost pa nam stanje na 
omenjenem področju še vedno kaže, da zares nismo dojeli tega, da so lastniki in strateški 
management organizacij odgovorni zagotavljati ustrezno raven varnosti, ki bo tveganja za 
poslovanje organizacij obvladovala na ustreznem še sprejemljivem nivoju. Popolna apatičnost 
in odsotnost varnostne kulture ter zavedanja nekaterih, pri svojem plenilskem pohodu pri 
zagotavljanju čim večje pogače od bivšega družbenega življenja, celo odgovarja. Vendar je to s 
stališča nacionalne suverenosti, poslovne uspešnosti in urejenosti družbe popoln polom, ki bo 
imel katastrofalne posledice za naslednje generacije naših potomcev. 

Nekonkurenčnost naših podjetij na globalnem tržišču, ki se odraža skozi izgubo ključnih 
tržišč, poslovnih informacij, izgubo finančnih sredstev zaradi škodnih in drugih deviantnih 
dogodkov je postalo resen problem. Zmanjšanje vrednosti premoženja pa ni povezano samo z 
nominalnim zmanjšanjem vrednosti premoženja podjetij temveč je v ta okvir potrebno všteti 
tudi izgubo ključnega kadrovskega potenciala, ki je eden od izredno pomembnih dejavnikov 
podjetja. Za vse te težave strateški management najde prikladen izgovor v ekonomski krizi, 
vendar je na žalost težava predvsem povezana s krizo vodenja in upravljanja organizacij in je 
le ta zaradi stanja duha v Sloveniji še posebej izrazita. Nahajamo se na pomembni prelomnici 
zavedanja, da je vložek v izgrajevanje korporativne varnosti in s tem celovitih pristopov do 
obvladovanja tveganj tisti »Condicio Sine Qua Non«, ki bo bistveno prispeval h konkurenčnosti 
in poslovni prožnosti organizacij poslovnega okolja. Strateški management mora dojeti, da 
se nahajamo v zelo pomembnem trenutku, kjer popravnega izpita ne bo več možno imeti. 
Vložki v kadrovski potencial, tudi na področju korporativne varnosti, se bodo v zelo kratkem 
obdobju večkratno povrnili tako v finančnem kakor tudi v ključnem dejavniku mentalnega 
razumevanja in dojemanja varnosti, posameznika, poslovne organizacije in družbe kot celote. 
Vsi tisti, ki tega dejstva ne razumejo ali ne želijo razumeti in še vedno živijo v zablodah iluzij 
»saj smo varni«, »nam se nič ne more zgoditi«, »najcenejši ponudnik je tisto kar potrebujem«, 
»v organizaciji ne potrebujemo korporativne varnosti«, imajo še kratek trenutek preden jih 
ne zbudi kruta realnost, ko ne bo več kaj upravljati in bomo ekonomsko zaživeli kot hlapci na 
svoji zemlji.

Temu je potrebno ta trenutek reči odločni »NE« in si na vseh nivojih začeti prizadevati, da se 
to stanje z velikimi koraki spremeni na boljše. Znanje, povezovanje, izmenjava dobrih praks 
in uvajanje najnovejših spoznanj ter ustrezen nivo varnostne kulture, ki se odraža tudi skozi 
družbeno odgovornost morajo biti tista vodila naše družbe, za katere se moramo zavzemati. 
Na tem mestu velja poziv tudi korporativno varnostnim managerjem, da postanejo bolj ino-
vativni in prodorni ter, da skupaj dvignemo profesijo v družbi na tisti nivo, ki jo le ta družba 
zaradi svojega obstoja potrebuje. Orodja, ki vam jih ponujamo skozi to revijo, Slovensko zdru-
ženje za korporativno varnost, najnovejša spoznanja, ki jih skozi različne vzvode zagotavlja 
ICS-Ljubljana in nenazadnje magistrski program »Management korporativne varnosti« so 
tukaj pred vami. Na vas je, da jih vzamete v roko in postanete bolj prodorni in konkurenčni v 
očeh strateškega managementa v organizacijah.
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Kazalo vsebine

Danes si težko predstavljamo sodobne in uspešne  
organizacije brez sistemsko vzpostavljenega celovitega  
pristopa k obvladovanju varnostnih tveganj.

Osnovni dejavnik ustvarjanja sinergije so človeški viri, ki znajo 
in zmorejo združiti strokovne, organizacijske, informacijske, 
komunikacijske in etične vrednote. S tega zornega kota je smi-
selno nekaj besed nameniti tovrstni sinergiji, ki bi v prihodnje 
morala bogatiti procese upravljanja korporativne varnosti in 
korporativnega upravljanja gospodarskih družb nasploh.

VARNOST V KIBERPROSTORU

KORPORATIVNI VARNOSTNI  
MANAGEMENT - NUJNOST  
SODOBNIH ORGANIZACIJ

SINERGIJA V UPRAVLJANJU  
KORPORATIVNE VARNOSTI

Neprestan razvoj človeškega uma in novih spoznanj, 
ki generirata tehnološki razvoj, povzroča svojstven 
paradoks: karkoli človek ustvari, je v osnovi bipolarno. 
Ima svetlo in temno plat, je hkrati dobro in slabo, je 
koristno in škodljivo. 
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Novi magistrski program



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

OBVLADOVANJE 
INFORMACIJSKIH TVEGANJ 
NUJNOST SODOBNEGA 
VARNOSTNEGA OKOLJA

Kadar govorimo o celovitem pristopu do obvladovanj tveganj v korporativnih 
okoljih nikakor ne moremo zanemariti informacijskih tveganj, ki so s 
porastom odvisnosti moderne družbe od tehnoloških inovacij, postala ključen 
del tega sistema.

Živimo v kompleksnem in dinamič-
nem svetu, kjer je na informacijah 
temelječa družba prežeta z razvo-
jem novih tehnologij. Kako ranljiva 
je dejansko moderna informacijska 
družba?

Vedno bolj, bi lahko rekli. Vedno bolj 
smo namreč prepredeni z informacijsko 
tehnologijo in pravijo, da nas za ovin-
kom že čaka internet stvari, ko bodo pov-
sod okoli nas naprave, povezane v 
omrežje, ki bodo beležile in upravljale 
parametre našega okolja. Kot pa smo 
zelo jasno videli v zadnjih dvajsetih le-
tih, ima programska oprema seveda na-
pake. Te se včasih pokažejo kot varno-
stne ranljivosti, ki jih izkoriščajo storil-
ci. Programje v internetu stvari ne bo či-
sto nič drugačno, saj je razvito na popol-
noma enak način, kot vse ostalo. In res: 
spremljamo lahko že prezentacije izko-
riščanja varnostnih lukenj oziroma he-
kanja »pametnih« števcev, hladilnikov 
in avtomobilov. Tak svet si sami gradimo 
zavestno. Zakaj? Ker so alternative krat-
koročno dražje.

Nam lahko v kratkem opredelite ka-
tera so tista ključna področja, ki jih 
obvladujete v okviru slovenskega 
CERT-a (Computer Emergency Re-
sponse Team).

SI-CERT je nacionalni odzivni center za 
obravnavo incidentov s področja varno-
sti elektronskih omrežij in informacij. 
Opravljamo preiskovanje različnih vrst 
incidentov: od klasičnih vdorov v stre-
žnike, okužb s škodljivo kodo, porazde-
ljenih napadov onemogočanja (distribu-
ted denial-of-service) in tudi različnih 
spletnih goljufij. Naloga SI-CERT je se-
stavljanje večje slike na podlagi zbranih 
podatkov, ter seveda pomoč in svetova-
nje prizadetim v incidentih. Za tujino 
smo kontaktna točka za prijave in sporo-
čanje varnostnih incidentov na omrežju. 
Leta 2011 pa smo pričeli tudi z nacional-
nim programom ozaveščanja javnosti 
Varni na internetu (varninainternetu.si).

S povečevanjem individualnega za-
vedanja o pomenu varovanja infor-
macijskih in komunikacijskih siste-

mov se verjetno pripad prijav na vaš 
Nacionalni odzivni center za obrav-
navo s področja varnosti elektron-
skih omrežij in informacij močno po-
večuje? Nam lahko postrežete s po-
datki o trendih na tem področju.

Res je – če smo leta 2008 našteli nekaj 
čez 300 obravnavanih incidentov, smo 
lani že presegli številko 1500. V petih le-
tih torej povečanje za faktor pet! Za letos 
nam projekcije kažejo celo, da bomo šli 
čez 2000. Po vrsti incidenta pa bi najprej 
izpostavil škodljivo programsko kodo v 
različnih oblikah – od podtaknjene java-
script kode na slabo vzdrževanih sple-
tnih mestih slovenskih podjetij, do na-
prednih virusov, ki jih analiziramo v na-
šem laboratoriju. Na drugi strani spek-
tra pa vidimo jasen porast različnih sple-
tnih goljufij, klasičnih nigerijskih, pre-
var pri spletnih nakupih in ponujanjem 
lažnih kreditov.

Kritična infrastruktura je zaradi 
svoje pomembnosti za delovanje šir-
še družbene skupnosti v okviru teh 

INTERVJU
g. Gorazd Božič
vodja Nacionalnega odzivnega centra za obravnavo incidentov  
s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij - SI-CERT
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groženj še posebej izpostavljena. Na 
tem področju izvajate kakšne poseb-
ne ukrepe?

Trenutno želimo vzpostaviti kontakte z 
drugimi deležniki v državi, ki skrbijo za 
delovanje kritične infrastrukture. SI-
CERT tudi na področju kritične infra-
strukture opravlja koordinacijo odziva-
nja na incidente. V spominu pa mi je 
ostal incident, ki smo ga reševali v pove-
zavi z ameriškim ICS-CERT1, šlo pa je za 
eno od naših hidroelektrarn, kjer so ne-
vede izpostavili zlorabi spletni vmesnik 
za dostop do svojega SCADA sistema. 
Problemov pri reševanju smo imeli kar 
nekaj. Razvoj so sodeč po videni pro-
gramski kodi prepustili nekomu, ki ni bil 
izkušen v programiranju varnih in od-
pornih aplikacij. Potem, ko smo o pro-
blemu obvestili elektrarno, so nas hoteli 
na hitro odpraviti, češ da to sploh ni pro-
blem. Zunanje podjetje, ki so ga pred 
tem najeli, da izvede varnostni pregled 
in penetracijski test, očitno svoje naloge 
ni opravilo ravno z odliko, saj bi to mora-
li odkriti ... Ob takšnih primerih ponava-
di rečemo, kako se verjetno vodstvo ne 
zaveda pomena informacijske varnosti. 
Mogoče je problem širši in dostikrat 
vodstvo preprosto ne zna voditi organi-
zacije in je vdor v njihov sistem samo 

manifestacija tega. Vendar pa je najlažje 
kritizirati, ne? Zato smo za našo nalogo 
vzeli tudi to, da se osredotočamo na sve-
tovanje in pomoč, ne na kritiziranje in 
ocenjevanje.

Nam lahko navedete kakšen primer 
dobre prakse sodelovanja predstav-
nikov CERT-a pri preprečevanju ki-
bernetskih groženj v segmentu kri-
tične infrastrukture?

Zadovoljni smo z odzivom podjetja 
ELES d.o.o., kjer smo že imeli izmenjavo 
izkušenj, letos se bodo verjetno kot par-
tner lahko udeležili tudi v vseevropski 
vaji Cyber Europe 2014. Spomnim se re-
cimo pozitivnega primera, ko smo izve-
deli za ranljivosti upravljalskih vmesni-
kov toplotnih postaj različnih proizva-
jalcev. Stopili smo v kontakt s podjetji, ki 
te proizvajalce zastopajo v Sloveniji in 
naleteli na zelo konstruktiven odnos. V 
kratkem času smo uspeli z njihovo po-
močjo obvestiti o problemu končne 
stranke in jim posredovati navodila za 
odpravo napake, ter se dogovorili za pre-
ventivne ukrepe, ki bodo grožnjo odstra-
nili, tako, da so bili naslednji kupci na-
prav varni. 

Kakšen pomen namenjate procesom 
izobraževanja in usposabljanja. Je to 
iz vaše perspektive učinkovit vzvod 
za dvigovanje splošnega zavedanja?

Ozaveščanje je nedvomno pomembna 
komponenta za izboljševanje nivoja var-
nosti. Kot sem že omenil, izvajamo naci-
onalni program Varni na internetu, kjer 
se osredotočamo na to, da damo kratke 
in jedrnate informacije o grožnjah, ter 
predvsem zelo jasne napotke, kaj lahko 
posameznik ali IT skrbnik v podjetju 
stori, da zmanjša neko tveganje. Nam je 
pa popolnoma jasno nekaj: ozaveščanje 
je tek na dolge proge, zato gradimo poča-
si in se izogibamo nekim kratkim in dra-
gim »šusom«. Vemo tudi, da noben pro-
gram ozaveščanja nikoli ne doseže celo-
tne ciljne publike in da je učinek omejen. 
Zato je treba kombinirati ozaveščanje 
tudi z regulacijo na nivoju države in se-
veda z odzivanjem na incidente, ker pre-
ventiva nikoli ne prepreči vsega.

Ali imate v SI CERT-u tudi kakšne 
nadzorne pristojnosti ali gre zgolj za 
svetovalni organ? 

Nedavno sprejete spremembe Zakona o 
elektronskih komunikacijah določajo, 
da morajo operaterji elektronskih ko-



munikacij določene varnostne incidente 
sporočati svojemu regulatorju, Agenciji 
za komunikacijska omrežja in storitve, 
ta pa nam na SI-CERT preda operativno 
reševanje incidenta. Drugih pristojnosti 
trenutno nimamo, se bo pa to verjetno 
spremenilo v prihodnosti, ko bo sprejeta 
nacionalna strategija za področje infor-
macijske varnosti in morda na podlagi 
nje zakon o informacijski ali kibernetski 
varnosti. Do sedaj sami nismo čutili 
neke močne potrebe, da bi potrebovali 
uradno pristojnost kot orožje za dosego 
svojih ciljev – čim bolj uspešne razreši-
tve incidenta. Namesto tega smo gradili 
na konstruktivnem sodelovanju s ponu-
dniki in drugimi vpletenimi, korektnem 
in strokovnem odnosu, ter predaji svoje-
ga znanja in izkušenj. Sam se zavedam 
tudi, da podelitev pristojnosti spremlja-
jo varovalke, ki preprečujejo njihove 
zlorabo, te pa vedno pomenijo dodatno 
administrativno delo. Trudil se bom, da 
pri tem ne bi padli v birokratizacijo, saj 
imamo Slovenci očitno velik talent, da si 
z njo po nepotrebnem zakompliciramo 
življenje.

SI CERT je vključen v mednarodno 
mrežo sorodnih institucij. Kakšne so 
izkušnje na področju sodelovanja in 

ali lahko v globalno povezanem oko-
lju sploh realno učinkovito delujete 
brez nenehnega mednarodnega po-
vezovanja in sodelovanja?

Brez povezovanja mednarodno CERT 
odzivni center ne more kvalitetno 
opravljati svoje naloge. Pika. Aktivni 
smo tako rekoč že od vsega začetka, leta 
1996 smo sodelovali v projektu vzpo-
stavitve EuroCERT centra, ki je propa-
del in bil zaradi tega dobra lekcija tudi 
za nas, potem pa smo bili zelo dejavni v 
evropski skupini odzivnih centrov TF-
CSIRT, ki sem ji tudi predsedoval od 
leta 2000 do leta 2008. Vključeni smo 
seveda tudi v svetovno združenje 
FIRST (Forum of Incident Response 
and Security Teams) ter druge formal-
ne in manj formalne oblike sodelova-
nja. Glavna izkušnja pri mednarodnem 
sodelovanju je, da te cenijo ne po tvoji 
velikosti, ampak po tem, kaj si pripra-
vljen prispevati k skupnemu cilju. Vsaj 
v skupnosti CERT centrov je tako, ver-
jamem, da v drugih strokovnih krogih 
niti ni bistveno drugače. To »jamranje« 
o naši majhnosti si kar sami obešamo 
okoli vratu in je včasih tudi izgovor ti-
stih, ki česa ne znajo, so morda manj 
sposobni, ali se česa ne želijo naučiti.

Kakšno mesto ima v tem okviru EU 
in ali se nam v kratkem obetajo ka-
kšne pomembne spremembe na po-
dročju evropskih direktiv na podro-
čju, ki ga v SI CERT obvladujete?

EU vedno več pozornosti namenja infor-
macijski varnosti in je leta 2004 ustano-
vila agencijo za varnost omrežij in infor-
macij ENISA. Trenutno se usklajuje be-
sedilo predloga direktive o ukrepih za 
zagotavljanje visoke skupne ravni varno-
sti omrežij in informacij v EU. V predlo-
gu se vzpostavlja mreža za sodelovanje 
pristojnih organov članic, odzivanje na 
incidente, zgodnje opažanje groženj in 
tako dalje. Velike in male države članice 
imamo vedno nekoliko drugačne pogle-
de na to, mi raje sprejmemo kakšne nove 
obveznosti ali mehanizme, velike države 
pa ponavadi že imajo same nekakšne re-
šitve in ne želijo vpletanja od zunaj. 

Kot vodja SI CERT-a ste v zadnjem 
obdobju vedno bolj medijsko izpo-
stavljeni. Ali to javno pojavljanje 
obremenjuje vaše strokovno delo, 
predvsem v luči velike kadrovske 
omejenosti na tem področju?
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Ne želimo biti še en organ v državi, ki je skrit v svojih 
pisarnah in ne želi nikakršnega pojavljanja v medijih.

To jemljem kot del svoje funkcije in 
pravzaprav ne smatram kot moteče. Zdi 
se mi namreč, da je pomembno, da naše 
izkušnje, opažene grožnje in dolgoročne 
trende predstavimo javnosti. Ne želimo 
biti še en organ v državi, ki je skrit v svo-
jih pisarnah in ne želi nikakršnega poja-
vljanja v medijih. Če novinar oceni, da 
javnost te teme zanimajo, potem je prav, 
da mu podamo relevantne informacije 
in se pri tem trudimo, da to naredimo na 
razumljiv in strokovno utemeljen način. 
Prav tako radi sodelujemo s prispevki in 
predavanji na različnih konferencah. 
Družiti se moramo z ljudmi, ki se jih ta 
vprašanja tičejo, se z njimi pogovarjati in 
seveda kdaj sprejeti tudi kakšno kritiko 
na račun našega dela. 

No ... Seveda pa ima vse svoje meje. 
Omenil sem že, da se nam je v petih letih 
petkratno povečalo število incidentov, 
ekipa pa je ostala enako velika, zato se ne 

moremo raztegniti na vse konce. Pred 
časom nam je bila obljubljena luč na 
koncu tunela glede tega. Upamo, da 
bomo lahko počasi zaposlili še par sode-
lavcev, sicer bomo kmalu izgoreli. 

Kako gledate na napore Slovenskega 
združenja za korporativno varnost, 
da v slovenskem okolju dvigne splo-
šno zavedanje o potrebi celovitih pri-
stopov do obvladovanja tveganj. Lah-
ko v tem okviru najdete tudi poveza-
vo z učinkovitejšim zavedanjem o 
nevarnostih, ki jih prinašajo kiber-
netski napadi?

Napore vašega združenja pozdravljam 
in se mi zdijo pomembni pri dvigovanju 
zavesti. Pokrivate sicer širše področje, 
kot je informacijska varnost, a to je tudi 
prav, ravno zaradi vpletanja informa-
cijske tehnologije v druga področja po-
slovanja. 

Urad Informacijskega pooblaščenca 
in Urad za varovanje tajnih podatkov 
sta med drugimi tudi korporativna 
člana Slovenskega združenja korpo-
rativne varnosti, ki prihajata s stra-
ni državnih institucij. Mogoče tudi vi 
ocenjujete, da bi vaša včlanitev v 
omenjeno združenje lahko pripomo-
gla k boljšemu ozaveščanju in izme-
njevanju dobrih praks na področju 
informacijske varnosti med organi-
zacijami, ki so v večini sistemski 
upravljalci kritične infrastrukture?

Menim, da bi kot član lahko konkretno 
pripomogli k izmenjavi izkušenj znotraj 
vašega združenja in se tudi veselim bo-
dočega sodelovanja.

1 Industrial Control Systems CERT, 
ki deluje v okviru Ministrstva za 
domovinsko varnost ZDA 
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KORPORATIVNI  
VARNOSTNI MANAGEMENT -  
NUJNOST SODOBNIH 
ORGANIZACIJ

Danes si težko predstavljamo sodobne in uspešne organizacije brez sistemsko 
vzpostavljenega celovitega pristopa k obvladovanju varnostnih tveganj.

Uvod

Danes organizacije delujejo v zelo dina-
mičnih poslovnih okoljih, kjer obstajajo 
varnostna tveganja v raznih oblikah. V 
kolikor se je čas samo nekaj let nazaj me-
ril v letih, mesecih in je bilo dogajanje na 
svetovnem prizorišču, kolikor toliko 
umirjeno, lahko danes mirno rečemo, da 
dejansko živimo zgodovino iz minute v 
minuto. Naj navedemo samo nekaj do-
godkov, ki so v zadnjih letih spremenili 
svet in seveda s tem tudi ekonomska-po-
litična razmerja. Ekonomska kriza leta 
2008, ki se še nadaljuje, Arabska pomlad 
in »sveža« ukrajinsko-ruska kriza, Boko 
Haram v Nigeriji ter  nedavna, naravna 
in humanitarna katastrofa v naši nepo-
sredni bližini, BiH in Srbiji. Te naravne 
nesreče, se bodo v nadaljevanju na ža-
lost spremenile tudi v izredno nevarna 
varnostna tveganja z dolgotrajnimi po-
sledicami. Z njimi se bodo morali ukvar-
jati tako varnostni državni organi, kakor 
tudi korporativno varnostni manage-
ment v organizacijah, saj bo potrebno 
zagotoviti varnost sodelavcev, lastnine 
in s tem nemoteno poslovanje. Na ta na-
čin se bo pripomoglo k hitrejši sanaciji 
obeh prizadetih področij in ekonomskih 
razmer. Danes si težko predstavljamo 
sodobne in uspešne organizacije brez 
sistemsko vzpostavljenega celovitega 
pristopa k obvladovanju varnostnih tve-

ganj. Tudi v slovenskem prostoru se ka-
žejo majhni premiki, čeprav je tovrstno 
zavedanje lastnikov in vodilnega mana-
gementa, še vedno na zelo nizki ravni. 
Organizacije, ki želijo poslovno prežive-
ti in biti uspešne, potrebujejo za obvla-
dovanje korporativnih varnostnih tve-
ganj, učinkovit varnostni management. 
Lahko bi zapisali, da brez varnostnega 
managementa težko, če sploh lahko ob-
vladujemo notranja in zunanja varno-
stna tveganja. Velike in srednje velike 
organizacije bi morale slediti varno-
stnim potrebam današnjega časa in ime-
ti zaposlenega strokovnjaka za korpora-
tivno varnost. Manjše organizacije pa bi 
morale iskati rešitve z zunanjimi resursi 
in najeti zunanjega svetovalca za var-
nost, t.i. specialista. Primarni cilj organi-
zacije za varnostno področje, je vzposta-
vitev varnostnega sistema, ki bo učinko-
vit in sposoben čim bolj obvladovati 
varnostna tveganja. Pogosto pa je težava 
že v neobstoječi varnostni politiki in po-
manjkanju znanja, kar ima lahko zelo 
hude posledice na mikroekonomskem 
in seveda dolgoročno tudi makroeko-
nomskem okolju.

V prispevku bomo predstavili pomen 
korporativnega varnostnega manage-
menta za organizacije, kakšne so njegove 
naloge in koristi za njihovo poslovanje. 

Pomen korporativnega  
varnostnega managementa 
za organizacijo

Kako pomemben je korporativni varno-
stni management za organizacijo, nam 
pove že njegova temeljna naloga, obvla-
dovanje varnostnih tveganj in skrb za 
korporativno varnost. Pri tem gre za ak-
tivnosti, ki prispevajo k varnosti organi-
zacije in preprečevanju notranjih in zu-
nanjih groženj. Danes se prav tako hitro 
spreminjajo varnostna tveganja in izzi-
vi, zato je potreben uravnovešen, hiter 
in racionalen odgovor. Tega pa lahko po-
nudijo samo ustrezno izobraženi in 
usposobljeni ter izkušeni kadri, ki delajo 
na področju managementa korporativ-
ne varnosti. Poslovanje organizacij je 
bilo vedno povezano z določenimi tvega-

Organizacije, ki želijo poslovno preživeti in biti  
uspešne, potrebujejo za obvladovanje korporativnih 
varnostnih tveganj, učinkovit varnostni management.

Avtorja: Andrej Kovačič / ICS Institut za korporativne varnostne študije*
 Andrej Podvršič / DuPont de Nemours International, Ženeva*

*avtorja sta člana Slovenskega združenja korporativne varnosti



Če je še nedavno tega prevladovalo mnenje, da 
predstavlja  korporativni varnostni management 
strošek, je danes več kot očitno, da igra eno izmed 
ključnih vlog v sodobnih organizacijah. S svojim 
delom ustvarja dodano vrednost, zato se čedalje več 
organizacij odloča za uvedbo te dejavnosti, kar je v 
poslovnem svetu dovolj jasen dokaz.

nji. Če je še nedavno tega prevladovalo 
mnenje, da predstavlja   korporativni 
varnostni management strošek, je danes 
več kot očitno, da igra eno izmed ključ-
nih vlog v sodobnih organizacijah. S svo-
jim delom ustvarja dodano vrednost, 
zato se čedalje več organizacij odloča za 
uvedbo te dejavnosti, kar je v poslovnem 
svetu dovolj jasen dokaz. Organizacije s 
tovrstnim pristopom in z visoko varno-
stno kulturo zaposlenih, imajo boljše 
možnosti preživetja in so uspešnejše na 
daljši rok. Korporacije in organizacije 
morajo za uspešno delovanje na medna-
rodnih trgih, kjer se soočajo z različnimi 
tveganji, kamor spadajo tudi varnostni, 
le-te ustrezno stalno ocenjevati. Na pod-
lagi njihove ocene je potrebno pripraviti 
načrte za obvladovanje tovrstnih tve-
ganj,   ki morajo biti zakoniti, etični in 
seveda v skladu z najboljšo, obstoječo 
prakso. Na podlagi tako pripravljenega 
obvladovanja varnostnih tveganj, vodil-
ni management sprejme odločitev, do 
katere mere je tveganje še sprejemljivo, 
da se vložena sredstva vrnejo in obrestu-
jejo. Te odločitve so lahko kratkoročne 
in relativno majhnega pomena, ko gre za 
izbiro novih poslovnih partnerjev, lansi-
ranje novih produktov na trg, podpis po-
godbe, zaposlitev managerja ipd. So pa 

seveda tudi strateške, kot so prodor na 
nove trge, nakupa ali prodaje podjetja 
ipd., in sicer v vrednosti več MM $ ali 
celo Milijard $.  Za podporo pri odloča-
nju lastnikov oziroma vodilnega mana-
gementa, pa je potreben holističen pri-
stop. Pri oceni tveganj je korporativni 
varnostni management eden  izmed 
ključnih partnerjev v tem procesu.

Ključni pomen in seveda korist korpora-
tivnega varnostnega managementa je 
tudi v tem, da je osrednji element pri 
oceni in obvladovanju tveganj. Ocena in 
obvladovanje teh tveganj mora biti 
usklajeno do tiste mere, ki je sprejemlji-
va za organizacijo. Dobre informacije, ki 
jih za strateško odločanje vodilnega ma-
nagementa pripravi korporativni varno-
stni management, lahko organizaciji 
prihranijo velike vsote denarja in težav. 
Povzročeno škodo pa nikakor ni mogoče 
meriti samo v denarju, temveč tudi v 
ugledu organizacije v lokalnem in glo-
balnem okolju. Ne moremo mimo dej-
stva, da gre pri zagotavljanju korporativ-
ne varnosti tudi za varovanje človeških 
življenj, ki v moralnem in etičnem svetu 
nimajo cene.

Naloge korporativnega var-
nostnega managementa

Najpomembnejši vir v organizacijah so 
zaposleni in varovanje le – teh je ena iz-
med osrednjih nalog vsakega varnostne-
ga managementa. Varnost zaposlenih je 
zelo pomembna, tako v podjetju, kot na 
potovanjih. Še posebej v primerih, ko gre 
za potovanja v zelo tvegane države, kjer 
se soočajo z organiziranim kriminalom, 
korupcijo, ugrabitvami in drugimi viri 
ogrožanja. Služba za korporativno var-
nost s pomočjo zunanjih virov spremlja 
situacijo po svetu in na podlagi teh ocen, 
pripravi ustrezne varnostne usmeritve 
in obvezujoča navodila. Pri tem gre za 
pravočasno obveščanje o dogajanju, kar 
priča tudi primer o skupini poslovnežev 
korporacije, ki so bili na službeni poti v 
Nairobiju (Kenija), v času napada na po-
slovno-trgovski center. Služba jim je ves 
čas pomagala z svežimi informacijami o 
varnostnem stanju na njihovi lokaciji, o 
stanjih na cestah, odprtju letališča itd, 
ter jim omogočila varen povratek v do-
movino. Gledano organizacijo celostno, 
gre za zagotavljanje varnosti zaposlenih, 
sredstev, informacij, objektov ipd. Po-
sebno pozornost pri tem je potrebno na-
meniti ključnim grožnjam in hitri odziv-
nosti za njihovo preprečitev. Ena izmed 
pomembnih nalog korporativnega var-
nostnega managementa, je tudi dvig var-
nostne kulture zaposlenih. Pri tem gre 
za učinkovitost organizacije pri obvla-
dovanju varnostne kulture svojih zapo-
slenih, katere strategije uporabljajo, da 
dosežejo ta cilj ipd. Varnostne kulture 
zaposlenih žal ni mogoče vzpostaviti kar 
preko noči. Lahko jo krepimo na različ-
ne načine, z ozaveščanjem in izobraže-
vanjem ter z brošurami in podobnimi 
internimi glasili. Za korporativno var-
nost organizacije, skrbijo notranje služ-
be ali oddelki, ki jih vodi varnostni ma-
nagement. Poleg zagotavljanja fizičnega 
in tehničnega varovanja, požarne in in-
formacijske varnosti, ima pomembno 
vlogo preprečevanje poslovnega vohu-
njenja (business counterintelligence). 
Pri tem gre za zaščito intelektualne la-
stnine v vseh pogledih delovanja organi-
zacije. Pri tem so največje tveganje zapo-
sleni, ki po nekaterih podatkih predsta-
vljajo 85 odstotkov vohunjenja. V za-
dnjem času je prisotno tudi spletno vo-
hunjenje. Organizacije v Ameriki izgubi-
jo do 100 milijard ameriških dolarjev na 
leto zaradi poslovnega vohunstva. Pou-
dariti pa velja, da tudi Slovenija ni imuna 
na tovrsta kazniva dejanja, vprašanje je 
ali jih sploh zaznamo. Kraja intelektual-
ne lastnine je velika grožnja za organiza-
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Kraja intelektualne lastnine je velika grožnja za 
organizacije in lahko ostane neopažena več mesecev ali 
celo let. To lahko stane organizacije posledično v njihovi 
konkurenčnosti in seveda izgubi delovnih mest. 

cije in lahko ostane neopažena več me-
secev ali celo let. To lahko stane organi-
zacije posledično v njihovi konkurenč-
nosti in seveda izgubi delovnih mest. Za 
zaščito intelektualne lastnine, je potreb-
no izvajati učinkovite preventivne var-
nostne ukrepe ter vlagati zadostna fi-
nančna sredstva za njeno zaščito.

Ne smemo zanemariti tudi finančno ra-
čunovodske varnosti organizacije, kjer 
je ločitev nalog in pooblastil nujno po-
trebna za učinkovito izvajanje notranjih 
kontrol. Tovrstni pristop znatno zmanj-
ša tveganja za goljufije in ostale škodne 
pojave s finančnimi transakcijami. Z de-
litvijo nalog in pooblastil med več zapo-
slenimi zagotavljamo, da bi vsaka golju-
fija zahtevala dogovarjanje z več posa-
mezniki, s čimer se zmanjšajo tveganja. 

Naloge korporativnega varnostnega ma-
nagementa lahko razdelimo v naslednje:

(1) Ustvarjanje pozitivnega in varne-
ga delovnega okolja, kar spodbuja za-
poslene h krepitvi varnostne kulture. 
V teh primerih zaposleni sledijo uve-
ljavljeni varnostni politiki in postop-
kom v najboljšem interesu organiza-
cije. (2) Izvajanje notranjih kontrol, 
ki pomagajo zagotavljati učinkovitost 
poslovanja, skladnost z zakoni in 
predpisi ter varovanje nasploh. Vsak 
mora odgovarjati za svoja dejanja, ne 
glede na položaj. Vsak zaposleni je na 
svoj način ogledalo organizacije. (3) 
Zbiranje informacij za zaposlovanje 
kredibilnih in kompetentnih ljudi ter 
njihovo periodično varnostno pre-
verjanje. (4) Varnostno izobraževa-
nje zaposlenih ter ažurno obveščanje 
o postopkih ravnanja, metodah in 
oblikah sankcij, ki so lahko pozitivne-
ga ali negativnega značaja. Potreben 
je razvoj orodja za on-line varnostno 
usposabljanje. (5) Skrb za sistem de-
lovanja anonimnih prijav o zadevah, 
ki škodujejo in slabijo ugled organiza-
cije. Sistem poročanja za zaposlene, 
dobavitelje in kupce. (6) Pomoč pri 
izvajanju rednih in izrednih revizij, ki 
pomagajo prepoznati šibke točke v fi-
nančno računovodskem poslovanju. 
(7) Preiskovanje vseh varnostnih in-
cidentov, ne glede na to, kako velika 
ali majhna je škoda ter se zavezati k 
ničelni toleranci. Izrednega pomena 
je, da se po opravljeni preiskavi opra-
vi »rooth-cause anaylsis«, ki nam 
omogoči, da preventivno posreduje-
mo pridobljeno lekcijo našim zapo-
slenim v izogib ponovitvi podobnih 
incidentov.

Zaključek

V prizadevanjih za izboljšanje učinkovi-
tosti poslovanja, preprečevanja prevar, 
ugleda in zaščite organizacije, le-te če-
dalje bolj pogosto uvajajo korporativni 
varnostni management. Njegova glavna 
naloga je celovito odvračati nevarnosti 
in preprečiti izgube (Loss Prevention) 
organizaciji, kar je strateški pristop k 
korporativni varnosti. Na ta način mora 
glavni management pri zaposlenih jasno 
izražati svojo zavezanost k zagotavljanju 
korporativne varnosti v organizaciji. 
Tako je mogoče ustvariti skupno vizijo 
za celovito zagotavljanje čim boljše sto-
pnje varnosti ter krepiti varnostno kul-
turo zaposlenih. Skrb za korporativno 
varnost ne bi smela biti samo stvar kor-
poracij in večjih organizacij. Podatki na-
mreč kažejo, da pri manjših organizaci-
jah obstaja večja verjetnost, da le-te po-
stanejo žrtve kaznivih dejanj oziroma 
škodnih dogodkov. Kljub manjšim števi-
lom zaposlenih in manjših prihodkih, so 
manjše organizacije bolj dovzetne za 
kriminal. Običajno se dogaja, da redko in 
nepravočasno sprejemajo preventivne 
varnostne ukrepe, ker menijo, da se jim 
ne more zgoditi nič usodnega.

Končni cilj vsakega korporativnega var-
nostnega managerja je dvig varnostne 
kulture pri zaposlenih. Za obvladovanje 
korporativnih varnostnih tveganj, mo-
rajo organizacije namenjati zadostna fi-
nančna sredstva za izvajanje preventiv-
nih ukrepov in za razvoj učinkovitih 
metod za odkrivanje in preprečevanje 
varnostnih incidentov. Brez uvajanja 
novih strategij in tehnologij za prepre-
čevanje in odkrivanje kriminala, imajo 
lahko mnoge organizacije težave v po-
slovanju ali celo zaradi tega doživijo po-
slovni neuspeh. 
 

Viri

- Bressler, M.,(2009). The Impact of 
Crime on Business: A Model for Pre-
vention. Houston Baptist University.

- Podvršič, A. (2013). Corporate Securi-
ty – Contemporary Challenges. 



*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti
**podjetje je član Slovenskega združenja korporativne varnosti

Avtor: Aljoša Kandžič / Institut za korporativne varnostne študije*

OBVLADOVANJE  
KLJUČNIH INFORMACIJ 
POGOJ ZA USPEŠNO 
DELOVANJE ORGANIZACIJE

Podjetja v poslovni skupini Reisswolf tako že od leta 1985 gradijo in razvijajo 
najvarnejše in najučinkovitejše procese hrambe, obdelave in uničevanja 
podatkovnih nosilcev in s tem dvigujejo splošno in tudi korporativno 
varnost njihovih naročnikov ter jim znižujejo stroške hrambe, upravljanja in 
uničevanja podatkovnih nosilcev.

Kako bi lahko v kratkih okvirih opre-
delili dejavnost s katero se ukvarjate 
na tržišču Republike Slovenije in ali 
ima ta pristop mednarodni oz. glo-
balni vidik delovanja? 

Temeljna dejavnost podjetja Reisswolf 
d.o.o., Slovenija (v nadaljnjem besedilu 
Reisswolf ) je varno arhiviranje in uniče-
vanje poslovne, tehnične in druge doku-
mentacije ter ostalih podatkovnih no-
silcev (CD, diskovna polja, tračne enote 
ipd.), ki nastaja med izvajanjem dejav-
nosti poslovnih in drugih subjektov, kot 
tudi fizičnih oseb. S svojimi inovativni-
mi in unikatnimi tehnološkimi, tehnič-
nimi, organizacijskimi, logističnimi in 
varnostnimi rešitvami podjetje Reiss-
wolf zagotavlja optimalno varnost vseh 
podatkov (tu mislim predvsem osebnih, 
poslovnih, tajnih in drugih občutljivih 
podatkov), ki se nahajajo na podatkov-
nih nosilcih od trenutka prevzema le-
teh, pa vse do njihovega dokončnega 
uničenja na specialnih industrijskih re-

zalnikih papirja in drugih podatkovnih 
nosilcih. V podjetju Reisswolf se zave-
damo, da vrednost slehernega podjetja 
predstavljajo tudi podatki, ki se naha-
jajo na različnih podatkovnih nosilcih, 
zato je skrb za varnost prevzetih podat-
kovnih nosilcev v podjetju Reisswolf 
na prvem mestu. Podjetje Reisswolf se 
zaveda pomena in vrednosti podatkov, 
zato naročnikom nudi hrambo, obdela-
vo in uničenje podatkovnih nosilcev na 
najvišjem varnostnem nivoju. Podjetja 
v skupini Reisswolf tako na območju 
Republike Slovenije, kot tudi v večini 
ostalih članic EU prevzamejo v hrambo, 
upravljanje in uničenje podatkovne no-
silce, ne glede na medij, na katerem se ti 
podatki nahajajo. 

Iz katerih dejavnosti prihaja večina 
vaših strank.

Naše najzvestejše stranke prihajajo iz 
različnih panog in dejavnosti tako iz jav-
nega, kot tudi zasebnega sektorja. Naj 

izpostavim nekaj njih: banke, zavaroval-
nice, občine, zdravstveni domovi, bolni-
šnice, osnovne in srednje šole, fakultete, 
javna podjetja in javni zavodi, odvetni-
ške in notarske pisarne, računovodski 
servisi, mednarodne korporacije, pod-
jetja ki se ukvarjajo z IT tehnologijo in 
še mnoga druga. Pri tem bi rad izposta-
vil to, da praktično ni podjetja, ki ne bi 
imel potrebe po storitvah, ki jih ponuja 
podjetje Reisswolf na slovenskem trgu. 
Vprašanje je le, ali se podjetja oziroma 
njihovi lastniki in top menedžment za-
dosti zavedajo pomena varne hrambe, 
obdelave in uničenja podatkovnih nosil-
cev in dodane vrednosti, ki jim jih zago-
tavljajo storitve podjetja Reisswolf.

V letošnjem letu ste prejeli prestižno 
nagrado Slovenian Corporate Secu-
rity Award 2013 v kategoriji »Najbolj 
inovativna varnostna rešitev leta«. 
Kaj vam pomeni ta nagrada?

INTERVJU
g. Rok Novak
Direktor Reisswolf d.o.o. Slovenija**
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Nagrada, katero smo prejeli, po eni stra-
ni za podjetje Reisswolf vsekakor pred-
stavlja veliko priznanje, po drugi strani 
pa obvezo, da tudi v bodoče še izboljšuje-
mo svojo ponudbo in naročnikom skozi 
uvajanje stalnih izboljšav v naše storitve 
zagotavljamo najvarnejše in najbolj op-
timalno hrambo, upravljanje in uničeva-
nje podatkovnih nosilcev. Nagrada pred-
stavlja priznanje tako storitvam, ki jih 
podjetje Reisswolf izvaja na slovenskem 
trgu, naročnikom oziroma partnerjem 
podjetja Reisswolf, ki v vedno večjem 
številu zaupajo našim storitvam in ne 
nazadnje tudi vsem zaposlenim, ki so-
delujejo tako v izvedbenem, prodajnem, 
poprodajnem in administrativnem delu 
procesa. V podjetju se še kako zavedamo, 
da »POSEL GRADIMO LJUDJE!«, zato 
našim sodelavcem posvečamo vse večjo 
pozornost in skrbimo za njihovo stalno 
izobraževanje in izpopolnjevanje.

Kateri so tisti postopki, ki jih s svojo 
filozofijo vnašate na področje Repu-
blike Slovenije?

Naša filozofija in pristop temeljita pred-
vsem na strogi zaupnosti podatkov, ki se 
nahajajo na podatkovnih nosilcih, viso-
kih varnostnih standardih in sledljivosti 
podatkovnih nosilcev od faze njihovega 

prevzema, skozi procese transporta, 
hrambe in obdelave, pa vse do faze nji-
hovega dokončnega uničenja. Stalna 
skrb za zaupnost, varnost in sledljivost 
je torej naš način delovanja in predsta-
vlja glavno konkurenčno prednost in 
dodano vrednost podjetja Reisswolf, ne 
glede na to za kako veliko podjetje izva-
jamo naše storitve oziroma iz katere de-
javnosti to podjetje prihaja.

Obvladovanje poslovne dokumenta-
cije ima v procesu varovanja ključnih 
informacij podjetja zelo pomembno 
mesto. Menite, da ima strateški ma-
nagement v podjetjih v tem pogledu 
dovolj varnostnega zavedanja za pre-
poznavanje pomena tega procesa?

Naše izkušnje in izkušnje naših tujih 
partnerjev iz skupine Reisswolf, s kate-

rimi se redno srečujemo na mednaro-
dnih poslovnih, strokovnih, izobraže-
valnih in drugih srečanjih, kažejo na to, 
da se strateški menedžment in lastniki 
zavedajo pomena varnosti podatkov in 
informacij v podjetju, predvsem tistih, 
ki so ključnega pomena za podjetje, ne 
morem pa reči da to velja za veliko veči-
no. Velikokrat se srečamo s primeri, ko 
podatkovni nosilci niso bili uničeni na 
način, ki bi zagotavljal njihovo varnost 
in nedostopnost tretjim osebam oziro-
ma so bili uničeni s strani podjetij, ki za 
to niso strokovno usposobljena in var-
nostno preverjena. Velikokrat naročnik 
sploh ne ve ali pa ga celo ne zanima za-
dosti, kaj se v resnici dogaja z njegovimi 
podatkovnimi nosilci, ki so bili predani v 
hrambo, upravljanje ali uničenje. O tem 
nas spominjajo dogodki slabih praks, ki 
so se pripetili ne dolgo nazaj tudi pri nas. 

Naša filozofija in pristop temeljita predvsem na strogi 
zaupnosti podatkov, ki se nahajajo na podatkovnih 
nosilcih, visokih varnostnih standardih in sledljivosti 
podatkovnih nosilcev od faze njihovega prevzema, skozi 
procese transporta, hrambe in obdelave, pa vse do faze 
njihovega dokončnega uničenja.



Spomnimo se samo dogodka, ko je prišlo 
do razsutja zdravstvene dokumentacije 
na eni izmed naših avtocest, ki kaže na 
to, da dokumentacija ni bila shranjena 
v ustrezne varnostne zabojnike, ni bila 
prepeljana z ustreznimi vozili s trdo 
nadgradnjo, in ne nazadnje verjetno tudi 
ni bila ustrezno (varno) uničena. Poglej-
te samo na znane deponije in zbiralnice 
odpadnega papirja, koliko podatkovnih 
nosilcev se tam nahaja prosto dostopnih 
s strani tretjih oseb. No je pa res, da je 
tak način zavrženja podatkovnih nosil-
cev najcenejši … dokler se nek podatek, 
ki je bil prosto dostopen in neupraviče-
no odvzet s teh podatkovnih nosilcev, ne 
znajde v rokah nekoga, ki vam želi ško-
dovati ali pa se na lahek način okoristiti.

Kaj bi bilo potrebno še storiti na po-
večanju zavedanja o pomenu učinko-
vitega in varnega obvladovanja po-
slovne dokumentacije?

Najprej bi bilo potrebno dvigniti zave-
danje odgovornih v podjetjih o pomenu 
varne hrambe, upravljana in uničenja 
podatkovnih nosilcev. Ozaveščenost 
uporabnikov podatkovnih nosilcev, od-
govornih oseb v podjetjih, top menedž-
menta in lastnikov o pomenu varnega in 
sledljivega upravljanja s poslovno doku-

mentacijo in ostalimi podatkovnimi no-
silci je torej ključnega pomena. Nadalje 
je izjemnega pomena, da se v podjetju 
vzpostavi sistem upravljanja s podatki 
in informacijami, katerega pomemben 
segment predstavlja tudi področje varne 
hrambe, upravljana in uničevanja po-
datkovnih nosilcev. Pri tem je smiselno v 
procese vpeti standarde (ISO, DIN, Reis-
swolf idr.), ki opredeljujejo postopke za 
zagotavljanje varne hrambe, upravlja-
nja in uničevanja podatkovnih nosilcev. 
Ključno pri vsem tem je, da se vzpostavi 
zaupnost, varnost in sledljivost podat-
kovnih nosilcev na vseh ravneh njihove 
uporabe. Naj naštejem nekaj načinov, 
kako si lahko pomagamo pri uvajanju 
izboljšav v proces upravljanja podat-
kovnih nosilcev: upoštevanje primerov 
dobrih praks, posvetovanje s podjetji, 
ki so že sistemsko uredila upravljanje 
s podatkovnimi nosilci, sodelovanje na 
strokovnih posvetih, seminarjih in kon-
ferencah, posvetovanja s strokovnjaki 
s področja varnega upravljanja podat-
kovnih nosilcev ipd. Podjetje Reisswolf 
z namenom čim boljšega poznavanja 
možnih rešitev na področju hrambe, 
upravljanja in uničevanja podatkovnih 
nosilcev zainteresiranim podjetjem in 
posameznikom omogoča brezplačno 
testiranje rešitev, ki jih ponuja na trgu. 

Na ta način želimo zainteresiranim po-
sameznikom in podjetjem omogočiti 
uporabo rešitev v njihovem poslovnem 
okolju in skozi to prepoznavanje doda-
nih vrednosti, ki jih posamezne rešitve 
podjetja Reisswolf zagotavljajo uporab-
nikom na dolgi rok.

Poznate kakšne dobre ali slabe pra-
kse ravnanja in hranjenja poslovne 
dokumentacije?

Kot sem že omenil obstaja veliko do-
brih rešitev in primerov dobrih praks 
na področju hrambe, upravljanja in 
uničevanja poslovne dokumentacije in 
ostalih podatkovnih nosilcev. Pri tem 
bi rad posebej poudaril, da je v procesu 
uničevanja podatkovnih nosilcev ključ-
nega pomena ustrezno, pri tem mislim 
varno in sledljivo, zbiranje podatkovnih 
nosilcev na lokacijah naročnika in ustre-
zen, pri tem mislim varen in sledljiv, 
prevoz podatkovnih nosilcev od mesta 
prevzema do mesta uničenja. Poslovno 
dokumentacijo je torej potrebno pred 
prevozom odlagati v varnostne zaboj-
nike, ki onemogočajo nepooblaščenim 
osebam dostop do njihove vsebine. Pre-
voz je potrebno izvajati z vozili, ki prav 
tako onemogočajo nepooblaščenim 
osebam dostop do notranjosti tovorne-
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ga prostora. Vozila morajo biti tudi pod 
stalnim nadzorom preko sistemov, ki 
omogočajo stalno sledenje. V fazi uni-
čenja je prav tako potrebno onemogo-
čiti nepooblaščenim osebam dostop do 
prostorov, kjer se nahajajo podatkovni 
nosilci, rezalniki pa morajo zagotavljati 
uničevanje podatkovnih nosilcev glede 
na stopno zaupnosti in varnostni razred 
uničenja. Pri storitvah hrambe poslovne 
dokumentacije in ostalih podatkovnih 
nosilcev bi izpostavil pomen strokovne 
usposobljenosti izvajalcev hrambe, ki 
morajo imeti ustrezne kvalifikacije in 
izpolnjevati varnostne standarde, ki ve-
ljajo na področju hrambe podatkovnih 
nosilcev. Podjetje Reisswolf pri hrambi 
podatkovnih nosilcev uporablja lastno 
programsko orodje (RWAS), ki podje-
tju zagotavlja optimalno upravljanje in 
sledljivost shranjenih podatkovnih no-
silcev tako v lastnih skladiščih kot tudi v 
skladiščih naročnikov, obenem pa omo-
goča naročnikom neomejen pregled nad 
stanjem in statusi podatkovnih nosilcev, 
ki so v hrambi.

Standardizacija sredstev na podro-
čju varnostnih procesov na splošno 
je v tako razvejanem sistemu ver-
jetno nujno potrebna. Kakšne so na 

tem področju vaše izkušnje in ka-
kšne pristope uporabljate v vašem 
podjetju? Obstajajo kakšni posebni 
standardi, ki jih uporabljate pri svo-
jem poslovanju?

Standardizacija je na področju hrambe, 
upravljanja in uničevanja nujno po-
trebna, saj le na tak način lahko zago-
tovimo visoko stopnjo zaupnosti, var-
nosti in sledljivosti. Vsi naši procesi in 
postopki se izvajajo skladno z zahteva-
mi slovenske zakonodaje in standardi s 
področja hrambe in uničevanja podat-
kovnih nosilcev. Pri tem bi izpostavil 
predvsem Zakon o varstvu osebnih po-
datkov, Zakon o tajnih podatkih, Zakon 
o varstvu dokumentarnega in arhivske-
ga gradiva ter arhivih, ISO17799, DIN 
66399 in drugi.

Kako na vaše delo vpliva nacionalna 
in mednarodna zakonodaja s podro-
čja varovanja osebnih podatkov, taj-
nih podatkov in drugi s tem povezani 
predpisi?

Zakonodaja in standardi za nas predsta-
vljajo minimalni okvir delovanja, ki ga 
nadgrajujemo z našimi internimi stan-
dardi in dobrimi praksami. Zavedamo 
se namreč, da je varstvo osebnih in taj-
nih podatkov ter ključnih poslovnih in-
formacij zelo občutljivo področje, zato 
želimo našim naročnikom zagotavljati 
najvišji nivo strokovnosti, profesional-
nosti in zakonitosti izvedbe naših stori-
tev. Na ta način posredno zagotavljamo 
tudi najvišjo dodano vrednost izvedenih 
storitev tudi v praksi.

Povprečni zaposleni ustvari pet kilogramov 
dokumentov v enem mesecu in za upravljanje z njimi 
porabi polovico svojega delovnega časa. Strokovno 
arhiviranje (hramba) dokumentov, upravljanje z 
njimi ter njihovo uničevanje lahko prihrani veliko 
časa in stroškov.



Kaj vam pomeni ekologija in kako je 
Reisswolf vpet v segment ekologije in 
racionalizacije poslovanja?

Naše storitve morajo biti prijazne tako 
do naročnikov, kot tudi do okolja. Mo-
derno elektronsko poslovanje kljub 
napovedim še vedno ni izpodrinilo po-
slovanja z dokumenti v klasični obliki. 
Celo nasprotno, beleži se namreč porast 
števila dokumentov v papirni obliki, saj 
jih je z računalniki lažje kreirati. Po ne-
katerih napovedih naj bi poraba belega 
papirja do leta 2015 rasla za 5% na letni 
ravni. Povprečni zaposleni ustvari pet 
kilogramov dokumentov v enem mesecu 
in za upravljanje z njimi porabi polovico 
svojega delovnega časa. Strokovno arhi-
viranje (hramba) dokumentov, upravlja-
nje z njimi ter njihovo uničevanje lahko 
prihrani veliko časa in stroškov. Pred-
vsem v fazi uničevanja dokumentacije 
in tudi drugih podatkovnih nosilcev po-
sebno pozornost posvečamo ekologiji. 
Končni produkt storitev podjetja Reiss-
wolf na področju uničenja je zmleti od-
padni material, ki se ga v celoti uporabi v 
procesih predelave za ponovno uporabo. 
Podjetje Reisswolf je torej trajnostno 
naravnano in v svojih procesih velik po-

udarek posveča ekologiji in družbeni od-
govornosti.

Kakšne so vaše izkušnje pri zagota-
vljanju določenih segmentov varno-
sti z uporabo outsorcinga varnostnih 
storitev?

Kot sem že dejal, je stalna skrb za zau-
pnost, varnost in sledljivost naš način 
delovanja. Glede na to, da gre za kom-
pleksno področje, ki zahteva širok nabor 
znanj, veščin in spretnosti smo se odlo-
čili, da se tesneje povežemo z različnimi 
podjetji in posamezniki, ki na različnih 
področjih varnosti razvijajo najboljše 
varnostne rešitve in znanja. Iz tega ra-
zloga smo postali aktivni član Sloven-
skega združenja korporativne varnosti, 
ki deluje v okviru Inštituta za korpora-
tivne varnostne študije, reševanje ope-
rativne varnostne problematike pa smo 
prepustili strokovnjakom s podjetja 
Nova Panorama. Tovrstno povezovanje 
nam omogoča zagotavljanje optimalnih 
varnostnih rešitev tudi v naših procesih 
in postopkih skozi katere uresničujemo 
svoje temeljno poslanstvo.

Kje se kaže dodana vrednost vaših 
storitev pri naročniku?

Dodana vrednost se kaže na različnih 
področjih. Prvič: Naročnikom zagotovi-
mo varno in sledljivo hrambo, obdelavo 
in uničenje podatkovnih nosilcev; Dru-
gič: Naročnikom skozi proces priprave 
(odbira) dokumentacije in ostalih po-
datkovnih nosilcev za hrambo izločimo 
podatkovne nosilce s pretečenim rokom 
hrambe in s tem zmanjšamo porabo ar-
hivskega prostora; Tretjič: naročnikom 
zagotovimo zakonito hrambo in uni-
čevanje podatkovnih nosilcev; Četrtič: 
Naročnikom zagotovimo sledljiv proces 
hrambe in uničenja podatkovnih nosil-
cev; Petič: Naročnikom lahko omogoči-
mo upravljanje arhivov z našo program-
sko opremo tudi na njihovem naslovu; 
Šestič: Naročnikom znižujemo stroške 
upravljanja s podatkovnimi nosilci; in 
Sedmič: Uničene podatkovne nosilce 
skozi procese predelave vračamo v nji-
hovo ponovno uporabo. 

Reisswolf je eden izmed aktivnih 
korporativnih članov Slovenskega 
združenja korporativne varnosti. 
Kakšen pomen pripisujete stano-
vskemu združevanju na področju 
korporativne varnosti? Je to dol-
goročno lahko pomemben korak k 
dvigovanju varnostnega zavedanja 
in predvsem pomena korporativne 
varnosti?

Slovensko združenje korporativne var-
nosti je po mojem vedenju edinstveno 
združenje, ki združuje strokovnjake in 
podjetja z različnih področij korpora-
tivne varnosti. Združenje skozi svoje 
delovanje, ki se izkazuje predvsem v 
strokovnih srečanjih, obdelavi in izme-
njavi izkušenj in primerov dobrih praks, 
organizacijo strokovnih okroglih miz in 
ostalih dogodkov svojim članom zagota-
vlja prenos tistih znanj in izkušenj, ki se 
jih ne da kupiti v trgovini ali prebrati v 
strokovni literaturi. Skozi tovrstno so-
delovanje se bogatijo tudi naša znanja in 
izkušnje, kar neposredno vpliva tudi na 
dvigovanje standardov in zanesljivosti 
delovanja naših storitev na trgu. Dolgo-
ročno tudi skozi te oblike sodelovanja 
našim naročnikom zagotavljamo višji 
nivo izvedbe storitev in višjo dodano 
vrednost. 

Slovensko združenje korporativne varnosti je po 
mojem vedenju edinstveno združenje, ki združuje 
strokovnjake in podjetja z različnih področij 
korporativne varnosti.
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Avtor: mag. Miran Vršec / Inštitut za korporativne varnostne študije, Ljubljana*

DRŽAVNI  
(NE)NADZORNI ORGANI

V množici raznih nadzornih organov kot so: Inšpektorat 
RS za delo, Carinska uprava, Davčna inšpekcija, Tržni 
inšpektorat, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Infor-

macijski pooblaščenec, Računsko sodišče, Komisija za pre-
prečevanje korupcije, Nacionalni preiskovalni urad NPU, 
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov in še mnogi dru-
gi, bi še posebej rad izpostavil dva organa: Državno revizijsko 
komisijo in Inšpektorat RS za notranje zadeve, ki s svojim 
(ne)sistemskim, (ne)strokovnim (ne)nadzorom posegajo v 
poslovanje pravnih subjektov in posameznikov in tako nema-
lokrat usodno vplivajo na njihovo delovanje in poslovanje.

Pa poglejmo najprej kaj v biti sploh je nadzor. V etimološkem 
smislu izhaja pojem nadzor iz besede ZOR oziroma iz glagola, 
ki pomeni gledati (zreti) in predpone NAD-, ki označuje, da 
poteka opazovanje z zgornje, večvredne pozicije, s pozicije 
moči. V tem smislu ima nadzorovanje nekoga dobeseden po-
men vednosti o početju in vedenju določene osebe. V besedi 

nadzor je pozicija moči poudarjena v predponi NAD-, kar na-
peljuje k temu, da je tisti, ki nadzoruje, mogočnejši, močnejši, 
starejši, sposobnejši, bolj izkušen ipd. Žal ugotavljam, da se 
pri nekaterih nadzornih organih vse preveč poudarja argu-
ment nadvlade, moči in avtoritete, vse premalokrat pa argu-
ment strokovnosti, izkušenosti, razumnosti in modrosti. 
Moje ugotovitve bom podkrepil s praktičnimi izkušnjami so-
delovanja z navedenima dvema (ne)nadzornima organoma.

Naj se najprej obregnem ob Državno revizijsko komisijo. Po-
slanstvo Državne revizijske komisije temelji na zagotavljanju 
učinkovitega pravnega varstva v postopkih javnega naroča-
nja, s poudarkom na neodvisnem in samostojnem odločanju 
ter nadzoru nad zakonitostjo postopkov, ob upoštevanju ve-
ljavne zakonodaje. Državna revizijska komisija je osrednji 
organ pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, saj so 
ji z zakonodajo zaupani najpomembnejši ukrepi na področju 
pravnega varstva in sankcioniranje prekrškov s področja jav-
nega naročanja.  (povzeto iz Obrazložitve predloga proračuna 
RS za leto 2014). Lepo je zapisano, še lepše se sliši. Žal so moje 
izkušnje povsem drugačne. Državna revizijska komisija je v 
vlogi države in ščiti predvsem interese naročnikov, zavezan-
cev za javna naročila, torej tistih, ki so v funkciji države oziro-
ma je država njihov večinski lastnik. V postopkih presojanja 
zakonitosti postopkov je prav nič ne zanimajo strokovni in 
ekonomski argumenti vlagateljev revizijskih zahtevkov, tem-
več le stroga presoja zakonitosti izvajanja postopkov. Boste 
rekli, pa saj to je temeljno poslanstvo Državne revizijske ko-
misije. Drži, vse dotlej, dokler to ne predstavlja ekonomske 
škode za naročnika in ščiti ponudnike, ki so podali ponudbe, 

Država Slovenija je z namenom izvajanja nadzora nad zakonitostjo in 
strokovnostjo delovanja pravnih subjektov na vseh nivojih delovanja in 
upravljanja ustanovila in še ustanavlja organe nadzora, ki na različnih 
nivojih, različnih področjih in v različnih dejavnostih izvajajo svoje temeljno 
poslanstvo, ki je ugotavljanje zakonitosti, strokovnosti ter etičnosti delovanja 
in poslovanja, ugotavljanje odmikov od pravnih norm, smernic in navodil ter 
osebno, disciplinsko in kazensko odgovornost. 

Žal ugotavljam, da se pri nekaterih 
nadzornih organih vse preveč poudarja 
argument nadvlade, moči in avtoritete,  
vse premalokrat pa argument  
strokovnosti, izkušenosti, razumnosti  
in modrosti.

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti
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ki ne zagotavljajo strokovnosti, velikokrat tudi zakonitosti iz-
vedbe javnih naročil. Samo poglejmo na področje gradbeni-
štva. Kaj se je dogajalo z naročili na tem področju: nespošto-
vanje pogodbenih rokov, prekoračitve pogodbenih vrednosti, 
neplačevanje pogodbenih partnerjev, nezakonito delovanje 
izbranih izvajalcev in še in še. Ja, ampak kako je to možno, če 
so pa bili vsi postopki javnih naročil izvedeni zakonito?

Na področju zasebnega varovanja pa je potrebno izpostaviti 
še eno posebnost javnega naročanja. Storitve zasebnega varo-
vanja so storitve iz »zloglasnega« Seznama B, za katere se 
uporablja določba 2. Odst. 20. Člena ZJN-2, v skladu s katero 
po mnenju naročnikov slednji niso dolžni upoštevati določb 
ZJN-2 razen določb, ki določajo opredelitev predmeta naro-
čila oziroma tehničnih specifikacij ter pravila postopka obja-
ve naročil. Napisano pomeni, da imajo ponudniki zagotovlje-
no pravno varstvo zgolj zoper domnevne kršitve navedenih 
določb ZJN-2. To stališče v vseh meni znanih revizijskih po-
stopkih zagovarja tudi Državna revizijska komisija, s tem pa 
omogoča anarhijo naročanja na področju zasebnega varova-
nja, kar naročnikom in ponudnikom omogoča različne mahi-
nacije, seveda v njihovo korist in v škodo države, kot končnega 
uporabnika in plačnika izvedenih naročil. Dejstvo je, da mne-
nja in odločbe Državne revizijske komisije temeljijo na na-
pačnih stališčih, ki niso usklajena z Direktivo 2004/18/ES 
Evropskega parlamenta in sveta z dne 31.03.2014. Iz tega na-
slova Državna revizijska komisija s svojimi stališči in odloč-
bami škoduje tistim ponudnikom, ki želijo korektno, strokov-
no in zakonito izvajati razpisana naročila, škoduje pa tudi dr-
žavi saj omogoča izbore izvajalcev, ki niso dali ekonomsko 

najugodnejše ponudbe in z zakonodajo ter razpisnimi pogoji 
skladne ponudbe. Omenjena razlaga zakona naročnika veže 
le glede priprave tehničnih specifikacij, ne pa tudi glede izbo-
ra ponudnika, katerega ponudba tem specifikacijam ustreza. 
Slednje pomeni, da naročnik lahko izbere kateregakoli ponu-
dnika, tudi če je njegova ponudba v nasprotju z razpisnimi 
pogoji, ostali ponudniki pa zoper takšno ravnanje nimajo za-
gotovljenega pravnega varstva. Takšna razlaga zakona seveda 
nasprotuje osnovnim načelom javnega naročanja in bo zato 
tudi predmet presoje Ustavnega sodišča RS. Dokler nekdo iz 
Državne revizijske komisije za svoje škodljive odločitve ne bo 
kazensko in odškodninsko odgovarjal, vse dotlej bodo zainte-
resirani posamezniki in skupine, tako na strani naročnikov 
kot ponudnikov, veselo ribarili v kalnem. 

Dokler nekdo iz Državne revizijske 
komisije za svoje škodljive odločitve  
ne bo kazensko in odškodninsko 
odgovarjal, vse dotlej bodo  
zainteresirani posamezniki in  
skupine, tako na strani naročnikov kot 
ponudnikov, veselo ribarili v kalnem. 



In naj za razmislek vsem podam še eno 
moje spoznanje: »Vsak zakon je samo tako 
dober, kot so dobri in učinkoviti nadzorni 
mehanizmi.« 

Kaj pa Inšpektorat RS za notranje zadeve. Naj navedem samo 
nekaj ugotovitev iz prakse, ki kažejo na način delovanja In-
špektorata RS za notranje zadeve:

- nadzor se praviloma izvaja le nad izvajalci zasebnega va-
rovanja – imetniki licenc, ne pa tudi ostalimi gospodar-
skimi družbami in fizičnimi osebami, ki brez ustreznih 
licenc izvajajo storitve zasebnega varovanja;

- nadzor se praviloma izvaja le na področju varovanja ljudi 
in premoženja, varovanja javnih zbiranj in varovanja go-
stinskih lokalov, ne pa tudi nad ostalimi področji zaseb-
nega varovanja – na enemu izmed sestankov odbora za 
standarde ZRSZV je bilo celo izpostavljeno, da inšpek-
torji priznavajo, da sploh ne poznajo področja izvajanja 
sistemov tehničnega varovanja, zato nadzora preprosto 
ne izvajajo;

- uporabljajo se zastarele evidence, ki ne izkazujejo dejan-
skega stanja – npr. podatki o zaposlenem varnostnem 
osebju;

- prihaja do poseganja v področja, ki niso v pristojnosti 
inšpektorata – npr.: poseganje v organizacijsko struktu-
ro gospodarskega subjekta, sistemizacijo delovnih mest 
ipd.;

- način izvajanja nadzora povzroča motenje v procesu iz-
vajanja nalog varovanja, kar zmanjšuje učinkovitost iz-
vajanja varnostnih ukrepov in povečuje tveganja na va-
rovanem območju;

- prihaja do spreminjanja načrtovanih varnostnih ukre-
pov, brez ustreznih analiz vzrokov in posledic;

- nesorazmernost obsega nadzora glede na velikost zaseb-
nega varnostnega podjetja in regijsko pokritost.

Ob navedenem se mi pojavlja vprašanje, zakaj je temu še ve-
dno tako, kljub temu, da omenjeno problematiko v pozitivnem 
smislu izpostavljam na strokovnih in znanstvenih konferen-
cah ter okroglih mizah. Ne vem, mogoče nekateri inšpektorji 
nimajo dovolj izkušenj, znanj, sposobnosti, ali pa so enostavno 
vodeni s strani posameznikov ali zainteresiranih skupin, če 
želite lobijev, ki želijo tudi preko njih uresničevati svoje oseb-
ne in poslovne cilje na račun nekaterih ostalih konkurentov. 
Srčno upam, da sem v zmoti in da me bo končno kdo prepričal, 
da stanje ni takšno, kot kažejo moje ugotovitve.

Naj namesto zaključka poudarim, da je učinkovitost zakono-
daje in standardov poslovanja ter poslovna uspešnost organi-
zacij usodno odvisna od učinkovitosti nadzornih organov in 
mehanizmov.

In naj za razmislek vsem podam še eno moje spoznanje: »Vsak 
zakon je samo tako dober, kot so dobri in učinkoviti nadzorni 
mehanizmi.«

V inštitutu za korporativne varnostne študije bomo tudi v bo-
doče opozarjali državne (ne)nadzorne organe na njihove šib-
kosti s ciljem dviga kakovosti, strokovnosti in predvsem tudi 
neodvisnosti njihovega delovanja vse z iskreno željo, da konč-
no postanejo pravi nadzorni organi. 
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Avtor: Jure Habbe / poslovni direktor A koda plus d.o.o.

NAJBOLJŠA NALOŽBA  
V VARNOST SO  
ZADOVOLJNI ZAPOSLENI

Čeprav se pri načrtovanju varnostnih ukrepov običajno posvečamo predvsem 
zunanjim nevarnostim, večino poslovnih okolij bistveno bolj ogrožajo 
notranji dejavniki, kar pomeni njihovi zaposleni.

Kljub najsodobnejšim varnostnim 
napravam in premišljenim var-
nostnim ukrepom je jasno, da 

popolne varnosti ni. To nenazadnje do-
kazujejo tatvine najbolje varovanih dra-
gocenosti, ropi vrhunsko opremljenih 
bank in kraje najbolj zaščitenih podat-
kov, čeprav so v njihovo varnost vložene 
ogromne vsote denarja. Tveganje torej 
vedno obstaja. Lahko ga le zmanjšamo, 
če se zavedamo, kaj varovati, pred kom 
in kako. 

Kaj varovati in pred kom?

Največjo vrednost večine podjetij in or-
ganizacij predstavljajo zaposleni. Sledi-
jo jim blagovne znamke, znanje (know-
how), poslovni ugled ter materialno in 
nematerialno premoženje. Celovit sis-
tem varnosti mora upoštevati vse nave-
dene dejavnike.

Na podlagi preko dvajsetletnih izkušenj 
lahko trdim, da se lastniki premoženja 
in načrtovalci sistemov varovanja prete-
žno posvečajo nevarnostim od zunaj. 
Čeprav večino poslovnih okolij v resnici 
bistveno bolj ogrožajo notranji vzroki, 
torej njihovi zaposleni.

Kot je prikazano v filmih, ki pogosto te-
meljijo na resničnosti, je večina tatvin 
dragocenosti, ropov in kraj zaupnih po-
datkov izvedena s strani ali s pomočjo za-
poslenih. Po podatkih Gartner Group, ki 
je eno izmed vodilnih svetovnih svetoval-

nih podjetij na področju informacijskih 
tehnologij, pa zaposleni predstavljajo 
celo preko 80% vseh varnostnih tveganj.

Vendar za potrditev teh dejstev ne po-
trebujemo filmov, saj se enako, le v 
manjšem obsegu, dogaja tudi v naših 
podjetjih in drugih organizacijah. Kraje 
premoženja in denarja, zlorabe, prevare 
in razkritja zaupnih podatkov so namreč 
v poslovnih okoljih skoraj vsakdanji po-
jav in prej pravilo, kot izjema. Zato nas 
seveda zanima, zakaj se pojavljajo in 
kako jih lahko preprečimo. 

Kljub splošno razširjenemu prepriča-
nju, da največjo nevarnost predstavljajo 
nepošteni zaposleni, to ne drži. Dosti ve-
čje tveganje so namreč nezadovoljni za-
posleni, ki poleg premoženjskega, pred-
stavljajo tudi poslovno tveganje. 

Zakaj so zaposleni 
nezadovoljni?

Podobno napačno je mnenje, da so zapo-
sleni nezadovoljni zaradi nizkih plač. 
Čeprav bi vsi, tudi najbolje plačani, radi 
zaslužili več, je večini povsem jasno, ka-
kšna je vrednost njihovega dela na dolo-
čenem delovnem mestu. Na zadovolj-
stvo zaposlenih namreč vplivajo različni 
dejavniki, poleg delovnega mesta tudi 
vsebina dela, možnost osebnega razvoja 
in napredovanja, načini ocenjevanja in 
nagrajevanja delovne uspešnosti, med-
sebojni odnosi in podobno, med kateri-
mi je plačilo le eden izmed kriterijev. 

Najpomembnejši med vsemi pa je od-
nos vodij in vodstva podjetja. Kajti še 
tako dobri delovni pogoji, razumevanje 

Kljub splošno razširjenemu prepričanju, da največjo 
nevarnost predstavljajo nepošteni zaposleni, to ne drži. 
Dosti večje tveganje so namreč nezadovoljni zaposleni, 
ki poleg premoženjskega, predstavljajo tudi poslovno 
tveganje.

Zato zaposleni ne zapuščajo služb, temveč svoje šefe. 
In škode ne povzročajo podjetjem, temveč njihovim 
lastnikom in svojim vodjem. 



opisanih in številnih drugih neprimer-
nih oblikah nezadovoljstvo zaposlenih 
logična posledica njihovega načina vo-
denja. 

Zadovoljstva zaposlenih  
se ne da kupiti

Kot rečeno, nezadovoljni zaposleni 
predstavljajo premoženjsko in poslovno 
tveganje. Premoženjsko v smislu na-
mernega povzročanja materialne škode 
ali indiferentnega odnosa do tistih, ki jo 
povzročajo. Kajti zaposleni, ki jim ni 
vseeno za usodo njihovega podjetja, ne-
poštene posameznike slej ko prej izloči-
jo. Še veliko bolj pa so nezadovoljni za-
posleni nevarni kot poslovno tveganje. 

Dolgoročno je namreč lahko uspešno le 
podjetje, ki ima zadovoljne kupce. Zado-
voljni kupci plačujejo račune, vedno 
znova naročajo in širijo dobro ime od ust 
do ust. Pogoj za zadovoljne kupce so ka-
kovostni izdelki in storitve. Lahko priča-
kujemo kakovost s strani nezadovoljnih 

s sodelavci in druge ugodnosti na daljši 
rok ne odtehtajo slabe volje ali stresa, ki 
ga lahko zaposlenim dan za dnem pov-
zročajo njihovi nadrejeni. Zato zapo-
sleni ne zapuščajo služb, temveč svoje 
šefe. In škode ne povzročajo podjetjem, 
temveč njihovim lastnikom in svojim 
vodjem.

V praksi srečujemo različne načine vo-
denja. Avtoritativno in mehko vodenje. 
Ustvarjanje notranje klime z družabni-
mi in izobraževalnimi dogodki, kot so 
skupna kosila in večerje, izleti, pikniki, 
športne igre, delavnice za grajenje ekip, 
prednovoletna obdarovanja in podob-
no. Nagrajevanje – denarno in nedenar-
no – in kaznovanje. Vse to in še marsi-
kaj. Vendar nič od naštetega ne prispeva 
k trajnejšemu zadovoljstvu zaposlenih. 
Kajti za dolgoročno zadovoljstvo je po-
leg odnosa vodij in vodstva pomembna 
tudi povezanost zaposlenih s podjetjem.

Spomnimo se, kako je naše gospodar-
stvo delovalo pred približno trideseti-
mi leti. Podjetja so bila, vsaj teoretično, 
last vseh, plače vodilnih so bile določe-

ne z razmerji in zaposleni so preko svo-
jih predstavnikov in organov lahko 
vplivali na sprejemanje nekaterih odlo-
čitev. Zaradi tega so se počutili poveza-
ni s podjetji in so jim bili tudi pripadni.

In kakšna je slika danes? Podjetja imajo 
svoje lastnike in dobro plačane vodilne, 
čeprav so številni zaposleni plačani sla-
bo, in poslujejo z izgubo ali zgolj na ra-
čun kreditov. Država lastnikom in di-
rektorjem omogoča, da arogantno in 
nekaznovano izčrpavajo in uničujejo 
podjetja, s čimer eksistenčno ogrožajo 
zaposlene, ki so pogosto zgolj številke, 
brez vsakega vpliva na usodo podjetij 
kot virov njihove socialne varnosti in 
preživetja. Ne glede, kako se pri svojem 
delu trudijo. 

Druga skrajnost so dobro stoječa pod-
jetja s solidnimi plačami, ki svoj uspeh 
gradijo na neosebni poslovni politiki 
zahodnega tipa. Od svojih zaposlenih 
pričakujejo, da bodo živeli zgolj za svo-
je delo, ne priznavajo prostega časa in 
posameznika, ki ne dosega zastavljenih 
ciljev, hitro zavržejo. Zato je pri obeh 
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zaposlenih? Težko. Vendar kupcev no-
tranje razmere in zadovoljstvo zaposle-
nih v podjetjih ne zanimajo in če s kako-
vostjo niso zadovoljni, kupujejo drugje. 
In če dober glas seže v deveto vas, slab 
potuje veliko hitreje in seže še dosti dlje. 

Druga oblika poslovnega tveganja pa so 
zaposleni, ki podjetje zapustijo in pri 
svojem novem delodajalcu ali v lastnem 
podjetju postanejo konkurenčni ponu-
dnik. Ker poslovno sodelovanje temelji 
predvsem na osebnem zaupanju, so na-
mreč znani številni primeri, ko so podje-
tja skupaj z zaposlenimi zapustili tudi 
njihovi kupci. 

Če želimo zmanjšati ogroženost podje-
tja od znotraj, moramo torej imeti zado-
voljne zaposlene. Pri čemer zadovoljstva 
ne moremo kupiti s še tako visokimi pla-
čami, temveč ga lahko le ves čas gradimo 
z medsebojnimi odnosi in krepitvijo pri-
padnosti. 

Sedem nasvetov  
za krepitev zadovoljstva 
zaposlenih

Za konec naj navedem nekaj načinov, ki 
nam lahko pomagajo pri krepitvi zado-
voljstva zaposlenih in s tem varnosti v 
vsakem poslovnem okolju. 

Delimo informacije. Pogost vzrok ne-
zadovoljstva zaposlenih je pomanjkanje 
informacij. Kjer ni pravih podatkov, se 
pojavljajo govorice, ki so običajno izkri-
vljene in niso v korist podjetju. Zato de-
limo informacije, še posebej vzpodbu-
dne, kar je tudi znak zaupanja do zapo-
slenih. 

Kritizirajmo pojave, ne posamezni-
kov. Znano pravilo vodenja, s katerim 
opozarjamo na moteče in škodljive poja-
ve na neoseben način. 

Zaposlenega pohvalimo javno in 
grajajmo na štiri oči. Prav tako znano 
pravilo, pri katerem upoštevajmo, da 
tudi kritika ne bo povzročila prizadeto-
sti in zamer, če bo izražena na primeren 
način. 

Spodbujajmo in nagrajujmo izboljša-
ve in inovativnost. S tem krepimo po-
zitivno razmišljanje in pripadnost zapo-
slenih, hkrati pa lahko s pomočjo njiho-
vih koristnih predlogov izboljšamo 
uspešnost podjetja na vseh področjih.

Redno spremljajmo zadovoljstvo za-
poslenih. Ključni namen ugotavljanja 

imajo zaposleni nadrejene radi in da so z 
njimi prijatelji, temveč jih morajo pred-
vsem ceniti in spoštovati. 

Reference

Jure Habbe poslovni direktor v podjetju 
A koda plus, d.o.o., in avtor treh priroč-
nikov o varnosti: 
- Kako preprečiti tatvine v prodajalnah 

(1998, soavtor Žarko Ivanovič)
- Nasilje in varnost otrok v šolah (2000)
- Varen dom (2003) 

Če želimo zmanjšati ogroženost podjetja od znotraj, 
moramo torej imeti zadovoljne zaposlene. Pri čemer 
zadovoljstva ne moremo kupiti s še tako visokimi 
plačami, temveč ga lahko le ves čas gradimo z 
medsebojnimi odnosi in krepitvijo pripadnosti.

zadovoljstva naj bo iskanje in odpra-
vljanje razlogov za nezadovoljstvo za-
poslenih. 

Izločajmo škodljive posameznike. Še 
tako sposoben strokovnjak nam povzro-
ča več škode, kot koristi, če s svojim od-
nosom in ravnanji povzroča nezadovolj-
stvo svojih sodelavcev.

Kar žanjemo, to sejemo. Večna resni-
ca, ki velja na vseh področjih življenja. 
Če bomo pošteni do zaposlenih, bodo 
tudi oni pošteni do vodij in vodstva pod-
jetja ali organizacije. Kar ne pomeni, da 
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Avtor: doc. dr. Milan Vršec / Inštitut za korporativne varnostne študije, Ljubljana*

SINERGIJA V  
UPRAVLJANJU 
KORPORATIVNE VARNOSTI

Osnovni dejavnik ustvarjanja sinergije so človeški viri, ki znajo in zmorejo 
združiti strokovne, organizacijske, informacijske, komunikacijske in etične 
vrednote. S tega zornega kota je smiselno nekaj besed nameniti tovrstni 
sinergiji, ki bi v prihodnje morala bogatiti procese upravljanja korporativne 
varnosti in korporativnega upravljanja gospodarskih družb nasploh.

Uvodne besede

Izhodišče mojega tokratnega razmišljanja je moj prispevek v 
letošnji marčevski 6. št. Korporativna varnost Strateško načr-
tovanje procesov korporativne varnosti, kjer je v osrednjem 
delu grafične sheme nakazana »notranja integriteta ter siner-
gije človeških virov in procesov«. Kajti integriteta in sinergija 
sta postulata, ki krojita notranjo trdnost gospodarske družbe, 
ki se izraža v zmanjšanju nasprotja interesov, obvladovanju 
finančnih tveganj ter zmanjšanju tveganj kaznivih in neetič-
nih ravnanj. 

Sinergija (sodelovanje, vzajemna pomoč, Leksikon CZ 1988, 
str. 952) je impozantna beseda, ki pove, da so posamezni ele-
menti nekega sistema ali dejavnosti učinkovitejši, če so med 
sabo povezani, če sodelujejo in če skupaj ustvarjajo višjo do-
dano vrednost. Osnovi dejavnik ustvarjanja sinergije so člo-
veški viri, ki znajo in zmorejo združiti strokovne, organizacij-
ske, informacijske, komunikacijske in etične vrednote. V tem 
primeru gre za ustvarjanje varnostne sinergije (v nadaljeva-
nju: sinergija), ki je še kako primanjkuje na področju upra-
vljanja korporativne varnosti. V preteklosti je bila tovrstna 
sinergija močno zanemarjena, kar je prav gotovo eden od ra-
zlogov nastalih kriz. »To pomeni, da razen nekaj svetlih izjem, 
ki so bili zaradi poslovanja v mednarodnem okolju in lastništva 
tujega kapitala primorani svojo filozofijo poslovanja in obvla-
dovanja tveganj postaviti popolnoma v novo perspektivo, je 
stanje katastrofalno« (Denis Čaleta, Korporativna varnost, 
2014, št. 4, str.23). S tega zornega kota je smiselno nekaj besed 
nameniti tovrstni sinergiji, ki bi v prihodnje morala bogatiti 
procese upravljanja korporativne varnosti in korporativnega 
upravljanja gospodarskih družb nasploh. 

Bistvo ustvarjanja in razvoja sinergije 

Glede na sorodnost posameznih strokovnih področij varnosti 
v varnostnem sistemu gospodarske družbe je treba sinergijo 
ustvarjati in nenehno razvijati v več sklopih. Kajti že z vidika 
pravne podlage in z vidika uvajanja varnostnih standardov v 
varnostni sistem, se kažejo potrebe in zahteve po medsebojni 
organizacijski in funkcionalni povezanosti. S tega zornega 
kota lahko opredelimo vsaj pet sklopov ustvarjanja in razvoja 
sinergij v procesu upravljanja korporativne varnosti, ki so:

Prvi sklop: Povezovanje varnosti in zdravja pri delu, varstva 
pred požari, zaščite in reševanja, varstva okolja ter varstva 
pred nevarnimi snovmi. Ta sklop notranje sinergije je na pr-

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti



Sinergijo je treba razvijati v sistemu 
notranjega usposabljanja in 
izpopolnjevanja zaposlenih, še  
posebej usposabljanja managementa  
korporativne varnosti in drugega 
varnostnega osebja. 

vem mestu, kajti izredni dogodki na tem področju povzroča-
jo izredno velike človeške, moralne in finančne posledice. 
Sinergija se pokaže, ko pride do večje naravne ali kake druge 
nesreče. Osnova je varnost in zdravje zaposlenih, pri čemer 
je »glavno vodstvo odgovorno za varnost svojih zaposlenih ter 
mora slediti politiki ničelne tolerance do nevarnih vedenj na 
delovnem mestu, ki ogrožajo osebno varnost zaposlenih« (Po-
tokar Marko in Andrej Kovačič, Korporativna varnost, 2014, 
št. 6, str.49).

Drugi sklop: Povezovanje varstva osebnih podatkov, varova-
nja tajnih podatkov, varovanja informacij, varovanja poslov-
nih skrivnosti in celotne poslovne dokumentacije ter varova-
nja arhivov. V tem sklopu gre tudi za obvladovanje business 
intelligence in benchmarkinga.

Tretji sklop: Povezovanje fizičnega in tehničnega varovanja, 
pri čemer gre za izredno precizno presojo koliko in kje fizič-
nega ter koliko in kje tehničnega varovanja. Gre za stroškovni 
(cost/benefit) in kakovostni vidik presoje, ki mora - ob pri-
mernih stroških - povečati učinkovitost izvajanja načrta va-
rovanja in varnostnega režima na varovanih območjih.

Četrti sklop: Povezovanje zaščite patentov, inovacij, blagov-
nih znamk, konkurenčnih prednosti ter ugleda in dobrega 
imena gospodarske družbe. 

Peti sklop: Povezovanje managementa korporativne varnosti 
ter managementa korporativnega upravljanja, ki se vidi v so-
delovanju kolegijev in sej vodstva (glavnega direktorja ali 
uprave), štaba za CZ, kriznega štaba in (če obstaja) foruma in-
formacijske varnosti.

V bistvu lahko govorimo o vsestranski sinergiji, ki zagotavlja 
tesno povezanost področij varnosti v posameznem sklopu ter 
povezanost med sklopi sinergij. Glavno odgovornost pri tem 
prevzame management korporativne varnosti, vsekakor in 
vselej ob podpori vodstva.

Tovrstna sinergija prinaša naslednje koristi:
- več podatkov za ugotavljanje ranljivosti in ocenjevanje po-

sameznih vrst ogroženosti,
- več motivacije za upravljanje krovne varnostne politike in 

izvedenih varnostnih politik,
- več znanja in več moči za učinkovito obvladovanje varno-

stnih tveganj,
- učinkovitejše obvladovanje izrednih dogodkov s pomočjo 

pravočasnih informacij opozorilnega sistema, varnostno 
nadzornih centrov, fizičnega in tehničnega varovanja in 
skozi izvedene scenarije na vsakoletnih vajah,

- več argumentov za primerno (boljše) plačilo managementa 
korporativne varnosti in drugega varnostnega osebja, ki 
mora delati tudi v posebnih pogojih dela,

- boljša izmenjava izkušenj znotraj lastnega managementa 
korporativne varnosti, navzven pa drznejše iskanje dobre 
prakse zaščite in varovanja,

- več argumentov za finančne, kadrovske in druge potrebe in 
zahteve, ki jih je treba predstaviti vodstvu gospodarske druž-
be, da se zgane in nameni več sredstev za varnostni sistem,

- optimiziranje varnostne arhitekture, ki se vidi v organizira-
nosti varnostnega sistema v katerem uravnoteženo in učin-
kovito delujejo vsa področja varnosti,

- zavestno obvladovanje kriznega načrtovanja in kriznega 
upravljanja, ki se vidi v preizkušenem planu neprekinjene-
ga poslovanja, 
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- uravnoteženje vložkov (in stroškov) v posamezna področja 
varnosti (varnost in zdravje pri delu, zaščita in reševanje, 
požarna varnost, informacijska varnost, fizično in tehnično 
varovanje, itd.),

- višja stopnja zavedanja vseh zaposlenih, krovnega in opera-
tivnega vodstva in managementa korporativne varnosti, da 
je treba razviti miselnost preprečevanja škod in izgub in 
hkrati miselnost učinkovitega razreševanja nastalih izre-
dnih dogodkov,

- krepitev sinergije razvija etične vrednote lastnikov, upra-
vljavcev, nadzornikov in zaposlenih ter zmanjšuje tveganja 
nastanka notranjih konfliktov, koruptivnih tveganj in dru-
gih kaznivih in neetičnih ravnanj zaposlenih.

Sinergijo je treba razvijati v sistemu notranjega usposablja-
nja in izpopolnjevanja zaposlenih, še posebej usposabljanja 
managementa korporativne varnosti in drugega varnostnega 
osebja. Tu je pomembna podpora vodstva in nadzornikov, ki 
so pripravljeni v poslovno politiko, razvojno strategijo in v 
varnostno politiko vtkati tudi vzpostavitev sinergije v upra-
vljanju korporativni varnosti.

Management korporativne varnosti  
kot ključni ustvarjalec sinergije

Management korporativne varnosti je v strukturi manage-
menta gospodarske družbe tisti dejavnik, ki deluje kot spod-
bujevalec, ustvarjalec, povezovalec in izvajalec sinergije na 
vseh organizacijskih ravneh gospodarske družbe. Za vsako 

Management korporativne varnosti 
je v strukturi managementa 
gospodarske družbe tisti dejavnik, ki 
deluje kot spodbujevalec, ustvarjalec, 
povezovalec in izvajalec sinergije 
na vseh organizacijskih ravneh 
gospodarske družbe. 

Pri varnostnem managementu lahko 
ugotovimo, da ima le manjši del družb 
v kritični infrastrukturi ustrezen 
management korporativne varnosti, 
ki bi zmogel ustvariti sinergije med 
posameznimi področji varnosti.

strokovno področje varnosti in zaščite mora biti nekdo pisno 
imenovan, z jasnimi pristojnostmi, pooblastili in odgovor-
nostmi v procesu upravljanja določenega področja varnosti.
Managament korporativne varnosti v gospodarski družbi se-
stavljajo (vsaj) naslednje odgovorne osebe:
- direktor ali njegov namestnik ali član uprave v vlogi krovne 

odgovorne osebe za upravljanje korporativne varnosti, ki se 
ga lahko poimenuje kot krovni varnostni manager, odgovo-
ren za upravljanje korporativne varnosti na strateški ravni,

- vodja varnostne službe, ki izvaja fizično in tehnično varo-
vanje,

- vodja službe varstva pri delu,
- vodja službe varstva pred požari,
- vodja gasilske enote,
- vodja službe varstva okolja,
- vodja službe informatike in/ali inženir informacijske var-

nosti,
- pooblaščenec za poslovno skrivnost,
- svetovalec za varnost-varnostni svetovalec,
- poveljnik štaba CZ ali poverjenik CZ,
- odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov,
- odgovorne osebe, ki so si pridobile dovoljenje za dostop do 

tajnih podatkov,
- odgovorna oseba za varovanje arhivov,
- vodja kriznega štaba.

Oblika dela za ustvarjanje sinergije so posamezni formalni in 
neformalni stiki (razgovori, sestanki, debate, skupni ogledi 
terena, skupno iskanje optimalnih rešitev, idr.) med posame-
zniki managementa korporativne varnosti, glavni in sistem-
ski način dela pa je varnostni kolegij. Na tem kolegiju se razu-



mno in na podlagi argumentov razpravlja o tekočih in razvoj-
nih (strateških) vprašanjih korporativne varnosti.

Vloga lastnikov, upravljavcev  
in nadzornikov

Kako prepričati lastnike, upravljavce in nadzornike, da je si-
nergija v razvojni strategiji, pri ustvarjanju notranje integri-
tete in v sistemu upravljanja korporativne varnosti dejavnik, 
ki motivira človeške vire, omogoča transparentnost poslova-
nja in ustvarja dodano vrednost v obliki dobička in konku-
renčnosti. Vendar pa ob zamotanih lastniških strukturah, ob 
upravljavcih, ki imajo večinoma kratek vek upravljanja, v ka-
terem »niti pod razno« nimajo motivacije še manj pa moči za 
učinkovite varnostne mehanizme. Poleg tega, ob neprofesio-
nalnih nadzorniških ekipah, lahko hitro ugotovimo, da je v 
gospodarskih družbah izredno malo manevrskega prostora 
za ustvarjanje sinergije v sistemu upravljanja korporativne 
varnosti. Vendar pa je treba še tako mali manevrski prostor v 
pravem trenutku in pri pravih posameznikih v vodstvu izkori-
stiti za namene izboljšanja upravljanja korporativne varno-
sti. Glavna vloga lastnikov, upravljavcev in nadzornikov je to-
rej, da podprejo argumentirane rešitve ter s financami omo-
gočijo tudi njihovo realizacijo.

Sklepne misli

Sinergijo bi bilo smiselno in koristno bolj prodorno zastaviti v 
kritični infrastrukturi, ki mora tekoče in kakovostno delovati 
tudi v izrednih okoliščinah. Gre za energetske družbe, zaščito 
in reševanje, sistem gasilstva, zdravstvo in urgenco, teleko-
munikacijske družbe, transport, prehrano in intervencijske 
službe. Ob tem se je treba najprej vprašati ali ima navedena 

kritična infrastruktura primerno izobražen, strokovno pod-
kovan, prodoren, komunikativen in etično izbrušen manage-
ment korporativne varnosti. Kajti ta management mora biti 
pripravljen delati tudi v posebnih pogojih, biti sposoben raz-
vijati sinergijo in biti tudi primerno plačan. Pri tem pa se mi-
mogrede lahko tudi vprašamo ali lahko v kritični infrastruk-
turi poiščemo kakšen vzor za sinergijo. Pri varnostnem ma-
nagementu lahko ugotovimo, da ima le manjši del družb v 
kritični infrastrukturi ustrezen management korporativne 
varnosti, ki bi zmogel ustvariti sinergije med posameznimi 
področji varnosti. Ali drugače povedano: Korporativna var-
nost se v nekaterih družbah šele razvija. Tudi pri sinergiji lah-
ko ugotovimo, da ima le manjši del kritične infrastrukture 
razvito vsestransko sinergijo. »Svetla točka v sistemu je Gasil-
ska zveza Slovenije, ki je uspela ves ta čas ohraniti svoj prvinski 
sistem delovanja, ki zagotavlja učinkovito delovanje predvsem 
na lokalnem nivoju preko svojih osnovnih organizacijskih enot, 
to je profesionalnih in prostovoljnih gasilskih društev, ki delu-
jejo skorajda v vsaki vasi.« (Miran Vršec, Korporativna var-
nost, 2014, št. 6, str. 18). To pomeni, da je na vseh nivojih delo-
vala v smislu sinergije. Tudi v gospodarstvu se najde kakšna 
družba, ki deluje v smeri izboljšanja sinergij, vendar ne najde-
mo vzornega primera. 

In končno: Kaj lahko pričakujemo od države, ko gre za ustvar-
janje učinkovitejših sinergij pri upravljanju korporativne 
varnosti v gospodarstvu. Torej sinergij na operativnem nivoju 
nacionalne varnosti. Spričo zategovanja pasu na vseh ravneh 
od države ni kaj dosti pričakovati. Vsaka družba v kritični in-
frastrukturi se bo morala opreti zlasti na lastne sile in sred-
stva ter na strokovno pomoč zunanjih profesionalnih institu-
cij. Tu lahko določeno vlogo odigra tudi Inštitut za korpora-
tivne varnostne študije, tako s svetovanjem, organiziranjem 
konferenc in izdajanjem publikacij, kot tudi z usposabljanjem 
in vključevanjem v izvajanje magistrskega študija. 
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Avtor: Dr. Brane Bertoncelj / Slovensko združenje korporativne varnosti

EVROPSKI VIDIK  
ZAŠČITE POSLOVNE 
SKRIVNOSTI 

V sodobnem, na znanju temelječem gospodarstvu, je zmožnost podjetij za 
inovacije in konkuriranje resno ogrožena, če njihove zaupne informacije 
postanejo predmet kraje ali zlorabe. 

Pojem poslovne skrivnosti ni nov (o 
tem so razpravljali že v rimski dobi: Po-
slovne skrivnosti in Rimsko pravo: Ac-
tio Servi Corrupti), vsebinski problemi 
z njeno opredelitvijo in zaščito pa se se-
daj vse bolj večajo. Med razlogi za to je 
vse ostrejša svetovna konkurenca in ra-
stoča uporaba digitalnih tehnologij. 
Zato mora biti zaščita poslovne skriv-
nosti aktualna s časom, strateška sred-
stva podjetij (materialna in nematerial-
na) pa ustrezno organizacijsko, kadro-
vsko, pravno in tehnično zavarovana 
pred krajo in zlorabo. 

Razlike med pojmi poslovna skrivnost 
in drugimi formalnimi pravicami inte-
lektualne lastnine (izumi, patenti, av-
torskimi pravicami ipd.), presegajo ob-
seg članka.

Kriminaliteta s pomočjo računalnika in 
industrijsko vohunjenje sta žal del real-
nosti, s katerimi se podjetja v Evropi in 
po svetu soočajo vsak dan.  Izguba zau-
pnosti poslovanja pa je lahko ključna 
ovira za uporabo enotnega trga EU kot 
dejavnika, ki omogoča inovacije in go-
spodarsko rast. Zato ni presenetljivo, 
da je v globalni informacijski družbi za-
ščita poslovnih skrivnosti pomembna 
prioriteta, ki zahteva tudi enotne stan-
darde zaščite preko nacionalnih meja.
Varovanje poslovne skrivnosti je še po-
sebej pomembno za manjša podjetja. 
Pri poslovanju se namreč močneje za-
našajo na poslovne skrivnosti kot večja 
podjetja, kar je delno posledica stro-
škov patentiranja in zaščite pred krši-

tvami. Izguba poslovne skrivnosti ali 
razkritje ključnega izuma, ki tako po-
stane dostopna interesentom / konku-
rentom, lahko povzroči bistveno 
zmanjšanje vrednosti podjetja in nje-
gove prihodnje poslovne uspešnosti.

Letni pregled »Globalni boj proti golju-
fijam« (Kroll, 2013) kaže, da širok spek-
ter industrije po svetu zaznava porast 
raznih vrst in oblik goljufij, pa tudi stro-
škov njihovih posledic. Podjetja vse bolj 
občutijo ranljivost na tem področju (70 
% podjetij je v raziskavi poročalo, da so 
utrpeli vsaj eno vrsto goljufij v prete-
klem letu, predlani pa 61 % podjetij), po-
večana pa je tudi pozornost javnosti. 
Ukrepi in aktivnosti za upravljanje tve-
ganj na tem področju so omejeni s pro-
računom in poslovno politiko podjetij, 
ki se še vedno premalo zavedajo tveganj. 
Med goljufijami ima navzkrižje intere-
sov največjo letno rast (iz 4% leta 2012 
na 17% leta 2013), največ pa je kraj in-
formacij (21%), sledi korupcija in pod-
kupovanje 20%, kraja premoženja 18%, 
število naročnikov goljufij narašča (s 5% 
na 18%), prav tako pravne kršitve (s 5% 
na 18%)in pranje denarja( s 4% na 11%).

Kakšno je stanje v Evropi ? Ugotavlja 
se, da postaja zaščita poslovne skrivno-
sti vedno večji problem. 25% evropskih 
podjetij je poročalo o najmanj enem 
primeru kraje informacij v letu 2013 (v 
primerjavi z 18% v letu 2012 ). Nivo va-
rovanja poslovne skrivnosti se bistveno 
razlikuje med državami EU, predvsem 
zaradi razlik v nacionalnih zakonoda-
jah in tudi pomanjkanja enotne opre-
delitve pojma poslovne skrivnosti za 
uporabnike. Ta pojem se uporablja za 
podatek, s katerim podjetja, raziskoval-
ci in inovatorji kot zaupne določajo - 
bodisi v lastnem podjetju ali v poslovni 
mreži, vse s ciljem pridobiti ali obdržati 
konkurenčno prednost na trgu in na-
daljnji razvoj.

Evropska komisija v okviru pobude Uni-
ja inovacij, kot enega od stebrov strategi-
je Evropa 2020, oblikuje inovacijam pri-
jazno poslovno okolje. Zato je sprejela 
celovito strategijo, s katero želi zagoto-
viti nemoteno delovanje enotnega trga 
za zaščito intelektualne lastnine in po-
slovne skrivnosti. Zato obstajajo uteme-
ljeni ekonomski razlogi za dodelitev 
pravnega varstva za navedeni področji.

Izguba poslovne skrivnosti ali razkritje ključnega  
izuma, ki tako postane dostopna interesentom / 
konkurentom, lahko povzroči bistveno zmanjšanje 
vrednosti podjetja in njegove prihodnje poslovne 
uspešnosti.



Pomen poslovne skrivnosti v novem 
globalnem gospodarstvu vztrajno nara-
šča, varstvo poslovne skrivnosti pa 
učinkovito zapolnjuje vrzel med avtor-
skimi pravicami in patentno zaščito, 
dvema tradicionalnima stebroma inte-
lektualne lastnine.Zato je Evropska ko-
misija konec leta 2013 predlagala nova 
pravila o varstvu nerazkritih znanj in 
izkušenj ter poslovnih informacij (po-
slovne skrivnosti) proti njenim nezako-
nitim pridobivanjem, uporabo ali raz-
kritjem. Predlog direktive uvaja skupne 
opredelitve poslovne skrivnosti, kot 

tudi način, s katerim lahko oškodovanci 
preboja zaščite poslovne skrivnosti do-
bijo ustrezno odškodnino za nezakoni-
to dejanje.  Omogočila bo tudi lažji do-
kazni postopek za pristojna nacionalna 
sodišča, ki se ukvarjajo z odtujitvijo za-
upnih poslovnih informacij.

Na splošno, poslovne skrivnosti vsebu-
jejo vsaj dve vrsti informacij: (i) tehnič-
ne (poslovni in proizvodni procesi, re-
cepture, kemične sestavine ipd.), (ii) 
komercialne (strategija poslovne poli-
tike podjetja, rezultate tržnih raziskav, 

seznam strank in dobaviteljev, podatke 
o poslovnih pogodbah, konkretnih iz-
delkih ali storitvah ipd.).

Cilj novega predloga Evropske komisije 
je uskladitev nacionalnih zakonodaj, s 
katerimi naj bi se zagotovilo, da če inte-
resenti kradejo ali drugače nezakonito 
pridobijo (ali uporabljajo) te informa-
cije, bo (i) oškodovanec lahko uvelja-
vljal svoje pravice na sodišču in (ii) imel 
bo dostop do ustreznih in primerljivih 
pravnih sredstev in evropske pravne 
prakse.

Predlog Evropske komisije: (i) oblikuje 
ustrezna pravna sredstva (na primer 
možnost, da se prepreči interesentom 
uporabljati ukradene informacije), (ii) 
izboljšuje sposobnost oškodovancev do 
odškodninskega zahtevka, (iii) določa 
pravila o varovanju zaupnih informacij 
med sodnim postopkom.

Z usklajenim sistemom varovanja po-
slovne skrivnosti bo podjetjem in razi-

Z usklajenim sistemom varovanja poslovne skrivnosti 
bo podjetjem in raziskovalcem na voljo varnejše 
poslovno okolje, v katerem bodo lahko na enotnem 
trgu EU neovirano ustvarjali in si izmenjevali 
strokovno znanje, izkušnje in tehnologijo ter izdajali 
dovoljenja za njihovo uporabo.
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skovalcem na voljo varnejše poslovno 
okolje, v katerem bodo lahko na eno-
tnem trgu EU neovirano ustvarjali in si 
izmenjevali strokovno znanje, izkušnje 
in tehnologijo ter izdajali dovoljenja za 
njihovo uporabo. 

Predvidoma bodo varnejše poslovne 
skrivnosti povečale spodbude za nalož-
be v raziskave in razvoj , kar lahko po-
meni tudi več delovnih mest in boljše 
izdelke ter storitve. Prav tako bodo ovi-
re za sodelovanje med podjetji, razisko-
valci in inovatorji v različnih državah 
EU bistveno manjše kot sedaj.V novi 
ureditvi bo pomembna zlasti enotna 
definicija pojma poslovne skrivnosti, za 
jasno določanje kakšna vrsta podatkov 

in informacij izpolnjuje pogoje za nje-
no zaščito, ki pa ne sme imeti nižjo pri-
oriteto kot tehnične ali druge zaupne 
informacije. Problem bo iskanje prave-
ga ravnovesja in izogibanje pretirane 
razširitve obsega zaščite, kar bo ključ-
nega pomena za preprečevanje nezaže-
lenega neskladja s pravili konkurenč-
nega prava.

Predlog Evropske komisije o varovanju 
pred protipravno prilastitvijo poslovne 
skrivnosti je bil posredovan Svetu mi-
nistrov in Evropskemu parlamentu v 
sprejetje po rednem zakonodajnem po-
stopku, predvidoma pa začel veljati naj-
pozneje čez 4 leta (odvisno od hitrosti 
obravnav!).

Viri

1 Study on trade secrets and confiden-
tial business information in the in-
ternal market  (Študija o poslovnih 
skrivnostih in zaupnih poslovnih in-
formacijah na notranjem trgu), 
Evropska komisija, 2013,

2 http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/iprenforcement/trade_secrets/,

3 http://www.kroll.com/resources/re-
ports/global-fraud-reports/(Global-
no poročilo o goljufijah, 2013/2014), 
Kroll. 
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Avtor: Andrej Rupnik / Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces –  
 Inštitut za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF) Ljubljana

VARNOST  
V KIBERPROSTORU

Neprestan razvoj človeškega uma in novih spoznanj, ki generirata tehnološki 
razvoj, povzroča svojstven paradoks: karkoli človek ustvari, je v osnovi 
bipolarno. Ima svetlo in temno plat, je hkrati dobro in slabo, je koristno in 
škodljivo. 

Ta dvojnost je naravno dejstvo, ki 
ga je potrebno sprejeti in se zave-
dati, da jo lahko ob praktični rabi 

tehnoloških rešitev zgolj bolj ali manj 
uspešno kontroliramo, ne moremo pa je 
odpraviti, ne da bi pri tem ogrozili ali 
celo onemogočili tehnološkega razvoja 
samega. Odstop s te dirke ni opcija.

Ta temeljna značilnost tehnološkega ra-
zvoja verjetno še nikoli ni bila tako izra-
zita, kot ravno v dobi sodobne informa-
cijske družbe. Računalnik, v kakršnikoli 
zunanji formi, povezan v elektronsko 
telekomunikacijsko omrežje je postal, 
če to hočemo ali ne, nepogrešljiv in po-
memben element našega življenja, še 
celo tedaj, ko ga sami sploh ne upora-
bljamo. Človek hkrati »biva« v več di-
menzijah: najprej v fizičnem svetu, v 
katerem neposredno zaznava svoje oko-
lje in le-to zaznava njega; obenem živi v 
svojem lastnem miselnem svetu, ki ga 
okolje neposredno (še?)ne zaznava; z 
razvojem informacijske družbe pa je za-
živel še v enem navideznem svetu, v 
tako imenovanem kibernetskem pro-
storu (tudi kiberprostoru) ali virtualni 
resničnosti. 

Ena od definicij kibernetiko kratko in je-
drnato opredeljuje kot »vedo o upravlja-
nju sistemov s pomočjo informacij«. Ra-
čunalnike in omrežja, povezane v celovit 
sistem, krmilimo s pomočjo informacij 
zapisanih v algoritmih, obenem pa je ce-
loten sistem namenjen prav ustvarjanju 
informacij in njihovemu komuniciranju 
med izvorom (oddajnikom) in ponorom 
(sprejemnikom), med katerima poteka 
prenosni kanal (komunikacijska pot). V 

kiberprostoru je računalnik hkrati od-
dajnik in sprejemnik informacij, z drugi-
mi računalniki pa komunicira po elek-
tronskih komunikacijskih poteh, ki sku-
paj sestavljajo komunikacijsko omrežje. 
Glede na število v komunikacijo vključe-
nih naprav omrežje zajema celoten raz-
pon od dveh med seboj povezanih na-
prav pa vse do svetovnega omrežja (sve-
tovni splet, internet). Današnjih potreb 
po informacijah in komuniciranju z dru-
gimi si ni več mogoče zamisliti brez upo-
rabe v omrežje povezanih IT naprav, pa 
naj gre za individualne ali za skupne po-
trebe ljudi, interesno združenih v kakr-
šnokoli obliko organizacije. Človek eno-
stavno ne more več uresničevati lastnih 
in skupnih interesov, če ni vsaj pasiven 
del te najbolj množične in vseobsegajoče 
prepletenosti strojno podprtega komu-
niciranja. Zmotno je prepričanje, da ti-
sti, ki računalnika ne uporablja ali ga 
sploh nima, ni vključen v ta proces. Ra-
čunalniški pomnilniki vsebujejo vrsto 
zapisov o njegovem življenju, o njegovi 
zasebnosti, zdravstvenem stanju, naku-
povalnih navadah…, ob tem pa nima vse-
lej vpliva na to, ali bodo podatki o njem 
del kiberprostora ali ne (oblastni organi 

človeka registrirajo v evidenci državlja-
nov tudi mimo njegove volje). Še celo, ko 
ta vpliv ima, se je zaradi koristi, ki jih 
prinaša sodobna informacijsko-teleko-
munikacijska tehnologija pripravljen, 
včasih pa, ker ni druge alternative, prisi-
ljen vključiti v kiberprostor in se s tem 
odpovedati delu svoje zasebnosti.

Informacije v kiberprostoru so lahko z vi-
dika posameznika zasebne ali javne. Za 
prve je v njegovem interesu, da ostanejo 
pred drugimi prikrite, za druge soglaša, 
da se lahko komunicirajo drugim, včasih 
komurkoli, včasih omejenemu obsegu 
oseb. Podobno velja za organizacije. Gle-
de na konkretne interese (na primer eko-
nomsko-propagandne) želijo, da njihove 
informacije dosežejo čim širši krog upo-
rabnikov, ali pa želijo tiste informacije, ki 
so zaupne narave ohraniti v čim ožjem 
krogu uporabnikov (na primer poslovne 
skrivnosti). Včasih je konkretno ločnico 
med individualno in skupno informacij-
sko sfero težko potegniti saj je nenaza-
dnje prenekatera organizirana skupina 
ljudi, pa naj gre za oblastni organ ali pod-
jetje, sestavljena iz posameznikov, ki v 
večji ali manjši meri poznajo tudi obču-

Človek enostavno ne more več uresničevati lastnih 
in skupnih interesov, če ni vsaj pasiven del te najbolj 
množične in vseobsegajoče prepletenosti strojno 
podprtega komuniciranja. Zmotno je prepričanje,  
da tisti, ki računalnika ne uporablja ali ga sploh nima,  
ni vključen v ta proces. 



Vsaka uspešna, učinkovita in konkurenčna 
ekonomska korporacija za izvajanje ali ob izvajanju 
poslovnih procesov ustvarja, hrani in uporablja celo 
vrsto občutljivih informacij, ki prav zaradi te njihove 
narave pridobijo atribut poslovne skrivnosti. Če se 
le-te razkrijejo konkurenci, lahko korporacija izgubi 
ne le svoje primerjalne prednosti na trgu, temveč tudi 
ves denar vložen v tehnološki napredek.

tljive korporativne informacije. Z vidika 
zaščite tistih informacij, za katere ne želi-
mo da postanejo del vsakomur dostopne 
komunikacije je pomembno razlikova-
nje, ali gre za varovanje povsem individu-
alizirane informacijske zasebnosti kot 
ene od temeljnih človekovih pravic, ali pa 
za varovanje zaupnih informacij organi-
zacije. Slednje je še posebej pomembno v 
primeru, ko bi njihovo razkritje drugim 
lahko ogrozilo uspešnost njihovega delo-
vanja ali celo 
o b -

stoj. 

Z vidika korporativne varnosti je infor-
macijsko-telekomunikacijska varnost 
eden od najbolj pomembnih sistemskih 
gradnikov varnosti nasploh, obenem pa 
jo je tudi relativno težko zagotavljati. 
Ker gre za varnost v kiberprostoru, je ve-
čina tveganj težko, včasih celo povsem 
nezaznavnih, dokler ne nastopijo ško-
dljive posledice, pa še takrat pogosto ne 

vemo, da so posledice nastale 
prav zaradi tega, ker 

sta posameznik 
ali druga 

o r g a -

nizacija za dostop do naših zaupnih in-
formacij izkoristila varnostne pomanj-
kljivosti v našem lastnem informacij-
sko-telekomunikacijskem sistemu. Vsa-
ka uspešna, učinkovita in konkurenčna 
ekonomska korporacija za izvajanje ali 
ob izvajanju poslovnih procesov ustvar-
ja, hrani in uporablja celo vrsto občutlji-
vih informacij, ki prav zaradi te njihove 
narave pridobijo atribut poslovne skriv-
nosti. Če se le-te razkrijejo konkurenci, 
lahko korporacija izgubi ne le svoje pri-
merjalne prednosti na trgu, temveč tudi 
ves denar vložen v tehnološki napredek. 
Žal je ubiranje bližnjic za pridobivanje 
koristi v človeški naravi, pa naj gre za po-
sameznika ali organizacijo, zato se eko-
nomskemu vohunstvu, ki omogoča izo-
gib investicijam v tehnološki razvoj ter 
omejuje konkurenco, enostavno ni mo-
goče izogniti. Kar je pri tem še zlasti po-
membno je spoznanje, da ta dejavnost ni 
omejena zgolj na posameznike ali kon-
kurenčne ekonomske subjekte, temveč 
se z njo ukvarjajo tudi države, s svojim 
institucionaliziranim obveščevalno-
varnostnim sistemom.

Kako uspešno je mogoče korporativne 
ali kakršnekoli druge skrivnosti v kiber-
prostoru varovati pred državnimi obve-
ščevalno-varnostnimi aparati, je precej 
ilustrativno razkril »žvižgač« Edward 
Snowden, nekdanji pogodbeni sodela-

vec ameriške Agencije za nacionalno 
varnost (NSA). Morda so marsiko-

ga ta razkritja presenetila, po-
znavalcev pač ne, so pa nedvo-

mno pripomogla k večji oza-
veščenosti ljudi (in organi-

zacij) glede varnostnih 
tveganj kiberprostora. 

Seveda vsaka država 
trdi, da z elektronskim 
vohunjenjem, tako 
imenovanim SIGINT 
(signal intelligence) 
varuje svoje varno-
stne, politične in 
ekonomske interese, 
ne razkriva pa, da te 
interese napram dru-
gim državam tudi 

uresničuje, pogosto 
na zelo ofenziven na-

čin in prav zaradi eko-
nomskih interesov la-

stnega gospodarstva. 
Zgolj tehnološko visoko 

gospodarsko razvita drža-
va lahko generira finančne 

in materialne koristi, s tem 
pa se veča tudi njena ekonom-

sko-politična moč v mednaro-
dnem prostoru. Pridobivanje eko-

nomskih skrivnosti drugih držav ali 
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njenih korporacij je vedno bila, je in bo 
ena od ključnih aktivnosti obveščevalnih 
služb, njihov izplen pa je odvisen pred-
vsem od ekonomske podstati, ki jim jo 
zagotavljajo države in jim s tem zagota-
vljajo moč (angažirajo lahko najboljše IT 
strokovnjake in podjetja), ter od držav-
nih ekonomsko-političnih prioritet in 
strateško določenega okvira za njihovo 
delovanje. V širšem smislu v ekonomski 
krog poleg proizvodnje, porabe in inve-
sticij sodi tudi ekonomska obveščevalna 
dejavnost. Sodobni ekonomski tokovi so 
nujno vezani na kiberprostor ali pa je sle-
dnji celo osrednji poslovni prostor dolo-
čene ekonomske aktivnosti, zato še niko-
li v zgodovini človeštva nepooblaščen 
dostop do poslovnih skrivnosti z vidika 
tveganj za napadalca ni bil tako enosta-
ven in učinkovit, z vidika tarče pa tako 
prikrit in potencialno uničujoč. Vsaka 
uspešna korporacija, ki v tržnem gospo-
darstvu nujno deluje v konkurenčnem 
okolju, se mora zavedati, da so njene po-
slovne skrivnosti vselej in povsod mikav-
ne za druge, še posebej, če jih je mogoče 
brez velikega truda materializirati v obli-
ki finančne koristi. 

Seveda pa največjo grožnjo informacij-
ski varnosti korporacij le ne predstavlja-

jo državne obveščevalne službe, taka tr-
ditev bi bila pretirana, temveč te izvirajo 
predvsem iz dejavnosti drugih korpora-
cij ali posameznikov, ki poslovne skriv-
nosti pridobivajo na kriminalen način 
bodisi za lasten račun ali za račun drugih 
korporacij. Ta inkriminirana obvešče-
valna dejavnost lahko poteka brez ali z 
uporabo intruzivnih IT metod. Prva po-
teka s pomočjo ljudi, ki pridobivajo ali 
razkrivajo notranje informacije za svoj 
ali tuj račun, druga pa poteka z internim 
ali eksternim hekingom. Cilj ekonom-
sko motiviranih hekerskih vdorov v sis-
teme in prestrezanja elektronskih ko-
munikacij je jasen: brez truda pridobiti 
informacije in znanje, ki ga je mogoče 
unovčiti na trgu, če to ni mogoče pa vsaj 
izločiti konkurenco. Nekoliko manjšo 
grožnjo predstavljajo tudi hekerji brez 
ekonomskega motiva. Vdiranje v siste-
me in prestrezanje elektronskih komu-
nikacij jim je mentalni izziv ali v zabavo, 
napad pa izvedejo enostavno zato, ker ga 
zaradi varnostnih pomanjkljivosti na 
strani tarče lahko, včasih pa je njihov 
motiv goli kibernetski vandalizem in ne-
smiselno povzročanje škode. So prej na-
dležni kot nevarni. Potencialno in resno 
nevarnost pa predstavlja tudi kibernet-
ski terorizem, usmerjen proti korpora-

cijam, ki so del nacionalne kritične in-
frastrukture. Tak hekerski napad lahko 
bistveno vpliva na raven nacionalne var-
nosti in povzroči kaotične in težko ob-
vladljive razmere, obenem pa za »kiber-
terorista« pomeni minimalno izposta-
vljanje nevarnosti.

Kaj lahko korporacija stori za obvladova-
nje informacijsko-varnostnih tveganj? 
Najprej je potrebno zavedanje, da gre za 
visoko strokoven proces, ki je neločljivo 
povezan in prepleten z drugimi vidiki 
korporativne varnosti. Zanašanje na la-
stne vire ali na lastno službo za informa-
tiko in telekomunikacije, še posebej, če je 
slednja primarno naravnana na razvoj 
informacijske podpore osnovnim po-
slovnim procesom ali pa zagotavlja zgolj 
minimalen obseg skrbniških storitev, po-
gosto ne bo dovolj in bo potrebno poiska-
ti zunanje izvajalce za izgradnjo celovite-
ga sistema zaščite in varovanja občutlji-
vih informacij in informacijskih tokov. 

V drugem koraku mora korporacija rav-
nati po naslednji formuli: na eni strani 
mora analitično opredeliti jasne in tre-
nutne (dejanske) grožnje svoji informa-
cijski varnosti, na drugi strani pa na pod-
lagi analitične ocene verjetnosti kiber-



Če v fizičnem svetu razumemo, kakšni nevarnosti 
bomo izpostavili svoje premoženje, če na primer na 
parkirišču brez nadzora pustimo odklenjen avtomobil 
prestižne znamke, s ključem v kontaktni ključavnici 
ter denarnico z gotovino, kreditnimi karticami in 
osebnimi dokumenti na sedežu, je potrebno razumeti 
tudi tveganja v kiberprostoru. Čeprav virtualna, 
so enako usodna. Občutljivi poslovni podatki in 
informacije so premoženje. Potrebno jih je ščititi  
in varovati. 

netskih napadov (in drugih oblik zlorabe 
poslovnih podatkov), lastnih sistemskih 
pomanjkljivosti, virov, s katerimi razpo-
laga (ljudje, materialna in finančna sred-
stva), sposobnosti preventivnega ravna-
nja, sposobnosti obvladovanja in razja-
snitve varnostnih incidentov, ki se jim ni 
mogoče vselej izogniti, ter odpornosti na 
napade (sposobnost kompenzirati ško-
do in vzpostaviti normalno stanje), 
opredeliti stopnjo tveganja. Boljša, kot 
bo v luči elementov prve strani te formu-
le ocena elementov druge strani formu-
le, manjša bodo tveganja in obratno. 

Ko poznamo vrsto in obseg tveganj in-
formacijske varnosti, lahko pričnemo z 
načrtovanjem in izvajanjem ukrepov za 
njihovo odpravljanje ali minimizacijo 
(nekaterih tveganj ni mogoče v celoti 
odpraviti). Aktivno politiko informacij-

ske varnosti načeloma sestavljajo ukrepi 
na treh osnovnih področjih: 
- izdelati in uveljaviti je potrebno inter-

ni pravni okvir, ki vsebuje vrsto načel 
in pravil informacijske varnosti kor-
poracije (urejati mora vse vidike do-
stopa do zbirk podatkov, zbiranja, be-
leženja, dopolnjevanja, spreminjanja, 
brisanja, iskanja, uporabe, komunici-
ranja podatkov in informacij v tiskani 
in elektronski obliki, kriptiranja po-
datkov in telekomunikacij, žurnalizi-
ranja ključnih postopkov…); 

- prostore z IT opremo, preko katere je 
mogoč neposreden ali posreden do-
stop do občutljivih podatkov, je po-
trebno fizično in tehnično varovati, da 
se prepreči nepooblaščen dostop, vse 
elektronsko kontrolirane pristope do 
prostorov in opreme pa avtorizirati 
(uporabniško ime, geslo) in o pristo-

pih voditi avtomatiziran žurnal; načr-
tovati in izvajati je potrebno tudi 
ukrepe za primere havarij (požar, po-
tres, povodenj, izpad energetskega sis-
tema…);

- ker je v vsakem sistemu, če je še tako 
fizično in tehnično zavarovan, najšib-
kejši člen vedno človek, so potrebna 
vlaganja v razvoj človeških virov; za-
posleni (in druge osebe, ki imajo obča-
sen dostop to IT sistema korporacije), 
morajo poznati informacijsko-varno-
stna pravila organizacije in jih tudi do-
sledno upoštevati, zavedati pa se mo-
rajo tudi potencialnih posledic, tako 
zase kot za korporacijo v primeru raz-
kritja občutljivih podatkov in infor-
macij; zagotavljanje in preverjanje 
osebne integritete je sestavni del pro-
cesa upravljana s človeškimi viri, vanj 
pa morajo biti vključene tudi vsebine s 
področja informacijske varnosti; skrb 
za korporativno varnost je izrazito ho-
rizontalna funkcija in mora biti del 
vseh temeljnih (proizvodnih, storitve-
nih), menedžerskih (upravljanje, vo-
denje) in podpornih procesov.

Na srečo celotne skupnosti je resnično 
odmevnih in uničevalnih primerov 
uspešnega hekinga v svetu relativno 
malo (so pa zato toliko bolj razvpiti), a 
napačno bi bilo prepričanje, da je temu 
tako zato, ker ni kibernetskih napadov. 
Teh je namreč nepregledno veliko, med 
njimi precej popolnoma avtomatizira-
nih in tehnološko izjemno dodelanih (ti-
stih, ki jih izvajajo institucionalizirane 
in pooblaščene oblastne službe običajno 
sploh ne bomo zaznali). Dejstvo namreč 
je, da vsak urejen sistem, v katerem se 
odvijajo poslovni procesi, področje in-
formacijske varnosti jemlje skrajno re-
sno in temu primerno vlaga v vse tri prej 
citirane vidike informacijske varnosti. 
Če oblastni organi in gospodarske orga-
nizacije ne bi toliko vlagale v zaščito in 
varovanje podatkov, bi bili napadi uspe-
šnejši in usodnejši. Vlaganja v informa-
cijsko varnost so nuja sodobnega sveta 
in se jim ni pametno odrekati. Če v fizič-
nem svetu razumemo, kakšni nevarnosti 
bomo izpostavili svoje premoženje, če 
na primer na parkirišču brez nadzora 
pustimo odklenjen avtomobil prestižne 
znamke, s ključem v kontaktni ključav-
nici ter denarnico z gotovino, kreditnimi 
karticami in osebnimi dokumenti na se-
dežu, je potrebno razumeti tudi tveganja 
v kiberprostoru. Čeprav virtualna, so 
enako usodna. Občutljivi poslovni po-
datki in informacije so premoženje. Po-
trebno jih je ščititi in varovati. 
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MOŽNI PRISTOPI  
REŠEVANJA  
PROBLEMOV V  
IZREDNIH RAZMERAH

Vsaka organizacija, ki se zaveda notranjih in zunanjih tveganj za prekinitev 
normalnega poslovanja, izdela načrt neprekinjena delovanja, ki v sodobnem 
svetu, polnem novih tveganj, predstavlja velik izziv, s katerim se morajo z vso 
resnostjo soočiti gospodarski subjekti in druge organizacije.

Pri pripravi ukrepov ob kriznih situacijah je potrebno 
upoštevati dejstvo, da je v primeru izrednih razmer 
ključnega pomena razumevanje in poznavanje postop-

kov za zagotavljanje minimalnih pogojev za normalno poslo-
vanje. Pri tem so ključnega pomena predpostavke ali:
- smo k reševanju problema pristopili na pravilen način,
- so izdelane ustrezne analize operativnih tveganj, 
- so predvideni ukrepi razumljivi ter periodično predstavlje-

ni vsem zaposlenim,
- so v izdelavo postopkov za neprekinjeno poslovanje vklju-

čeni kompetentni strokovnjaki, 
- so predvideni ukrepi v primeru, da postopki ob izrednih 

razmerah ne zagotavljajo minimalnih pogojev za normalno 
poslovanje.  

V nadaljevanju bom predstavil nekaj možnih pristopov reše-
vanja problemov pri pripravi ukrepov za neprekinjeno poslo-
vanje.

Vrste problemov

Vukman (2000) navaja, da je problem situacija, v kateri poiz-
kušamo definirati določene cilje in najti sredstva, s katerimi 
jih bomo lahko dosegli. 

Problem je nekaj, kar težko opustimo, pri čemer se zavedamo, 
da je potrebno izvesti spremembe. Za probleme so bistveni 
pomeni, ki jih dodajamo dogodkom, razvijajo pa se v komuni-
kaciji (Brajša, 1994).

V kolikor želimo iz začetnega stanja doseči želeni cilj, mora-
mo pri reševanju posameznega problema uporabljati določe-
ne operacije. Seveda se pri zastavljanju določenih ciljev vedno 

znova srečujemo z novim t. i. odločitvenim problemom, saj je 
v večini primerov za dosego zastavljenih ciljev možno izbirati 
med večjim številom alternativ (Bohanec, 2007). 

Probleme delimo na preproste in kompleksne. Pri preprostih 
problemih se srečujemo z racionalnim in usmerjenim vede-
njem, pri kompleksnih problemih pa z iracionalnim in neo-
predeljenim vedenjem. 

Preglednica 1: Razlike med preprostim in kompleksnim pro-
blemom (vir: Brajša, 1994)

PREPROSTI PROBLEMI KOMPLEKSNI PROBLEMI

Racionalno in usmerjeno vedenje Iracionalno in nedoločeno 
vedenje

Vpogled v vse vzroke in posledice Brez pogleda v vzroke in posledice

Povezanost ciljev in sredstev Povezanost dejstev, mnenj in 
vrednotenja

Dostopnost vseh informacij Pomanjkanje informacij
Vpogled v vse alternative  
in posledice Brez vpogleda v vse alternative 

Kontinuiran pričakovan razvoj Nekontinuiran in nepričakovan 
razvoj

Dokončne rešitve Začasne rešitve
Analitično-redukcionalistični 
pristop Analitično-kibernetični pristop

Racionalno načrtovanje Strateško prilagajanje
Usklajenost potrebnega  
in razpoložljivega časa 

Neusklajenost potrebnega  
in razpoložljivega časa

Pri kompleksnih problemih nimamo vpogleda v vse vzroke in 
posledice določenega vedenja, ter nimamo zadostne količine 
informacij. Zaradi večnega pomanjkanja informacij so rešitve 
lahko kratkotrajne, vedno znova se moramo strateško prila-

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti



Ustvarjalno timsko delo se razlikuje  
od navadnega skupinskega dela, kjer  
so pravila usmerjena v način vedenja,  
ki vsakomur omogoča, da izrazi svoje 
mnenje. Pri ustvarjalnem timskem  
delu ne gre za izražanje mnenj,  
ampak za produciranje idej, rešitev.

gajati, nikoli pa ne moremo natančno in v naprej racionalno 
planirati (Brajša, 1994).

Reševanje problemov

Kot navajata Brajša (1994) in Lobnikar (2010), je potrebno 
problem najprej zaznati, ga opaziti in – kar je najpomembne-
je – ga prepoznati kot problem (torej, ali je problem ali ga ni). 

Najprej moramo določiti smisel reševanja problema, kaj in 
koliko bomo z njegovo rešitvijo pridobili ali so ukrepi za re-
šitev problema smiselni in racionalni. V tej fazi je potrebno 
iskati in ocenjevati verjetnost, da se bodo določeni vzroki 
zgodili. Odgovorom na ta vprašanja pa mora slediti pojasnilo, 
kako bi lahko posamezen vzrok pripeljal do odstopanja.

Majhne probleme ovrednotimo z nizko prioriteto, saj rešitev 
majhnih problemov še nujno ne pomeni, da bodo zagotovlje-
ni dolgoročni rezultati. Poleg tega je prisotna verjetnost, da 
so za rešitev problema potrebna velika finančna sredstva, ki v 
danem trenutku morda niso razpoložljiva.

K reševanju posameznega problema lahko pristopimo (Vuk-
man, 2000; Lobnikar, 2012): 
- sistemsko: problema se lotimo na ta način, da ga opisujemo 

in pojasnjujemo kot del celote in ne izolirano;
- kibernetično: ta pristop uporabljamo, ko problem razlaga-

mo v povratno povezanem krogu pozitivnega in negativne-
ga »feedbacka«; pri tem gre za krožne povezave problema in 
ne linearne smeri problema, saj problem ni posledica enega 
vzroka in tudi ne ena posledica več vzrokov;

- interakcijsko: problema se lotimo interakcijsko in ga ne je-
mljemo kot predmet, ki ga analiziramo, temveč kot nekaj, 
kar je v odnosu z nečim ali nekom, torej nekaj odnosnega – 
interakcijskega; naša pozornost je tu usmerjena na odnose 
in ne na vsebino; problem je odnos, ne vsebina;

- komunikacijsko: problem razlagamo v komunikacijskem 
kontekstu; uspešno premagovanje določenega problema ni 
nič drugega kot uspešno komuniciranje o problemu; spre-
tnost pogovora je ena pomembnejših spretnosti pri reševa-
nju problemov; nerešljivost problema ni v njegovi vsebini 
ali kompleksnosti, temveč predvsem v tem, da o njem ne 
znamo komunicirati;

- adaptacijsko: pri tem pristopu problem opisujemo in poja-
snjujemo v kontekstu medsebojnega prilagajanja; namesto 
da bi se medsebojno prilagajali, skušamo spreminjati dej-
stva, resničnost, kontekst; takšen način reševanja je krat-
kotrajen in je značilen za rešitve »jaz dobim, ti izgubiš«;

- psihodinamično: problem opisujemo v njegovem psiho-
dinamičnem kontekstu, zato se problemu ne približamo 
samo z objektivnim razumom, temveč tudi s svojo notranjo 
psihično in čustveno resničnostjo, s svojo potlačeno prete-
klostjo, z nerazrešenim in nedokončanim. 

V fazi iskanja informacij moramo zbrati vse znane podatke v 
zvezi s problemom in identificirati neznanke. V kolikor pri-
stopimo k zbiranju podatkov in identifikaciji posameznih ne-
znank, si s tem pridobimo:
- velik obseg podatkov in informacij, na podlagi katerih že 

lahko sklepamo o izvoru dejanskih vzrokov ali celo o rešitvi 
problema;

- natančno analizo vseh relevantnih dejstev, ki zadevajo pro-
blem in lahko predstavljajo začetek ustvarjalnega procesa, 
ki bo pomagal razviti rešitev.

V fazi vzročno-posledične analize se pozornost usmeri na 
razlikovanje med problemom in njegovimi znaki. Ugotovi-
tev znakov problema še ne pomeni rešitve samega problema. 
Zato je potrebno razčleniti vsak vzrok in ugotoviti možne po-
sledice. Tako pridemo do cele verige vzročno-posledičnih po-
vezav, še več, nekje v toku analitične poti lahko identificiramo 
dejanski problem, ki ga je potrebno rešiti.

Faza opredelitve problema je ključnega pomena za celoten 
proces reševanja problema. Skupina strokovnjakov lahko do-
seže točko opredelitve problema dokaj hitro, lahko pa ta toč-
ka predstavlja težavno in dolgotrajno nalogo. Pomembno je, 
da skupina doseže enoten sklep o tem, kateri problem se bo 
v nadaljnjih fazah reševal. Dobro opredeljen problem je ko-
ristno orodje za naslednjo fazo (generiranje idej), zato mora 
biti opredelitev kratka, jedrnata in jasna, brez dvoumnih be-
sed in ovrednotena ter merljiva. Na stopnji generiranja idej se 
dejansko posvetimo iskanju možnih rešitev problema, to kar 
potrebujemo v tej fazi, je kvantiteta idej. 

Za razliko od drugih faz, ki so strukturirane in sistematične, 
je pri ustvarjanju idej zaželeno prosto, svobodno mišljenje s 
poudarkom na nasprotovalnem mišljenju. Tu moramo upo-
števati vse dobljene ideje, ne glede na to, kako neverjetne, ne-
navadne in kako čudne se zdijo na prvi pogled.

Zelo pomembno je, da se generiranje idej izvaja skozi ustvar-
jalno timsko delo, v katerem bo vsakdo imel priložnost pri-
spevati svoje spretnosti in sposobnosti inovativnega mišlje-
nja, kjer bodo posamezniki s specializiranimi znanji dopol-
njevali drug drugega na najboljši možen način. 

Ustvarjalno timsko delo se razlikuje od navadnega skupin-
skega dela, kjer so pravila usmerjena v način vedenja, ki vsa-
komur omogoča, da izrazi svoje mnenje. Pri ustvarjalnem 
timskem delu ne gre za izražanje mnenj, ampak za produci-
ranje idej, rešitev. Pri tem ni bistveno, kdo se s kom strinja, 
kdo je tiho, kdo je zgovoren, temveč je pomembno, da vsi ude-
leženci drug pri drugem asociativno spodbujajo ideje in tako 
pomagajo pri odkrivanju rešitev. Ustvarjalno obnašanje tima 
se ne začenja z idejami, ampak s problemi, zato si mora takšna 
skupina postaviti problem oz vprašanje, na katerega bo iskala 
odgovore oz. rešitve. (Možina, 2002).

Pravzaprav so problemi opisi težav in njim pripisan pomen. 
Rezultati raziskav so pripeljali do spoznanj, da je problemski 
sistem komunikacijska arena z mnogimi udeleženci (skupin-
sko reševanje problemov) – vsak ima svoj opis, pojasnilo in 
mnenje o problemu ter njegovi razsežnosti. Problemi niso 
samo dejstva, temveč predvsem opisi in definicije teh dejstev 
ter tistih, ki med temi pomeni, opisi in definicijami vzposta-
vljajo komunikacijo. 
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Glavni namen kriznega komuniciranja 
je sprememba zavesti ogroženih, 
informiranje, izobraževanje,  
vzpostavitev verodostojnosti in ugleda 
organizacije, oblikovanje sočutja in 
solidarnosti, ter zmanjšanje negotovosti. 
Poleg tega je ustrezno komuniciranje 
pomembno za strateške odločitve, saj  
bi preveč informacij otežilo racionalnost 
odločitev, zato je pri filtriranju in 
razvrščanju informacij nujna pomoč 
strokovnjakov. 

Ko-
m u -
nikacija 
je tista, ki 
imenuje, določa in 
definira problem. S tem 
smo prišli do komunikoloških 
razsežnosti reševanja problemov, kar pomeni, 
da se problemi rešujejo s komunikacijo. Komunikacija oz. 
krizno komuniciranje je eden od pomembnih dejavnikov tudi 
pri upravljanju kriznih situacij. Glavni namen kriznega ko-
municiranja je sprememba zavesti ogroženih, informiranje, 
izobraževanje, vzpostavitev verodostojnosti in ugleda orga-
nizacije, oblikovanje sočutja in solidarnosti, ter zmanjšanje 
negotovosti. Poleg tega je ustrezno komuniciranje pomemb-
no za strateške odločitve, saj bi preveč informacij otežilo raci-
onalnost odločitev, zato je pri filtriranju in razvrščanju infor-
macij nujna pomoč strokovnjakov. 

Reševanje problemov  
s specifičnih področij

Reševanje problemov bi lahko definirali tudi kot iskanje poti 
od problema k rešitvi. Iskanje rešitev lahko poteka s pomo-
čjo algoritmov ali s pomočjo hevristike. Slednja je sestavljena 
iz intuitivnih in neformalnih strategij, medtem ko algoritmi 
preverjajo vse možnosti rešitve, kar pa zahteva čas, ki ga v ve-
čini primerov primanjkuje (Lobnikar, 2010).

Kot navaja Bertoncelj (2012), se s pomočjo mentalnih strate-
gij (hevristike) težave presoje poenostavijo. To so nekakšne 
bližnjice, ki omogočajo odločanje ali ocenjevanje brez vseh 
potrebnih podatkov. V tem smislu je poenostavljena tudi teo-
rija omejene razumnosti, ki govori o tem, da mora posameznik 
oblikovati poenostavljen model sveta, ki bi ga lahko obvladoval. 
Najpogosteje se uporablja hevristika razpoložljivosti, po kateri 
za nek dogodek ali situacijo menimo, da je verjeten ali pogost, 
če si z lahkoto zamislimo njegove primere. Splošno veljavno 
pravilo je, da se laže spomnimo ali si zamislimo primere pogo-
stih kot redkih dogodkov. Zato je razpoložljivost pogosto ustre-
zen znak za presojo pogostosti in verjetnosti. Zavedati se mo-

ra-
mo, da 

posamezniki 
pogosto precenjuje-

jo verjetnost nedavnih, čustveno 
nasičenih dogodkov. Vse prevečkrat jih pogojujeta njihova ne-
posrednost in preteklost, ter omejujejo njihova predvidevanja 
na poenostavljene konstrukte, v katerih je prihodnost zrcalna 
slika preteklosti. 

Zaznavo nevarnih situacij dodatno otežuje prepričanost v 
pravilnost lastne sodbe, tudi če so napačne. Zdi se, da je osno-
va za navedeno neupravičeno gotovost njihova neobčutljivost 
na pomanjkljivosti domnev, na katerih slonijo njihove sodbe, 
to je na veljavnost hevristike razpoložljivosti. Pretirana pre-
pričanost vase je lahko zelo nevarna v primeru, da se ne za-
vedamo, kako malo vemo in koliko dodatnih podatkov, infor-
macij ter obvestil bi potrebovali. Na drugi strani pa pretirano 
samozaupanje do neke mere spodbuja človekovo željo po go-
tovosti, ki se pogosto kaže kot zanikanje negotovosti (Spen-
cer, 1994; Lobnikar, 2010). 



Nevarnost, ki preti pri zavajajočih izkušnjah, je v tem, da vo-
dijo posameznike v prepričanje, da so imuni na mnoge nenor-
malne situacije, da se »to njim ne more pripetiti« oziroma, 
da se to lahko »dogaja samo drugim«. Ocena nenormalnosti 
nekega dogodka je zelo zapleten miselni proces, ki je osnovan 
bolj na teoretičnih analizah raznih situacij in operativnih vaj 
kot na neposredni izkušnji. Pomemben dejavnik povečane 
zaznave nenormalnosti je poškodbeni potencial dogodka, ki 
pa mu tesno sledijo različni dejavniki (Bertoncelj, 2012): 
- osebne značilnosti posameznika, kot so: nizka osebna sta-

bilnost, nizek izobrazbeni nivo, spol, starost, anksioznost, 
empatija idr.;

- situacije oz. situacijski dejavniki, kot so: situacija ni pod 
nadzorom posameznika, neprostovoljnost izpostavljeno-
sti, bližnja izkušnja z nenormalnim dogodkom, neustre-
zni viri informacij, nezaupanje v avtoritete, velika medij-
ska pozornost;

- značilnosti operativnega tveganja, npr. grožnja predstavlja 
takojšnje zdravstvene posledice, velika materialna izguba, 
velika verjetnost tveganja, strah zbujajoča nevarnost itd.

Dejstvo je, da reševanje problemov na določenem specifič-
nem področju zahteva dobro poznavanje tega področja in do-
bro organizacijo znanja, v kolikor želimo ustrezno strategijo 
reševanja in kvalitetno rešitev. Dobra organizacija znanja, ki 
je shranjeno v dolgoročnem spominu, je odvisna od osebe, ki 
problem obravnava. 

Tu Vukman (2000) navaja razlike med ekspertom in novin-
cem:
- eksperti zaznavajo širšo razsežnost problema, imajo boljši 

kratkoročni in dolgoročni spomin za informacije, ki so rele-
vantne za določeno področje;

- eksperti so hitrejši pri bazičnih veščinah;
- novinci premalo analizirajo stanje, preden se problema 

lotijo, problem rešujejo predvsem na podlagi zunanjih la-
stnosti problema;

- novinci imajo slabo samokontrolo, slabo izvajajo miselne 
vzorce.

Kot navaja Spencer (1994), pa je potrebno pri reševanju pro-
blemov uporabiti tudi praktična in osebna vprašanja o dolo-
čeni problematiki. Sprejetje boljše rešitve in njenega izvaja-
nja je dosti lažje, če prisluhnem sebi in drugim. 

S starostjo in ekspertizo (pridobivanje več znanja, več izku-
šenj) se kaže tendenca procesiranja večjega deleža relevan-
tnih informacij in poraba relativno večjega deleža časa za na-
črtovanje pristopa k problemu. 

Sem spadajo:
- prepoznavanje problema, ki ga moramo rešiti; 
- selekcija manj pomembnih strategij za rešitev problema;
- selekcija kombiniranja procesov za manj pomembne stra-

tegije;
- selekcija enega ali več miselnih vzorcev (mentalnih repre-

zentacij); 
- na podlagi resursov iskanje odgovorov na vprašanje: kaj de-

lati, kdaj in kako dolgo;
- preverjanje rešitev – kaj smo naredili, kaj trenutno počne-

mo in kaj moramo še narediti;
- razumevanje »feedbacka«: pravilno interpretiranje infor-

macij, ki so relevantne za učinkovito reševanje;
- predstave o tem, kako reagirati na interpretirani »feed-

back«; 
- reagiranje na »feedback«.

Zaključek

Od kompleksnosti problema je odvisna tudi izbira procesa, po 
katerem bomo privedli problem do rešitve. V vsakdanjem delu 
znotraj organizacije je potrebno upoštevati dejstvo, da dolo-
čene naloge lahko opravimo rutinsko, določene samo s pomo-
čjo analiz, ki nam žal včasih vzamejo preveč časa in določene 
s pomočjo intuicije. Poleg tega mora biti znotraj organizacije 
določeno, kdo se s problemi ukvarja in kdo sprejema končne 
odločitve. Glede na dejstvo, da so problemi različni in da so 
različna področja problematike, se morajo vodilni in vodstve-
ni delavci zavedati, da potrebujejo za dobro organizacijo zna-
nja in izbiranje ustreznih strategij, dobrega poznavalca posa-
meznih področij dela v organizaciji. »Vrhnji managment« se 
mora zavedati, da je eksperta potrebno »ustvariti/formirati« 
in ni možno nekoga določiti za nalogo, ki ji ne bo kos, oziroma 
bodo njegovi predlogi temeljili predvsem na zunanjih kriteri-
jih in ne na poglobljeni analizi preteklih izkušenj.

Vsak, ki se spoprime z določeno problematiko, se mora zave-
dati, da mora pri procesu reševanja uporabiti tudi praktična 
in osebna vprašanja o določeni problematiki. Sprejeti boljšo 
rešitev in njeno izvajanje je dosti lažje, če prisluhnemo sebi in 
drugim, se pravi, da komuniciramo. 
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Cilj natečaja je spodbuditi učence in dijake k aktivnem razmišljanju in zavedanju 
pomena osebne varnosti in o problematiki nasilja. S tovrstnim natečajem želimo 
spodbuditi, da bi učenci v trajanju natečaja in po njem razvijali sposobnost 
razumevanja pomena osebne varnosti in da bi naglas govorili o tem. Šola in učitelji 
so jim pri tem v pomoč. Ivko želi skozi zgodbe opozarjati, da nasilje ni prava 
rešitev in odziv na konflikte, ki se pojavljajo. Na ta način bodo prijatelji Ivkotu 
skozi različne zgodbe pomagali pri promociji varnosti otrok in mladine. Šole bodo 
izbrale najbolj izvirna in domiselna dela ter jih poslale organizatorju natečaja. 

Ivko in novi prijatelji bodo nastopili v zmagovalni zgodbi v publikaciji za 
promocijo varnosti otrok in mladine in bodo objavljeni na spletni strani 
Inštituta za varnostno kulturo. Izbrana dela šole posredujejo najkasneje do 
30.11. 2014 in sicer na naslov, IVK Inštitut za varnostno kulturo. 

PRIDRUŽI SE MI

Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana podpira projekt »Moja šola = varna šola«

NATEČAJ
MOJA ŠOLA = VARNA ŠOLA

IVKO išče prijatelje in varne zgodbe ... ... deli jih z nami!

Trajanje natečaja  
od februarja do novembra 2014

STOP NASILJE

IVK - INŠTITUT ZA

KULTURO
VARNOSTNO



Avtorica: ga. Andreja Katič / direktorica Uprave Mestne občine Velenje

VELENJE –  
NAJBOLJ VARNO  
MESTO

V Mestni občini Velenje si prizadevamo, da je bivanje in življenje v Velenju 
prijetno, da so občanke in občani zadovoljni in predvsem, da se v Velenju 
počutijo varno. 

Pohvalimo se lahko, da je Mestna občina 
Velenje marca letos v Ljubljani v okviru 
Slovenske velike nagrade varnosti 2013 
(»Slovenian Grand Security Award 
2013«) prejela nagrado za najbolj varno 
mesto v letu 2013. Slovenska velika na-
grada varnosti je največja nagrada s po-
dročja varnosti v Republiki Sloveniji, ki 
jo podeljuje Inštitut za korporativne 
varnostne študije ICS-Ljubljana v sode-
lovanju s Slovenskim združenjem kor-
porativne varnosti. Velenje je tako že 
drugo leto zapored nagrajeno v okviru 
Slovenske nagrade varnosti. V lanskem 
letu je nagrado za najbolj varno podjetje 
2012 prejelo velenjsko podjetje Gorenje, 
kar ni naključje. 

Da se občani dobro in varno počutijo in 
da zaupajo državnim institucijam ter se 
na njih tudi obrnejo, ko potrebujejo po-
moč, je zelo pomembno povezovanje 
med številnimi institucijami, številnimi 
organi. Stopnja varnosti je odvisna od 
različnih aktivnosti, ki jih občina izvaja.

V Velenju imamo na tem 
področju dobre izkušnje  
in dobre rezultate.

Leta 2002 smo ustanovili Sosvet za iz-
boljšanje varnosti občanov, ki na svo-
jih sejah obravnava stanje varnosti. Nje-
gova glavna naloga je spodbujanje in 
vplivanje občanov na varnostno organi-
ziranje, aktivno spremljanje, prepreče-
vanje in odpravljanje različnih asocial-

nih pojavnosti. Sosvet za izboljšanje var-
nosti občanov skrbi za razvijanje, uvelja-
vljanje in zagotavljanje navodil in pred-
pisov ter posledično v zvezi s tem izvaja-
nje ukrepov, ki prispevajo k večji varno-
sti, osveščenosti, medsebojni povezano-
sti ter pomoči na različnih področjih 
(področju  varnosti, preventive in reše-
vanja problematike na področju krimi-
nalitete in drugih odklonskih pojavov; 
področju  javnega reda in miru; podro-
čju  varnosti, vzgoje in preventive v ce-
stnem prometu ter na drugih področjih, 
ki neposredno ali posredno vplivajo na 
varnost občanov).

Sosvet sestavljajo predstavniki različnih 
institucij: Mestne občine Velenje, Med-
občinske inšpekcije, redarstva in varstva 
okolja, Upravne enote Velenje, Policij-
ske postaje Velenje, Centra za socialno 
delo Velenje, Šolskega centra Velenje, 
Visoke šole za varstvo okolja Velenje, 
Gasilska zveza Šaleške doline, Aktiva 
ravnateljev osnovnih šol Velenje, Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem pro-
metu, Mladinskega centra Velenje in 
Medobčinske LAS. Predsednik Sosveta 
za izboljšanje varnosti občanov je župan 
Mestne občine Velenje Bojan Kontič.

Sosvet za izboljšanje varnosti občanov 
odlično sodeluje s Policijsko postajo Ve-
lenje, jim redno posreduje poročila in 
svoje ugotovitve. Leta 2005 smo za še 
bolj učinkovito delo velenjskih polici-
stov kupili motor, s katerim smo olajšali 
nadzor policistov predvsem v območju 
za pešce. Lani pa smo Policijski postaji 

Velenje podarili še tri kolesa z vso opre-
mo za še boljše zagotavljanje varnosti, 
javnega reda in miru ter pomoč pri kole-
sarskih izpitih za osnovnošolce. Tudi si-
cer je Mestna občina Velenje Policijski 
postaji Velenje v preteklih letih pomaga-
la z nakupom računalnika, tiskalnika, 
projektorja, fotoaparata, mobilnega te-
lefona in druge opreme, ki policistom 
omogoča uspešnejše opravljanje vsako-
dnevnih del in nalog.

Leta 2004 je bil ustanovljen Skupni or-
gan občinskih uprav (SOU), v medob-
činski inšpektorat je bilo vključenih 9 
občin ustanoviteljic. Kasneje se je or-
gan preimenoval v Medobčinsko in-
špekcijo, redarstvo in varstvo okolja 
(MIRVO), v katerega je danes vključe-
nih 15 občin ustanoviteljic. V MIRVO 
deluje občinska inšpekcija (cestna, ko-
munalna), redarstvo in varstvo okolja. 
Tako inšpekcija kot redarstvo vse preje-
te prijave, pobude za nadzor v posame-
zni občini sporočita občinski upravi, 
nato se opravi tudi nadzor. Tudi MIR-
VO od vsega začetka zelo dobro in ak-
tivno sodeluje s Policijsko postajo Vele-
nje. Skupaj izvajajo različne preventiv-
ne akcije, kombinirane patrulje (en po-
licist, en redar). 

V preteklosti smo preko programa jav-
nih del oblikovali program Informator. 
Zaposleni preko programa javnih del so 
dnevno spremljali stanje v mestu, obča-
nom posredovali osnovne informacije, 
svoje ugotovitve pa so posredovali odgo-
vornim na občini. Kasneje so se infor-
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Še naprej bomo izvajali vse ukrepe, da bomo našim 
občankam in občanom ter obiskovalcem našega mesta 
zagotavljali varno okolje za bivanje in delo.

matorji preimenovali v paznike. Pro-
gram se sedaj sicer ne izvaja več, stanje v 
mestu redno spremlja MIRVO.

Partnersko sodelovanje pri zagotavlja-
nju varnosti med policijo in organi lo-
kalne skupnosti, gospodarstvom, zdra-
vstvom, podjetniki, izobraževalnimi za-
vodi, socialnimi službami, posamezniki 
in drugimi formalnimi ter neformalnimi 
organizacijami, zasebno varnostnimi 
subjekti je pri zagotavljanju varnosti v 
mestu odločilnega pomena.

Preko sredstev javnega obveščanja, zlo-
ženk (proti petardam; kako preprečiti 
vlome …) in drugih oblik v Velenju spod-
bujamo občane za večje sodelovanje s 
policijo in drugimi službami za pravoča-
sno obveščanje o vseh oblikah ogroža-
nja človekove varnosti. Pridruženi smo 
tudi mreži otrokom prijaznih UNI-
CEF-ovih mest, v sklopu katere izvaja-
mo projekt varnih točk. Smo tudi 
Mladim prijazna občina. Prav tako iz-
vajamo preventivne programe za otroke 
in mladostnike na osnovnih in srednjih 
šolah v okviru medobčinske lokalne ak-
cijske skupine za preprečevanje zasvo-
jenosti z drogami ter problematike na-
silja med mladimi. Vsako leto organizi-
ramo tudi Tek očkov, s katerim želimo 
poudariti pomen očetov pri vzgoji otrok. 
Teka se vsako leto udeleži več očkov in 
njihovih otrok.

Mestna občina Velenje izvaja različne 
ukrepe z namenom zagotavljanja varno-
sti občankam in občanom tudi na po-
dročju prometa. Na petih lokacijah, ki 
predstavljajo večjo možnost, da lahko 
pride do prometne nesreče, izvajamo 
meritve hitrosti z enim radarjem. Po 
ocenah policistov se je z uvedbo sistema 
nadzora hitrosti zmanjšalo število pro-
metnih nesreč, kar je bil tudi naš namen. 
Z uvedbo brezplačnega mestnega po-
tniškega prometa »Lokalec« smo ob-
čankam in občanom omogočili varen 
prevoz in hkrati pomembno prispevali k 
prometni razbremenitvi mestnega sre-
dišča. Vsako leto dopolnjujemo mestno 
kolesarsko omrežje. Velenjčani so zelo 
dobro sprejeli in vse pogosteje upora-
bljajo tudi avtomatiziran brezplačen 
sistem izposoje mestnih koles BICY. 

Posebno skrb namenjamo tudi urejanju 
mirujočega prometa, saj vsem občan-
kam in občanom ter obiskovalcem omo-
gočamo brezplačno parkiranje (24 ur na 
dan, vse dni v letu) v garažni hiši naku-
povalnega centra Mercator, kjer je v kle-
tnih prostorih 330 parkirnih mest. Gra-
dimo tudi novo dvoetažno parkirno hišo 
pri Zdravstvenem domu Velenje.

Sosvet za izboljšanje varnosti občank in 
občanov prav v tem mesecu z medijsko 
akcijo V Velenju vozimo varno vozni-
ke poziva k varni vožnji. Po različnih lo-
kacijah v mestu smo postavili plakate, ki 
opozarjajo, da v mestnem območju velja 
omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, v 
posebej označenih strnjenih naseljih pa 
30 kilometrov na uro. Voznike želimo 
tako spodbuditi, da se predpisanih ome-
jitev hitrosti tudi držijo.

Kadar govorimo o varni občini, je zago-
tovo zelo pomembna tudi socialna var-
nost občank in občanov. 

Mestna občina Velenje je verjetno 1. ob-
čina, ki je s pomočjo mnogih nevladnih 
organizacij in javnih zavodov pripravili 
dokument Strategija razvoja social-
nega varstva za obdobje od 2014 do 
2020. Strategija izhaja iz analize stanja 
socialnega varstva v mestni občini Vele-
nje in postavlja temelje za vzpostavitev 
oz. ohranjanje socialno primernega lo-
kalnega okolja. 

Na področju socialnega varstva sofinan-
ciramo 16 javnih del (od tega 5 invalidnih) 
s programi: pomoč in varstvo za starejše, 
socialno vključevanje posebej ranljivih 
skupin, družabništvo in spremljanje, po-
moč in varstvo za invalide, pomoč pri iz-
vajanju humanitarnih dejavnosti, pomoč 
pri izvajanju programov za mlade  
ter pomoč društvu ali drugi nevladni or-
ganizaciji. 

Leta 2009 smo ustanovili Odbor za po-
moč občankam in občanom Mestne 
občine Velenje. Odbor koordinira do-
brodelne aktivnosti za pomoč posame-
znikom, družinam in skupinam. V odbo-
ru so člani iz različnih institucij (Mestna 
občina Velenje, Aktiv delovnih invalidov 
Premogovnika Velenje, Medobčinska 
zveza prijateljev mladine Velenje, Dru-
štvo za boj proti raku Velenje, Društvo 
šaleških likovnikov, Festival Velenje, 
Društvo humoristov Velenje, Župnijska 
Karitas Velenje, Območno združenje 
Rdečega križa Velenje, Center za social-
no delo Velenje, Zdravstveni dom Vele-
nje). Pri Banki Slovenije smo odprli pod-
račun za dobrodelne namene, katerega 
skrbniki so člani Odbora za pomoč ob-
čankam in občanom Mestne občine Ve-
lenje. Za ugotavljanje upravičenosti do 

pomoči iz sredstev, zbranih na podraču-
nu za dobrodelne namene, je župan Me-
stne občine Velenje imenoval tudi po-
sebno delovno skupino.

Tudi sicer je Velenje znano po svoji do-
brodelnosti, radi pomagamo, kar smo 
dokazali tudi v nedavni uspešni huma-
nitarni akciji zbiranja pomoči za priza-
dete v poplavah v Bosni in Hercegovini 
ter Srbiji. 

Mestna občina Velenje vse leto zelo do-
bro sodeluje z Območnim združenjem 
Rdečega križa Velenje in tudi z Župnij-
sko Karitas Velenje, obema organizaci-
jama omogočamo tudi brezplačno upo-
rabo prostorov, potrebnih za delovanje.

Že od leta 2010 občankam in občanom 
omogočamo gotovinsko plačevanje po-
ložnic za različne storitve na enem me-
stu in brez provizije. Mestna blagajna 
Velenje, ki deluje v kletnih prostorih 
Mestne občine Velenje, je zelo dobro 
obiskana, saj je mesečno tam poravna-
nih več kot 15 tisoč položnic. 

V Velenju imamo tudi Center ponovne 
uporabe Velenje, ki smo ga v sklopu 
projekta USE-REUSE ustanovili konec 
decembra 2012. Center ponovne upora-
be Velenje deluje po principih socialne-
ga podjetja, katerega namen ni dobiček, 
temveč družbeno koristna dejavnost. V 
Center ponovne uporabe Velenje lahko 
prebivalci Šaleške doline oddajo rablje-
ne stvari iz gospodinjstev, kot so: pohi-
štvo, gospodinjski aparati, posoda, kera-
mika, športna oprema, knjige, dekora-
tivni dodatki (slike, spominki …) in otro-
ška oprema. V Centru ponovne uporabe 
Velenje zbrane izdelke popravijo, inova-
tivno obnovijo in prodajo novim upo-
rabnikom po simbolični ceni. Center 
ponovne uporabe Velenje je vzpostavil 
dobro sodelovanje z različnimi podjetji, 
zavodi, šolami in drugimi organizacija-
mi. Pripravili so številne promocijske 
dejavnosti, več ozaveščevalnih in huma-
nitarnih akcij ter izobraževalnih delav-
nic. Center je pridobil veliko donatorjev 
in tudi rednih obiskovalcev, kupcev iz 
vse Slovenije.

Vse od leta 2009 nudimo občankam in 
občanom brezplačno pravno svetova-
nje. Do sedaj je bilo največ vprašanj s 



področja socialnega varstva in družin-
skega prava.

Mestna občina Velenje je prva občina v 
Sloveniji s celovitim načrtom za pre-
prečevanje nasilnih dejanj (1. decem-
bra 2008 smo podpisali Pismo o nameri 
za sodelovanje pri pilotnem projektu 
Celovito reševanje nasilnih dejanj na 
področju lokalnih skupnosti in države z 
Belim obročem Slovenije in podjetjem 
Sirius.si, d. o. o.). V začetku maja 2012 je 
v prostorih Mestne občine Velenje pri-
čela z delovanjem tudi dislocirana enota 
Belega obroča Slovenije, ki pokriva 
območje Savinjsko–šaleške in Koroške 
regije. Glavno poslanstvo Društva za po-
moč žrtvam kaznivih dejanj Beli obroč je 
pravna, finančna in psihosocialna po-
moč žrtvam kaznivih dejanj ter izobra-
ževanje na področju preventive in osve-
ščanja, ki prispeva h kakovostnejšemu 
življenju ljudi. 

Iz občinskega proračuna zagotavljamo 
sredstva za enkratne izredne denarne 
pomoči, ki jih letno prejme okoli 200 
socialno ogroženih družin in posame-
znikov. Sredstva se delijo na podlagi ob-
činskega pravilnika.

Imamo tudi javno kuhinjo, s katero, s 
katero zagotavljamo brezplačen topel 
obrok osebam z minimalnimi prihodki, 
med katere sodijo: prejemniki denarne 
socialne pomoči, invalidsko upokojeni z 
nizkimi pokojninami, ose-
be z niz-

kimi prihodki s spremljajočimi ovira-
nostmi (zdravstvene težave, invali-
dnost, dolgotrajna bolezen, uporabniki 
s težavami v duševnem zdravju, zasvoje-
ni) in socialno ogrožene družine z nizki-
mi prihodki, na priporočilo Centra za 
socialno delo Velenje. V povprečju se v 
javni kuhinji prehranjuje 60 uporabni-
kov dnevno.

Sodelujemo tudi pri projektu Viški 
hrane, kjer skupaj z Območno organiza-
cijo Socialnih demokratov Velenje, Li-
ons klubom Velenje, Rotary klubom Ve-
lenje, Zaposlitvenim centrom GEA, In-
štitutom Integra in Območnim združe-
njem Rdečega križa Velenje zagotavlja-
mo prevzem in predajo dnevno donirane 
hrane, ki je pred iztekom roka uporab-
nosti in bi jo drugače trgovci ob koncu 
dneva dali v uničenje.

V letu 2011 smo odprli Zavetišče za 
brezdomce, v katerem trenutno biva 13 
oseb. 

Poleg sredstev, ki jih Območni organiza-
ciji Rdečega križa Velenje zagotavljamo 
za programe na podlagi Zakona o Rde-
čem križu, zagotavljamo iz občinskega 
proračuna tudi sredstva za nakup okoli 
1200 prehramebnih paketov in pral-
nega praška za socialno ogrožene dru-
žine in posameznike. 

V Velenju imamo tudi varno hišo, ki je 
bila ustanovljena leta 2002 in deluje v 
okviru Društva regionalna varna hiša 
Celje kot nevladna in humanitarna orga-
nizacija. 

Mestna občina Velenje zagotavlja brez-
plačno uporabo prostorov stanovanj-
ski skupini. V stanovanjski skupini biva 
povprečno do osem mladostnikov, ki 
obiskujejo srednjo šolo in nimajo pogo-
jev za življenje doma.

Za izboljšanje življenja starejših in 
invalidov izvajamo v Mestni občini Ve-
lenje več projektov: Velenje starosti pri-
jazno mesto, projekt Socialna vključe-
nost starejših v Mestni občini Velenje ter 
Občina po meri invalidov. V maju smo na 
mestnem otroškem igrišču postavili tudi 
prvo gugalnico za gibalno ovirane otroke, 
ki bo tudi njim omogočila aktivno preži-
vljanje prostega časa. 

Mestna občina Velenje tudi zelo dobro in 
redno sodeluje z vsemi verskimi sku-
pnostmi. Ponosni smo, da znamo v Vele-
nju sprejemati in spoštovati raznolikost.

Občanke in občane naše občine spodbu-
jamo k aktivnemu preživljanju prostega 
časa, športnim društvom omogoča-
mo brezplačno  

Foto: Roman Bor
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Prijazno vabljeni v Velenje!

u p o -
rabo telovadnic, 

številnim društvom brezplačen na-
jem prostorov za njihovo delovanje. 
Skrbimo tudi za bogat program kultur-
nih in drugih dogodkov. Spodbujamo 
organizacijo različnih prireditev, ki so 
namenjene različnim starostnim skupi-
nam. Želimo si tudi, da mladi svoj čas 
preživljajo kvalitetno, da imajo mesto, v 
katerem živijo radi, se v njem dobro po-
čutijo. Tako smo nedavno odprli Hišo 
bendov, v kateri smo zagotovili vadbe-
ne prostore devetim velenjskim glasbe-
nim skupinam in posameznikom, saj 
smo v zadnjih letih opazili porast novo-
nastalih glasbenih skupin in potrebo po 
zagotavljanju prostorov za vaje glasbe-
nih skupin različnih glasbenih zvrsti, ne 
glede na uveljavljenost oziroma prepo-
znavnost. 

Tudi v poletnih mesecih poskrbimo, da 
mladi niso prepuščeni ulicam, organizi-
ramo številne športne in druge aktivno-
sti za otroke, srednješolcem in študen-

tom pa omogo-
čamo počitniško delo v pro-

jektu »Čisto moje Velenje«. Temeljni 
cilji projekta »Čisto moje Velenje«, pri 
katerem mladi urejajo Velenje in okolico, 
so skrb za urejeno in čisto okolje, spod-
bujanje medgeneracijskega sodelovanja, 
sklepanje novih prijateljskih vezi, fi-
nančna pomoč mladim oziroma njiho-
vim družinam, krepitev zavesti o pome-
nu zdravega in čistega bivalnega okolja 
ter oblikovanje pozitivnega odnosa do 
javnega prostora in urbane opreme.

Tudi na področju urejenosti okolja smo 
v Velenju zelo aktivni, zavedamo se, da 
tudi urejenost mesta in okolice vpliva na 
počutje prebivalcev naše občine in tudi 
drugih obiskovalcev. Velenje je bilo pred 
časom razglašeno za najlepše evropsko 
mesto, vsako leto pa se na najvišja mesta 
uvrstimo tudi v vseslovenskem tekmo-
vanju Moja dežela – lepa in gostoljubna. 
Trenutno v Velenju zaključujemo naj-
pomembnejši projekt – obnovo mestne 
promenade. S projektom želimo postati 
prepoznavni kot mesto z lepim centrom 

in pre-
pričani smo, da bodo 

po ureditvijo promenade obiskovalci še 
raje prihajali, lokalni trgovci in obrtniki 
v mestu pa bodo bolje poslovali. S preno-
vo promenade bomo zmanjšali tudi po-
plavno ogroženost mesta ter povečali 
njegovo atraktivnost za obrtnike, podje-
tnike, stanovalce in obiskovalce. 

V Velenju si prizadevamo prepoznati 
potrebe vseh občank in občanov; otrok, 
mladih, starejših, invalidov, socialno 
šibkejših ... Tudi v prihodnje namerava-
mo veliko pozornosti namenjati aktiv-
nostim, ki izobražujejo in ozaveščajo ter 
spodbujajo občanke in občane k odgo-
vornemu ravnanju. Še naprej bomo izva-
jali vse ukrepe, da bomo našim občan-
kam in občanom ter obiskovalcem naše-
ga mesta zagotavljali varno okolje za bi-
vanje in delo.  

Foto: Milan Marič



Slovenian Grand Security Award 2014

V okviru otvoritve mednarodne konference
Dnevi korporativne varnosti bo svečana podelitev nagrad

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki 

Plaza hotel Ljubljana, 18. marec 2015

bo podeljena izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju 
razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje ICS-Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim 

združenjem korporativne varnosti. 

Neodvisna komisija ocenjuje in izbira kvaliteto in izvirnost prijavljenih udeležencev v naslednjih 
kategorijah:

Najbolj varno mesto
Najbolj varno podjetje 

Najbolj inovativna varnostna rešitev
Korporativno varnostni manager leta
Najboljša knjiga s področja varnosti

Inovativna medijska promocija varnosti

www.ics-institut.si
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Avtor: Aljoša Kandžič / Institut za korporativne varnostne študije*

JUBILEJNA  
MEDNARODNA  
KONFERENCA »DNEVI 
KORPORATIVNE VARNOSTI« 
SPET POTRDILA SLOVES 
NAJPOMEMBNEJŠA 
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 peto 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 prisotnostjo in svečanimi nagovori 
potrdili g. Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Repu-
blike Slovenije, dr. Iztok Podbregar, član uprave Aerodro-
ma Ljubljana, dr. Franc Željko Županič, direktor Kontrole 
zračnega prometa Republike Slovenije in drugi pomembni 
gostje iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, 
Makedonije in Črne Gore.

Odlična konferenca je v organizaciji Instituta za korporativno 
varnostne študije ponovno dokazala, da je vsebinsko ena od 
najpomembnejših v širšem regijskem prostoru. Skozi aktual-
na predavanja in odmevne okrogle mize so udeleženci lahko 
tudi sami razpravljali o dobrih praksah in najnovejših spo-
znanjih na področju korporativne varnosti. Letos je znotraj 
glavne konference z osrednjo temo »Učinkovitost odzivov 
na tveganja v dinamičnem poslovnem okolju« potekala 
tudi konferenca z nazivom »Informacijska varnost - danes 
in jutri«, ki je udeležencem ponudila zelo aktualne in prak-
tično uporabne informacije s področja obvladovanja infor-

macijske varnosti in kibernetskih tveganj. Pomembni gostje 
kot so ga. Nataša Pirc Musar, Informacijska pooblaščenka, 
dr. Dragan Trivan, podpredsednik Gospodarske zbornice 
Beograd, g. Marijan Turk, Generalni direktor Direktorata 
za informacijsko družbo, g. Gorazd Božič, vodja SI-CERT in 
drugi gostje so na okroglih mizah razpravljali o zelo aktualnih 
vsebinah kot so korupcija in kibernetska varnost.
 
Na otvoritvi mednarodne konference je potekala tudi pode-
litev »Slovenian Grand Security Award« za leto 2013. Slo-
venska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja 
varnosti v Republiki Sloveniji, ki se podeljuje izbranim insti-
tucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na 
področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje 
Institut za korporativne varnostne študije, ICS-Ljubljana, v 
sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti.

*avtor je član Slovenskega združenja korporativne varnosti

Slovenian Grand Security Award 2014

V okviru otvoritve mednarodne konference
Dnevi korporativne varnosti bo svečana podelitev nagrad

Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki Sloveniji, ki 
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bo podeljena izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju 
razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje ICS-Ljubljana v sodelovanju s Slovenskim 

združenjem korporativne varnosti. 

Neodvisna komisija ocenjuje in izbira kvaliteto in izvirnost prijavljenih udeležencev v naslednjih 
kategorijah:

Najbolj varno mesto
Najbolj varno podjetje 

Najbolj inovativna varnostna rešitev
Korporativno varnostni manager leta
Najboljša knjiga s področja varnosti

Inovativna medijska promocija varnosti

www.ics-institut.si



Namen nagrade

Nagrada je namenjena procesom dvigovanja splošnega za-
vedanja in varnostne kulture v širši družbeni skupnosti, ki 
vsebuje poslovna in druga okolja. V šestih kategorijah je ne-
odvisna komisija izbrala tiste najboljše in najbolj inovativne, 
ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja 
varnosti v svojih sredinah predstavljajo primer dobrih praks 
in inovativnih rešitev. To kvaliteto nagrajujemo z uglednim 
priznanjem podeljenim za dosežke na področju varnosti v 
letu 2013. Nagrajenci so bili tokrat izbrani v vseh šestih kate-
gorijah in sicer:

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

Nagrado za Najbolj varno podjetje  
v letu 2013 je po mnenju komisije  
prejela Pošta Slovenije d.o.o.

Obrazložitev:
Pošta Slovenije v okviru svojega delovanja zagotavlja razvoj 
ter kakovostno zagotavljanje poštnih storitev, logističnih sto-
ritev, varnih elektronskih poštnih storitev, storitev uporabe 
globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega 
omrežja in prodaje trgovskega blaga. Skozi svoje aktivnosti 
prispeva k nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogro-
ženih območjih, zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov 
storitev, večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti 
podjetij in drugih poslovnih subjektov. Nesporno dejstvo je, 
da s svojo mrežo poslovalnic Pošta Slovenije predstavlja naj-
bolj razvejano organizacijo v Republiki Sloveniji. Glede na 
specifiko izvajanja storitev so s tega stališča njeni objekti in 
zaposleni izpostavljeni višjemu tveganju, kot je povprečno 
praksa v drugih organizacijskih okoljih. Vsa ta tveganja in gro-
žnje v največji možni meri obvladujejo skozi organizacijsko 
umeščenost procesov zagotavljanja korporativne varnosti, 
visoke finančne vložke v razvoj in vključevanje novih produk-
tov za neposredno zmanjšanje tveganj in groženj za zaposle-

ne in njene ključne dejavnosti. Skozi inovativne pristope na 
področju korporativne varnosti, ki jih uvajajo v soglasju z za-
poslenimi dosegajo rezultate, ki se odražajo v zmanjševanju 
neposrednih tveganj za delovanje Pošte Slovenije.

Vsa ta dejstva so se pokazala kot učinkovito orodje na podro-
čju korporativne varnosti pri obvladovanju notranjih in zu-
nanjih tveganj, katerim je bilo izpostavljeno podjetje Pošta 
Slovenije d.o.o. Svojo visoko varnostno zavedanje in pripra-
vljenost prenašati svoje izkušnje v širši slovenski in mednaro-
dni prostor kažejo tudi s tem, da so eden izmed ustanovitve-
nih korporativnih članov Slovenskega združenja korporativ-
ne varnosti. V visoko strokovni reviji »Korporativna varnost« 
redno objavljajo strokovne prispevke z aktualnimi vsebinami 
in novimi rešitvami. Njihovi zaposleni so redni udeleženci 
vseh pomembnejših mednarodnih in nacionalnih posvetov, 
kjer s svojo aktivno vlogo ne utrjujejo samo ugleda lastnega 
podjetja, temveč zagotavljajo tudi dvigovanje ugleda korpora-
tivne varnosti kot profesije in ključnega procesa za uspešnost 
delovanja naših organizacij. Nagrado je prevzel mag. Igor 
Marinič, namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije.

Nagrado za Korporativno varnostnega 
managerja leta 2013 je po mnenju 
komisije prejel dr. Brane Bertoncelj, 
Banka Slovenije.

Obrazložitev:
Dr. Brane Bertoncelj ima več kot 45-letne interdisciplinarne 
izkušnje, ki so vezane na področje varnosti, obrambe in ban-
čnega sektorja. V tem okviru je potrebno posebej izpostavi-
ti področje operativnega zagotavljanja denarnih sredstev v 
bančnem sistemu, kjer v zadnjem obdobju opravlja funkcijo 
Direktorja področja finančne operative v Banki Slovenije. V 
svoji dolgoletni karieri je vodil veliko pomembnih projek-
tov. Vsekakor velja izpostaviti nacionalno najpomembnejši 
projekt, ki je bil povezan s prevzemom Evra v plačilni sistem 
Republike Slovenije. Operativna zagotovitev dovolj velike 
količine gotovine za normalno delovanje bančnega in s tem 
povezanih sistemov je bil v Republiki Sloveniji verjetno eden 
izmed najpomembnejših in z varnostnega stališča najzahtev-
nejših projektov v zgodovini Republike Slovenije. S svojo vi-
soko profesionalnostjo, velikim obsegom znanja in odnosom 
do kolegov je do sedaj uspešno obvladoval vsa tveganja, kate-
rim je še posebej izpostavljen bančni sistem. Njegove bogate 
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izkušnje pa se vežejo tudi na področje nacionalne varnosti, 
kjer je pomembno sooblikoval organizacijo obrambnih pri-
prav Slovenije v času njene osamosvojitve in kasneje s svojimi 
bogatimi izkušnjami pomagal sooblikovati koncept nacional-
ne varnosti Republike Slovenije. 

Zelo aktiven in spoštovan je tudi v mednarodnem okolju saj je 
kot veteran različnih ekspertnih združenj kot sta Eurosystem’s 
Banknote Committee (BANCO) in Central Bank Counterfeit 
Deterrence Group (CBCDG). Aktiven pa je tudi znotraj Banke 
Slovenije in Slovenskega bančnega združenja.

Njegovo zavzemanje za dvigovanje varnostnega zavedanja v 
korporativnem okolju se ni ustavilo samo na mejah njegovih 
trenutnih okolij, kjer je služboval. Zelo aktivno je svoje znanje 
nadgrajeval in postal doktor znanosti, pridobljeno znanje ople-
meniteno z izkušnjami pa je ves čas prenašal na mlajše kole-
ge znotraj in zunaj njegovega okolja delovanja. Zelo aktiven je 
tudi pri posredovanju svojega znanja skozi različne strokovne 
in znanstvene prispevke na najbolj odmevnih konferencah. V 
zadnjem obdobju je bil posebej usmerjen v prenos svojih znanj 
in izkušenj ravno v korporativno varnostno okolje, kjer je skozi 
visoko strokovno revijo “Korporativna varnost” in skozi publi-
kacije, ki jih je založil in objavil Institut za korporativne varno-
stne študije redno objavljal svoje prispevke.

Nagrado za inovativno varnostno rešitev 
za leto 2013 je po mnenju komisije 
prejelo podjetje Reisswolf d.o.o.

Obrazložitev:
Nenehna rast obsega občutljivih podatkov in razvoj tehnolo-
gij za njihovo obdelavo sta ustvarila potrebo po razvoju sto-
ritev, ki zagotavlja varno hrambo in uničevanje podatkovnih 
nosilcev. 

Podjetje Reisswolf d.o.o., Slovenija na podlagi varnostnih 
standardov, vzpostavljenih na nivoju blagovne znamke Reis-
swolf in ob upoštevanju Evropske in Slovenske zakonodaje, 
ki ureja področje arhiviranja, uničevanja in nasploh varnega 
upravljanja s podatki, na Slovenskem trgu naročnikom po-
nuja in zagotavlja popolnoma varne, sledljive in nadzorovane 
procese zbiranja in uničevanja podatkovnih nosilcev, kamor 
spadajo papirna dokumentacija, elektronski meniji, RTG sli-
ke in podobno. Pomemben segment storitev, ki jih podjetje 
Reisswolf Slovenija ponuja na slovenskem trgu predstavlja 

varno in popolnoma sledljivo hrambo in upravljanje arhivov 
poslovne, tehnične, zdravstvene in druge dokumentacije v la-
stnih skladiščih, opremljenih po vseh zahtevanih varnostnih 
standardih, kot tudi v skladiščih pri naročnikih samih. Glav-
no vodilo pri ponujanju in izvajanju storitev varnega zbiranja, 
uničevanja in shranjevanja dokumentacije je, da se storitev v 
kar največji meri prilagaja potrebam končnih naročnikov. 
Podjetje Reisswolf d.o.o. Slovenija vedno poišče za naročnike 
najboljše varnostne rešitve in pri tem poišče možnosti izbolj-
šav in optimizacij njihovih obstoječih rešitev s ciljem zniže-
vanja stroškov in dvigovanja varnosti podatkovnih nosilcev.

Podjetje Reisswolf d.o.o., Slovenija storitve zbiranja dokumen-
tacije in ostalih podatkovnih nosilcev zagotavlja na inovativni 
osnovi z upoštevanjem najvišjih tehnoloških standardov var-
nosti. Ravno tako zvesto sledi svojemu globalnemu sloganu 
»Secret Service«. V tem pristopu in filozofiji se bistveno raz-
likuje od ostalih ponudnikov storitev uničevanja in hrambe 
podatkovnih nosilcev. Ta usmerjenost se kaže tudi skozi stalno 
rast prihodkov in širitev zadovoljnih naročnikov na celotnem 
območju Republike Slovenije. Nagrado je prevzel g. Rok No-
vak, direktorj podjetja Reisswolf d.o.o., Slovenija.

Nagrado za najbolj varno mesto v letu 
2013 je po mnenju komisije prejela 
mestna občina Velenje. 

Obrazložitev nagrade:
Odgovornost vseh nas je, da s svojim ravnanjem in varnostno 
kulturo pripomoremo k čim višji stopnji varnosti v sloven-
ski družbi. V Institutu za korporativne varnostne študije in 
Slovenskem združenju korporativne varnosti se zavedamo, 
kako pomembno je ne samo varno poslovno okolje, temveč 
tudi okolje v katerem živimo. V ta namen želimo z izborom 
najbolj varnega mesta spodbuditi mestne in občinske uprave, 
da izkoristijo nove in inovativne pristope/načine, s katerimi 
bi pripomogle k zmanjševanju kriminalitete in zagotavljanju 
čim višje stopnje varnosti na lokalnem okolju. 

V izbor za naziv Najbolj varno mesto v RS za 2013 je bilo zaje-
to 43 slovenskih mest/občin in sicer glede na število prebival-
cev od spodnje meje 11.700. Prednost pri izboru so imele ob-
čine, ki so se odzvale na povabilo k izpolnjevanju anketnega 
vprašalnika. Zanimala nas je njihova vloga pri zagotavljanju 
lokalne varnosti in preprečevanju kriminalitete. Pri izboru 
so bili upoštevani kriteriji; kot je statistika kaznivih dejanj, ki 
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začetka leta 2013 predstavlja knjiga doc. dr. Dragana Triva-
na z naslovom „Korporativna bezbednost”. Vsebine knjige 
na visoki strokovni ravni obravnava aktualne korporativno 
varnostne procese, ki jih je za celovito obvladovanje varno-
stnih tveganj potrebno izvajati v organizacijskih okoljih pod-
jetij na vseh nivojih. Ta dejstva dokazujejo visoko strokovno 
vrednost cenjenega kolega, ki je skozi pričujoče delo tudi 
slovenski strokovni javnosti omogočil dostop do ustreznih 
spoznanj s področja korporativne varnosti. Dr. Trivan skozi 
svoje delo, ki se kot refleksija odraža v knjigi »Korporativna 
bezbednost«, v širšem regijskem mednarodnem okolju posta-
ja priznan kot eden vodilnih akademikov na področju korpo-
rativne varnosti. Tako tudi njegova dela predstavljajo osnovni 
študijski temelj za bodoče strokovnjake s področja korpora-
tivne varnosti na večjih izobraževalnih institucijah na podro-
čju JV Evrope. 

Nagrado za Inovativno medijsko 
promocijo varnosti je po mnenju komisije 
prejela informativna oddaja Odmevi, 
RTV Slovenija.

Obrazložitev:
RTV Slovenija je vodilna nacionalna medijska hiša, ki je v vseh 
letih svojega delovanja pomembno oblikovala razvoj sloven-
skega medijskega prostora. Prispevki v programskem okolju 
dnevno-informativne oddaje Odmevi vsebujejo ustrezne in-
formativne vsebine povezane s širšim področjem varnosti in 
obvladovanjem varnostnih tveganj v javnih in gospodarskih 
okoljih. Poročanje je ustrezno neodvisno in z vabljenimi stro-
kovnimi gosti zagotavlja učinkovit prenos informacij v širšo 
družbeno skupnost. Nepristransko podajanje informacij s 
pomočjo voditeljev oddaje, ki z zadostno mero pronicljivosti 
zagotavljajo, da so upoštevani visoki profesionalni novinar-
ski standardi pri poročanju vsebin, ki se dotikajo problemov 
povezanih z varnostjo. Z inovativnim, fleksibilnim in ustvar-
jalnim pristopom do medijskih vsebin ter s pomočjo uvajanja 
najnaprednejših multimedijskih tehnologij predstavlja  zelo 
pomemben dejavnik za dvigovanje varnostne kulture in splo-
šnega zavedanja o pomenu varnosti v vseh okoljih delovanja 
naše družbe. Na to dejstvo nenazadnje kažejo tudi različne 
nagrade, ki so jih deležni oblikovalci te oddaje. Nagrado je 
prevzela ga. Aleksandra Saksida, urednica dnevno-infor-
mativne oddaje Odmevi. 

je pokazatelj varnosti občanov in ki vpliva na kakovost njiho-
vega bivanja v lokalnem okolju ter omenjena raziskava, ki je 
odgovorila na določena vprašanja.

Mestna občina Velenje je leta 2013 med ostalimi občinami, ki 
so izpolnile anketni vprašalnik in glede na statistiko kaznivih 
dejanj pokazala nekaj dodatnih pristopov, ki kažejo na njiho-
vo aktivno vlogo pri zagotavljanju čim višje stopnje varnosti 
svojim občanom.

V Mestni občini Velenje deluje Sosvet za izboljšanje varnosti 
občanov, ki na vseh svojih sejah obravnava stanje varnosti 
in s tem realizacijo programa. Pri tem po potrebi dopolnju-
je in spreminja program glede na aktualne potrebe. Sprejete 
pobude in naloge posreduje pristojnim subjektom in služ-
bam. Glede na aktualne probleme organizira okrogle mize. 
Poleg aktualne problematike načrtuje, da se na okroglih mi-
zah obravnavajo tematike, kot so: samozaščitno obnašanje, 
samopomoč, medsebojna pomoč občanov ipd. S posebnimi 
akcijami, dogodki in kampanjami, izdajanjem priložnostnih 
publikacij ter letaki »Kako preprečiti vlom«; s spletnimi in 
družbenimi mediji ozaveščajo svoje občane. Preko sredstev 
javnega obveščanja, zloženk in drugih oblik spodbujajo ob-
čane za večje sodelovanje s policijo in drugimi službami za 
pravočasno obveščanje o vseh oblikah ogrožanja človekove 
varnosti. Pridruženi so tudi mreži otrokom prijaznih mest, v 
sklopu katere izvajajo projekt varnih točk. Prav tako izvajajo 
preventivne programe za otroke in mladostnike na osnovnih 
in srednjih šolah v okviru medobčinske lokalne akcijske sku-
pine za preprečevanje zasvojenosti z drogami, ter problema-
tike nasilja med mladimi. Nagrado je prevzel župan mestne 
občine Velenje g. Bojan Kontič.

Nagrado za Najboljšo knjigo s področja 
korporativne varnosti je po mnenju 
komisije prejel doc. dr. Dragan Trivan.

Obrazložitev:
Neodvisna komisija se je odločila, da zaradi dejstva, da se 
omenjena nagrada v kategoriji »Najboljša knjiga s področja 
korporativne varnosti« podeljuje za dela, ki so bila izdana v 
Republiki Sloveniji ali pa imajo vpliv na strokovno javnost 
v naši državi, v izbor vključijo tudi dela iz širšega regijskega 
prostora, ki v Sloveniji predstavljajo ustrezno referenčno lite-
raturo. Temeljno študijsko gradivo na področju korporativne 
varnosti, ki je bilo Slovenski strokovni javnosti dostopno od 
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DILEME IN IZZIVI 
PREVERJANJA 
VARNOSTNEGA OSEBJA

V prispevku bo govora o kadrovanju, delovanju in predvsem preverjanju 
varnostnega osebja v zasebnih varnostnih družbah, s poudarkom na možnosti 
uporabe poligrafa oziroma detektorja laži (v nadaljevanju poligraf ) v teh 
postopkih.

Uporaba poligrafa za preverjanje 
varnostnega osebja bi v teh kri-
znih časih skoraj zagotovo po-

menila dodaten, za mnoge organizacije, 
ki delujejo na področju varnosti, odve-
čen in morda celo povsem nepotreben 
strošek. Ne glede na to pa menim, da bi z 
detektorjem laži lahko bistveno, v neka-
terih primerih pa celo odločilno pripo-
mogli k boljšemu izboru varnostnega 
osebja in k njihovemu kvalitetnemu vse-
stranskemu preverjanju. Dolgoročno bi 
se to zagotovo pokazalo tudi na učinko-
vitosti, kvaliteti in nenazadnje na “cost 
benefitu”, zagotovo pa bi od tega največ 
imeli naročniki oziroma uporabniki za-
sebnega varovanja. Tako je pričujoči 
tekst nastal na kot moj osebni pogled na 
dogajanje na področju zasebnega varo-
vanja, predvsem na veliko krizo, ki jo 
objektivno predvsem v zadnjih letih do-
življa zasebno varovanje. Pri tem pa ne 
želim izpasti »kritizer«, temveč želim 
skozi svoje osebne ugotovitve in izku-
šnje podati argumentirane pripombe in 
hkrati ponuditi smiselne rešitve. 

Za lažjo utemeljitev navedb in predlogov 
glede glavne teme tega prispevka, to je 
celostnega varnostnega preverjanja s po-
močjo poligrafskih testiranj, naj nave-
dem nekatera objektivna dejstva in svoja 

osebna opažanja pri delovanju varno-
stnih družb. Skozi svojo poklicno kariero 
sem namreč sicer resda bolj posredno, 
spremljal njihov nastanek in razvoj, ob-
robno sodeloval pri oblikovanju ustre-
zne zakonodaje za področje varnosti v 
nekaterih operativnih zadevah in v ra-
znih oblikah nadzora pa z njimi tudi ne-
posredno sodeloval. Občasno pa sem vo-
dil preiskavo ali pri njej vsaj sodeloval in 
to pri kaznivih dejanjih, ki so jih povzro-
čili varnostniki ali pa so sami bili žrtve 
teh dejanj. Še danes pa me moja “poklic-
na deformacija” pogosto nehote zapelje, 
da opazujem in ocenjujem njihovo delo 
na terenu. Žal ugotavljam (in temu pritr-
jujejo tudi bivši sodelavci in znanci v kro-
gih s področja zasebnega varovanja), da 
se je situacija na tem področju predvsem 
v zadnjih letih močno poslabšala. Iz pri-
ložnostnih razgovorov z nekaterimi 
znanci, ki so ali pa so bili zaposleni v za-
sebnih varnostnih družbah na različnih 
delovnih mestih, je razbrati njihovo veli-
ko nezadovoljstvo nad takšnim stanjem, 
strah pred prihodnostjo, nezainteresira-
nost in izgubo veselja do opravljanja 
dela. Vsi pa imajo praviloma opraviti tudi 
z izrazito slabo samopodobo. Poleg tega, 
da so podplačani, so tudi mnenja, da se 
premalo ali skoraj nič ne vlaga v njihovo 
izobraževanje in strokovno usposablja-

nje, žal pa to ne velja samo za zdajšnje, 
krizne čase. V podjetjih, kjer so ali pa so 
bili zaposleni, pa ni bilo videti možnosti 
poklicnega in osebnega napredovanja. V 
skrajnem primeru je vse to nekoga od so-
govornikov pripeljalo do že znane izjave: 
“ne morejo me tako malo plačati, kot lah-
ko malo naredim“. Tukaj pa se poraja po-
membno vprašanje, ki bi moralo dati mi-
sliti naročnikom zasebnega varovanja. 
Varnostno osebje, ki dela pri naročniku, 
je s takšnim razmišljanjem lahko večje 
tveganje za naročnika, za njegovo pre-
moženje ipd, kot če ga tam ne bi bilo. Re-
snica pa je, da situacija, v kateri smo tre-
nutno v Sloveniji, ni posebej naklonjena 
zasebnim varnostnim družbam (in ne 
samo njim), posledično pa tudi ne varno-
stni kulturi. Pravzaprav prav nasprotno, 
sedanja družbena klima, večletna globo-
ka gospodarska recesija, stanje anomije 
družbenih vrednot, izigravanje zakono-
daje s področja dela, nezaposlenost, raz-
vrednoteni medčloveški odnosi in še bi 
lahko naštevali, so v veliki meri po-
membno prispevali k takšnemu stanju 
na področju zasebne varnosti, saj so te 
družbe, ki se ukvarjajo s tovrstno proble-
matiko, postavile na rob preživetja. Pre-
prosto in karikirano povedano, denarja 
za varnost je čedalje manj ali pa ga skoraj 
ni več. Med ostalim stečaji gospodarskih 
družb in podjetij hkrati pomenijo tudi 
manj dela za varnostne družbe, preosta-
la, posebej tista, ki se sama borijo za ob-
stanek, pa zato preprosto nimajo denarja 
ali pa ji ga namenjajo manj. Zato je pri-
tisk na varnostne družbe glede njihovega 
obstanka in preživetja izredno velik, (ne-

Varnostno osebje, ki dela pri naročniku, je s takšnim 
razmišljanjem lahko večje tveganje za naročnika, za 
njegovo premoženje ipd, kot če ga tam ne bi bilo.
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Kljub temu, da je razvoj tehnične opreme, ki jo pri svoji 
dejavnosti uporabljajo varnostne družbe, v zadnjem 
desetletju izjemno napredoval in je na marsikaterem 
področju učinkovito zamenjal človeka, pa ni dvoma, da 
je še vedno osnova vsake varnostne družbe in varnostne 
dejavnosti strokovno in nalogam primerno usposobljeno 
varnostno osebje.

nazadnje jih je po zadnjih podatkih v Slo-
veniji preko sto), med njimi divja konku-
renčni boj, povečuje se nelojalna konku-
renca, znižuje se jim cena storitve, posle-
dično pa se ob vseh ostalih objektivnih in 
subjektivnih dejavnikih to v največji 
meri direktno odraža na varnostnem 
osebju, tako glede plačila za opravljeno 
delo, kot tudi glede njihove strokovnosti, 
usposobljenosti in pripravljenosti za 
delo. In ne bi se smeli slepiti, da vse to 
skupaj nima pomembnega vpliva na kva-
liteto opravljanja dela oziroma izvajanja 
varnostnih nalog. 

Vse to sili družbe, ki se ukvarjajo z var-
nostno problematiko, v zmanjševanje 
stroškov, kot po pravilu pa je pri tem 
prvo na vrsti prav varnostno osebje, ki 
naloge varovanja opravlja neposredno 
na terenu. In tu nastopi bojazen, da bo 
upadel interes dobrih in sposobnih var-
nostnikov za opravljanje teh dejavnosti, 
znižali se bodo kriteriji za sprejem v 
službo, s tem pa se bo posledično zniže-
vala tudi kvaliteta najrazličnejših oblik 
varovanja in se povečevalo nezadovolj-
stvo naročnikov zasebnega varovanja. 
Vsekakor je to kratkega diha in slej kot 
prej pomeni svojevrsten dvorezen meč 
oziroma boomerang, saj poleg tega odpi-
ra tudi prostor različnim oblikam krimi-
nala. Da je lahko temu tako tudi pri nas, 

nas zlahka prepričajo nekateri dogodki 
iz bližnje preteklosti. Res pa je, da ima že 
sama pojava varnostnega osebja na do-
ločenem območju, objektu ipd, preven-
tiven učinek, ki ni zanemarljiv. Prava 
vrednost, strokovnost in usposobljenost 
varnostnega osebja pa se seveda pokaže 
v ekscesnih in kritičnih situacijah.   

Kljub temu, da je razvoj tehnične opre-
me, ki jo pri svoji dejavnosti uporabljajo 
varnostne družbe, v zadnjem desetletju 
izjemno napredoval in je na marsikate-
rem področju učinkovito zamenjal člo-
veka, pa ni dvoma, da je še vedno osnova 
vsake varnostne družbe in varnostne de-
javnosti strokovno in nalogam primerno 
usposobljeno varnostno osebje. Dobra 
tuja in domača praksa je tako na varno-
stnem kot tudi na mnogih drugih podro-

čjih nedvomno pokazala in dokazala, da 
se vlaganje v človeške resurse, slej kot 
prej na dolgi rok večkratno povrne. Za-
gotovo bodo pri nas preživele varnostne 
družbe, ki se bodo tega zavedale in to 
tudi upoštevale, pa čeprav morda tudi na 
račun trenutno manjših dobičkov oziro-
ma zaslužkov.

Tudi in ne samo zaradi tega pa je pri izbi-
ri kandidatov za posamezna delovna 
mesta potrebno biti previden, dosleden 
in natančen. Pri tem so lahko v veliko 
pomoč tudi rezultati raziskave profila 
varnostnika v Analizi kompetenc varno-
stnika glede na kompetenčni model v 
okviru Kompetenčnega centra za izo-
braževanje varnostnega osebja (Čas in 
drugi 2013), še posebej pa vprašalnik, ki 
jim je služil za analizo.



vajo testirati. Izidi poligrafskih testiranj 
pri nas pa za razliko od omenjenih držav 
niso dokaz v sodnem postopku. 

Osebno menim, da bi se lahko tudi pri 
nas varnostne družbe pri izbiri kandida-
tov in varnostnem preverjanju zaposle-
nih posluževale poligrafa oziroma poli-
grafskih testiranj. Zagotovo bi jim olajša-
lo pot do izbire najprimernejših kandi-
datov. Preveriti pa bi bilo potrebno, ali bi 
to bilo v skladu z obstoječo pozitivno za-
konodajo, v vsakem primeru pa bi mora-
le varnostne družbe imeti pogoje in na-
čin izvedbe navesti v svojih ustanovnih 
aktih (statutu in pravilniku poslovanja). 

Namesto zaključka se mi zdi pomembno 
navesti opozorilo, ki ga je že leta 1985 v 
svojem referatu na seminarju v Beogra-
du z naslovom Poligraf u kriminalistici 
navedel profesor Kobal s Pravne fakul-
tete v Ljubljani:

- S poligrafsko tehniko naj se ukvar-
jajo kvalificirane osebe, ki poznajo 
predvsem meje same tehnike in ne-
varnosti napačnega tolmačenja do-
bljenih rezultatov.

- Tehniko je moč uporabiti samo z 
dovolj veliko informiranostjo in 
predhodno pripravo osebe, in to ne 
brez njene vednosti.

- S predpisi je potrebno zagotoviti in 
zavarovati pravno varnost tako za 
preiskovalni organ kot tudi za prei-
skovano osebo, če se z njenim so-
glasjem uporabi poligrafsko testi-
ranje (Kobal, 1985).

 
S pomisleki oziroma opozorilom se tudi 
sam osebno povsem strinjam, saj nedvo-
mno veljajo tudi danes. Čeprav je opozo-
rilo bilo namenjeno organom pregona, 
še posebej v odstavku c), pa analogno ve-
lja tudi za varnostne družbe, v kolikor bi 
poligrafsko testiranje uporabljale v zgo-
raj navedenih primerih pri izbiri kandi-
datov za zaposlitev in varnostnem pre-
verjanju zaposlenih.
 

Viri

- Čas T., Božnik Toporiš M. in Rep M. 
(2013). Analiza kompetenc varnostni-
ka glede na kompetenčni model v 
okviru kompetenčnega centra za izo-
braževanje varnostnega osebja. 14. 
Dnevi Varstvoslovja, Fakulteta za var-
nostne vede.

- Kobal, referat Poligraf v kriminalisti-
ki, 1985, str. 11,12. 

Kot eno od učinkovitih orodij in tehnik, 
ni pa edino, pri izbiri kandidatov za delo 
po varnostnih področjih v tujini, pred-
vsem v ZDA, Kanadi in še nekaterih dru-
gih državah, uporabljajo poligraf oziro-
ma detektor laži. S posebnimi oblikami 
testnih vprašanj ugotavljajo predvsem 
motiv, zakaj se je posameznik odločil za 
neko delovno mesto, njegovo morebitno 
kriminalno, organom pregona prikrito 
preteklost, posebna nagnjenja, ki bi ga 
ovirala pri delu ali pa bi predstavljala 
oviro pri delu. Istočasno pa je s poligraf-
skim testiranjem možno razmeroma 
enostavno preveriti navedbe v doku-
mentih, ki jih je izpolnil ob prijavi na 
razpis. To je t.i. predzaposlitveni test 
(pre-employment test), testiranje je ob-
vezno, odklonitev testiranja pa avtoma-
tično pomeni odpoved kandidaturi. V 
teh državah je poligrafsko testiranje 
uzakonjeno, uporabljajo ga vsi organi 
pregona, rezultati testiranj pa so doka-
zno gradivo na sodiščih. Analogno temu 
ima tudi pri izbiri najprimernejših kan-
didatov pomembno, v večini primerov 

pa odločilno vlogo. Podjetja oziroma 
družbe, ki pri izbiri kandidatov upora-
bljajo poligraf, pa imajo vse pogoje nave-
dene v svojih ustanovnih listinah.

S poligrafskim testiranjem prav tako pe-
riodično, vsakih nekaj let, preverjajo lo-
jalnost zaposlenih, odkrivajo njihove 
morebitne povezave s kriminalnimi 
družbami ali posamezniki, morebitne 
kriminalne ali druge nedovoljene dejav-
nosti, morebitna posebna nagnjenja 
(kot pedofilija ipd.), odtekanje informa-
cij, odkrivajo t.i. krte znotraj družbe, pri 
tem pa so po lastnih navedbah dokaj 
učinkoviti. Pri zahtevnejših oziroma 
varnostno bolj problematičnih delih pa 
zaposlene dodatno preverjajo po na-
ključnem izboru oseb in časa. 

Tudi pri nas imamo uzakonjeno mo-
žnost uporabe poligrafa pri preiskova-
nju kaznivih dejanj v začetni, neformal-
ni fazi, kasneje pa le na izrecno zahtevo 
sodišča, v vseh primerih pa le ob prosto-
voljnem pristanku osebe, ki jo namera-



2014 junij 07  /  Korporativna varnost  /  55

M
ag

ist
rs

ki
 p

ro
gr

am
 

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

K
O

R
PO

R
A

TI
V

N
E 

V
A

R
N

O
ST

I 



M
ag

ist
rs

ki
 p

ro
gr

am
 

M
A

N
A

G
EM

EN
T 

K
O

RP
O

RA
TI

V
N

E 
V

A
RN

O
ST

I 

Magistrski program Management korporativne varnosti 

Magistrski program Management korporativne varnosti je namenjen izobraževanju ter usposabljanju podjetnikov in managerjev za obvladovanje 
poslovno varnostnih mehanizmov in upravljanje varnostnih tveganj v gospodarstvu, industriji, državnih institucijah in civilni družbi.

Z magistrskim študijem Management korporativne varnosti omogočamo študentom poglobljeno podiplomsko izobraževanje, v katerem pridobijo 
teoretična in aplikativna znanja s področja poslovno varnostnega managementa, s kompetencami za upravljanje korporativne varnosti. Poudarek 
je na: geostrateških in političnih vidikih varnostnih tveganj, varnostnih standardih v poslovnih procesih, prepoznavanju in analiziranju ranljivosti, 
ogroženosti in varnostnih tveganj, upravljanju varnostnih tveganj, informacijski in komunikacijski varnosti, načrtovanju in razvoju korporativne 
varnosti, procesih nadzora, zavarovalništvu, financah, gospodarskem poizvedovanju, ekoloških vidikih in varnemu delovnemu ter poslovnemu 
okolju.

Pridobiti ustrezna multidisciplinarna znanja, ki temeljijo na znanstveno raziskovalnem delu in praktičnih izkušnjah ter dobrih praksah v nacionalnem in 
mednarodnem korporativnem okolju. Študentje bodo pridobili znanja za upravljanje z varnostnimi tveganji in vodenje organizacijskih struktur na 
področju korporativne varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah. Poseben poudarek je na varnostnih mehanizmih v 
organizacijah, ki upravljajo s kritično infrastrukturo (energetika,  telekomunikacije, informatika, transport, finančne institucije, prehrambena industrija idr.). 
Bodoči magistri bodo v času študija pridobili vsa potrebna znanja in kompetence, ki so potrebne za delovanje v podjetniškem okolju tudi kot samostojni 
podjetniki, ki bodo drugim organizacijam nudili (tržili) tovrstne strokovne storitve s področja načrtovanja, izvajanja in upravljanja korporativne varnosti.

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

»Varnost je pojem, s katerim se srečamo že v naših rosnih letih in ima velik pomen za uspešno rast, razvoj in delovanje vsakega 
posameznika v vseh obdobjih njegovega življenja in ustvarjanja. Korporativna varnost pa je, podobno kot varnost pri 
posameznikih, za razvoj in uspešno delovanje pomembna predvsem v organizacijah. Kakršnihkoli – 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 dejavnost 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 zadovoljilo 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

RAZPISANE SMERI
• Korporativni varnostni manager
• Korporativni varnostni manager – podjetnik

TRAJANJE ŠTUDIJA IN STROKOVNI NASLOV
• 2 leti
• magister/magistrica managementa korporativne varnosti

Kaj omogoča študij Managementa korporativne varnosti

Magistrski program Management korporativne varnosti 

Magistrski program Management korporativne varnosti je namenjen izobraževanju ter usposabljanju podjetnikov in managerjev za obvladovanje 
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Z magistrskim študijem Management korporativne varnosti omogočamo študentom poglobljeno podiplomsko izobraževanje, v katerem pridobijo 
teoretična in aplikativna znanja s področja poslovno varnostnega managementa, s kompetencami za upravljanje korporativne varnosti. Poudarek 
je na: geostrateških in političnih vidikih varnostnih tveganj, varnostnih standardih v poslovnih procesih, prepoznavanju in analiziranju ranljivosti, 
ogroženosti in varnostnih tveganj, upravljanju varnostnih tveganj, informacijski in komunikacijski varnosti, načrtovanju in razvoju korporativne 
varnosti, procesih nadzora, zavarovalništvu, financah, gospodarskem poizvedovanju, ekoloških vidikih in varnemu delovnemu ter poslovnemu 
okolju.

Pridobiti ustrezna multidisciplinarna znanja, ki temeljijo na znanstveno raziskovalnem delu in praktičnih izkušnjah ter dobrih praksah v nacionalnem in 
mednarodnem korporativnem okolju. Študentje bodo pridobili znanja za upravljanje z varnostnimi tveganji in vodenje organizacijskih struktur na 
področju korporativne varnosti v javnem in gospodarskem okolju ter mednarodnih korporacijah. Poseben poudarek je na varnostnih mehanizmih v 
organizacijah, ki upravljajo s kritično infrastrukturo (energetika,  telekomunikacije, informatika, transport, finančne institucije, prehrambena industrija idr.). 
Bodoči magistri bodo v času študija pridobili vsa potrebna znanja in kompetence, ki so potrebne za delovanje v podjetniškem okolju tudi kot samostojni 
podjetniki, ki bodo drugim organizacijam nudili (tržili) tovrstne strokovne storitve s področja načrtovanja, izvajanja in upravljanja korporativne varnosti.
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• ICS – Inštitut za korporativne varnostne študije 
• Slovensko združenje korporativne varnosti (SZKV)
• Mednarodna asociacija SE European Corporate Security Association (SECSA)

»Varnost je pojem, s katerim se srečamo že v naših rosnih letih in ima velik pomen za uspešno rast, razvoj in delovanje vsakega 
posameznika v vseh obdobjih njegovega življenja in ustvarjanja. Korporativna varnost pa je, podobno kot varnost pri 
posameznikih, za razvoj in uspešno delovanje pomembna predvsem v organizacijah. Kakršnihkoli – 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 dejavnost 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 zadovoljilo 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

RAZPISANE SMERI
• Korporativni varnostni manager
• Korporativni varnostni manager – podjetnik

TRAJANJE ŠTUDIJA IN STROKOVNI NASLOV
• 2 leti
• magister/magistrica managementa korporativne varnosti

Kaj omogoča študij Managementa korporativne varnosti



2014 junij 07  /  Korporativna varnost  /  57

CILJI ŠTUDIJA
Ključni cilj programa je izobraziti in usposobiti strokovnjake, ki imajo poslovna, pravna, tehnična in druga znanja ter dobro poznavanje in razumevanje 
globalnega ter nacionalnega poslovnega, informacijsko-komunikacijskega in varnostnega okolja, za celovito upravljanje korporativne varnosti v različnih 
organizacijah. 

V programu bodo diplomanti pridobili naslednje kompetence:

• Znanje s področja globalnih družbenih, ekonomskih, političnih in varnostnih vidikov.
• Razumevanje, oblikovanje in uvajanje varnostnih politik in varnostnih strategij v kontekstu družbenega in gospodarskega razvoja ter poslovne uspešnosti. 
• Sposobnost proučevanja varnostnih pojavov, izdelava varnostnih elaboratov ter analiziranje in ocenjevanje ranljivosti, ogroženosti in tveganj. 
• Zmožnost uvajanje celovitih (integralnih) varnostnih sistemov, ki obsegajo varovanje ljudi in premoženja, informacij in poslovnih skrivnosti, poslovno 
poizvedovanje, okoljske vidike, obvladovanje izrednih dogodkov, neprekinjeno delovanje vitalnih poslovnih funkcij in procesov v izrednih okoliščinah. 
• Prepoznavanje koristnosti uvajanja varnostnih standardov v sklopu sistemov vodenja kakovosti proizvodnje, logistike in trženja.
• Poznavanje metodologij za upravljanje procesov korporacijske varnosti v smislu poslovnih funkcij, načrtovanja investicij v varnostne izboljšave, 
    zavarovanja tveganj in razumevanja postopkov (javnega) naročanja storitev korporacijske varnosti. 

Obvezni skupni predmeti

PREDMET
Management korporativne varnosti – obvezni predmet
Geostrateški in politični vidiki varnostnih tveganj v mednarodnem 
poslovnem okolju – obvezni predmet
Pravni vidiki korporativne varnosti – obvezni predmet
Ekonomika obvladovanja tveganj v poslovnem okolju

Obvezni usmeritveni predmeti

SMER - Korporativni varnostni manager
Varnostni standardi v poslovnih procesih
Upravljanje varnostnih tveganj
Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti

Obvezni usmeritveni predmeti

SMER - Korporativni varnostni manager - podjetnik
Varnostni standardi v poslovnih procesih
Upravljanje varnostnih tveganj
Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti

 –
Izbirni predmeti (študent izbere dva)

PREDMET
Management človeških virov
Okoljski vidiki korporativne varnosti
Metode raziskovanja varnostnih pojavov
Zavarovalništvo v procesih zagotavljanja gospodarske varnosti
Gospodarsko poizvedovanje in varovanje poslovnih informacij
Informacijska varnost

Vpisni pogoji Predmetnik

Študijski praktikum v 1. in 2. letniku

Magistrsko delo

V 1. LETNIK SE LAHKO VPIŠE:
• kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih 
področij (družbene vede, poslovne in upravne vede, varstvoslovje in 
obramboslovje …) z najmanj 180 kreditnimi točkam po ECTS,
• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne 
izobrazbe z ustreznih strokovnih področij (družbene vede, poslovne in 
upravne vede, varstvoslovje in obramboslovje …), sprejet od 1. 1. 1994 do 
11. 6. 2004,
• kdor je končal študijski program prve stopnje ali za pridobitev visoke 
izobrazbe, sprejetim od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004 drugih strokovnih 
področij, vendar pa morajo pred vpisom opraviti diferencialne izpite do 
24 kreditnih točk, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija 
določi pristojna komisija GEA College - Fakultete za podjetništvo na 
podlagi individualne vloge kandidata.

PO MERILIH ZA PREHODE SE V 2. LETNIK LAHKO VPIŠEJO:
• diplomanti študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
sprejetega pred 11. 6. 2004, iz sorodnih strokovnih področij (družbene 
vede, poslovne in upravne vede, varstvoslovje in obramboslovje …), ki se 
jim praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu do 40 KT,
• diplomanti študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, 
sprejetega pred 11. 6. 2004, drugih strokovnih področij, ki se jim 
praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu do 30 KT,
• diplomanti specialističnega študija podjetništva GEA College - Fakultete 
za podjetništvo, ki se jim prizna 60 KT,
• diplomanti specialističnega študija sorodnih strokovnih področij 
(družbene vede, poslovne in upravne vede, varstvoslovje in 
obramboslovje …), ki se jim praviloma priznajo študijske obveznosti v 
obsegu do 40 KT,
• diplomanti specialističnega študija drugih strokovnih področij, ki se jim 
praviloma priznajo študijske obveznosti v obsegu do 30 KT, 
• študent drugostopenjskega študijskega programa ustreznih strokovnih  
področij (družbene vede, poslovne in upravne vede, varstvoslovje in 
obramboslovje …), ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik (40 KT ali več).

»Če smo nekoč 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 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 izobraževanju in usposabljanju korporativno varnostnih managerjev, 
saj zajema tako teorijo kakor tudi prakso!«

Andrej Podvršič, EMEA Director of Security
DuPont de Nemours International Sàrl

CILJI ŠTUDIJA
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• kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne 
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24 kreditnih točk, ki jih glede na strokovno področje predhodnega študija 
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podlagi individualne vloge kandidata.
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področij (družbene vede, poslovne in upravne vede, varstvoslovje in 
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»Če smo nekoč 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 so te spremembe tako pozitivne kakor negativne 
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Magistrski program Management korporativne varnosti 

Kontakt

»Ko smo pred časom skupaj s partnerji – Inštitutom za korporativno varnost začeli pripravljati magistrski program 
Management korporativne varnosti, smo se zavedali, da orjemo ledino. Sestavili smo kakovosten program, ki je unikaten pri 
nas in tudi v Evropi. Tudi drugod po svetu je zelo malo študijskih programov ali smeri, ki bi bile vsaj podobne, če že niso 
popolnoma primerljive. Program izobražuje za nov poklic. Verjamemo, da je to eden od poklicev prihodnosti. Lastna varnost 
vse bolj postaja odgovornost posameznikov in organizacij. V tehnološko vse bolj zapletenem svetu, v katerem vzporedno 
potekajo tudi nagle spremembe v družbi in okolju, je celostno obvladovanje varnostnih procesov izziv, ki terja za to posebej 
usposobljene strokovnjake. Z ustreznim predznanjem in delovnimi izkušnjami z različnih področij širšega obvladovanja 
varnostnih procesov in tveganj bodo študentje magistrskega programa znali nadgrajena znanja predvsem povezovati v 
zaključene celote. Študentje bodo kasneje prevzeli najodgovornejša mesta v podjetjih, kjer se bodo ukvarjali z integralnimi 
varnostnimi procesi. V večjih podjetjih bodo ti strokovnjaki našli zaposlitev (managerji), v manjših pa bodo lahko nudili svoje 
storitve (podjetniki).«

izr. prof. dr. Jaka Vadnjal, dekan fakultete 

»Živimo v dinamičnem gospodarskem okolju, kjer je varnost postala dobrina, ki ni več samo po sebi umevno dejstvo. 
Informacijska globalna družba pred nas postavlja veliko priložnosti, odpira pa tudi tveganja, katerih se je potrebno v 
podjetjih in drugih organizacijskih sredinah zavedati in jih tudi ustrezno obvladovati. V tem okviru posebej izpostavljam 
organizacije, ki obvladujejo kritično infrastrukturo, katera je nujno potrebna za delovanje širše družbene skupnosti. Ker 
popolne varnosti ni možno zagotoviti, je znanje korporativno varnostnih managerjev tista dodana in primerjalna vrednost, ki 
na strateškem nivoju bistveno vpliva na učinkovitost in kakovost obvladovanja tveganj v podjetjih. To so znanja, ki so in bodo 
v slovenskem in širšem regijskem prostoru v naslednjih letih izredno iskana. S temi znanji in dobrimi praksami ter najnovejšimi 
spoznanji vas bomo "oborožili", ko boste stopili na trg polno priložnosti za vaše uveljavljanje. Najboljšim študentom pa bo 
skozi povezave Slovenskega združenja za korporativno varnost in mednarodne asociacije SE European Corporate Security 
Association (SECSA) tudi omogočena priložnost za pridobivanje izkušenj v neposrednem organizacijskem okolju.«

doc. dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost

»Podiplomski študij managementa korporativne varnosti je pri nas, pa tudi širše v kontinentalni Evropi, popolnoma nova smer 
izobraževanja, ki je prilagojena stalno spreminjajočemu se okolju in s tem najnovejšim kočljivim situacijam v podjetjih, 
institucijah ne glede na njihovo lastništvo. Te situacije so precej bolj tvegane in kompleksne, kot so bile pred leti. Opravka 
imamo s celo paleto različnih tveganj, katerim smo danes izpostavljeni praktično vsi. Ozrite se okrog sebe in opazujte, kaj se 
dogaja. Varovanje v svojem klasičnem smislu fizičnega varovanja predstavlja danes v podjetjih in institucijah samo majhen 
del vsega ščitenja, če uporabim kar ta izraz, ki ga posameznik, podjetje, institucija mora imeti oz. si ga organizirati. Magister 
managementa korporativne varnosti bo ta oseba, ki bo v podjetjih, institucijah organizirala in vodila službo oz. organizacijsko 
enoto, ki bo pokrivala to integralno in izjemno pomembno področje ščitenja pred različnimi tveganji v najširšem smislu v teh 
turbulentnih in nevarnih časih. V sodobneje organiziranih in nekoliko večjih pravnih osebah pa bo ta oseba kar član uprave 
za to integralno področje.«

doc. dr. Draško Veselinovič, direktor in predavatelj 

»Krizne razmere, vsesplošna ogroženost, varnostna tveganja ter pomanjkljivi varnostni in nadzorni mehanizmi že kar nekaj 
časa kličejo po dvigu kakovosti tistega dela managementa v gospodarskih in drugih subjektih, ki upravljajo z varnostjo ljudi, 
procesov in premoženja. Izhajamo tudi iz premise, da le profesionalni in celovit varnostni sistem odločilno prispeva k 
preprečevanju škod in izgub, k bogatenju poslovnih izidov ter k dvigu kulture, ugleda in konkurenčnih prednosti. Gre za 
fenomen sinergije poslovnih in varnostnih procesov ter intelektualnega kapitala, da složno in pregledno upravljajo z 
določeno družbo. To pomeni, da obstoječi in novi management korporativne varnosti potrebuje nova znanja, ki zagotavljajo 
učinkovito upravljanje varnosti ter dvig statusa in ugleda posameznih managerjev korporativne varnosti zlasti v konici 
korporativnega upravljanja. Inovativni magistrski program, ki je pred vami, daje lastnikom, upravljavcem in nadzornikom ter 
zainteresiranim posameznikom možnost in priložnost, da ustvarijo nekaj več za varnost zaposlenih, poslovnih procesov, 
kapitala in razvoja.«

doc. dr. Milan Vršec

Dodatne informacije so vam na voljo na naši spletni strani www.gea-college.si, veseli pa bomo vašega klica na telefonski številki 01 588 13 00 ali 
e-pošte na korpo@gea-college.si.

GEA College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska 156 (stolpnica WTC), 1000 Ljubljana
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Management korporativne varnosti, smo se zavedali, da orjemo ledino. Sestavili smo kakovosten program, ki je unikaten pri 
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skozi povezave Slovenskega združenja za korporativno varnost in mednarodne asociacije SE European Corporate Security 
Association (SECSA) tudi omogočena priložnost za pridobivanje izkušenj v neposrednem organizacijskem okolju.«
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določeno družbo. To pomeni, da obstoječi in novi management korporativne varnosti potrebuje nova znanja, ki zagotavljajo 
učinkovito upravljanje varnosti ter dvig statusa in ugleda posameznih managerjev korporativne varnosti zlasti v konici 
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