Podelitev nagrad »Slovenian Grand Security Award 2018«
Slovenska velika nagrada varnosti je največja nagrada s področja varnosti v Republiki
Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek
na področju razvoja in uveljavljanja varnosti. Nagrado podeljuje Institut za korporativne
varnostne študije, ICS-Ljubljana, v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne
varnosti.
Nekaj besed o pomenu nagrade:
Živimo v kompleksnem dinamičnem okolju, kjer smo zaradi te dinamike delovanja dnevno
izpostavljeni nizu groženj in tveganj, ki lahko bistveno vplivajo na uspešnost delovanja naših
organizacij. Procesi prostega pretoka blaga, storitev, financ in delovne sile na eni strani,
prinašajo pogoje za učinkovito poslovanje organizacij, na drugi strani pa skupaj z informacijsko
tehnologijo prinašajo varnostne izzive, na katere še nismo našli pravih odgovorov. Samo
ustrezno zavedanje o pomenu celovitih pristopov do obvladovanja tveganj je tisti predpogoj, ki
v naših organizacijskih okoljih zagotavlja uveljavljanje učinkovite rešitve in omogoča prenos
dobrih praks na področje zagotavljanja varnosti. Družbena odgovornost delovanja organizacij
je še kako povezana z ustreznim obvladovanjem varnostnih tveganj, ki zagotavljajo varno in
uspešno delovanje podjetij v družbenem okolju, kjer poslujejo. Seveda pa je na drugi strani tudi
vloga države in lokalnih skupnosti, da v okviru svojih pristojnosti zagotavljajo ustrezno
varnostno situacijo za nemoteno delovanje podjetij.
Ravno tem procesom dvigovanja splošnega zavedanja in varnostne kulture, v širši družbeni
skupnosti, ki vsebuje poslovna in druga okolja, je namenjena SLOVENSKA VELIKA
NAGRADA VARNOSTI. V šestih kategorijah je neodvisna komisija izbrala tiste najboljše in
najbolj inovativne, ki s svojim zgledom in aktivnostmi na področju zagotavljanja varnosti v
svojih sredinah, predstavljajo primer dobrih praks in inovativnih rešitev. To kvaliteto
nagrajujemo z uglednim priznanjem »SLOVENIAN GRAND SECURITY AWARD«, ki jo
tokrat podeljujemo za dosežke na področju varnosti v letu 2017. Nagrajenci so bili tokrat izbrani
v sedmih kategorijah 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
NAGRADA ŽA ŽIVLJENSKI PRISPEVEK NA PODROČJU KORPORATIVNE
VARNOSTI

1. Nagrado za Najbolj varno podjetje v letu 2017 prejme podjetje CETIS d.d.
Obrazložitev nagrade:
Družba CETIS je eno vodilnih evropskih podjetij na področju rešitev varnostnih in
komercialnih tiskovin. S tiskovinami in najnaprednejšimi komplementarnimi rešitvami, ki so
rezultat lastnega razvoja, je zanesljiv strateški partner podjetjem in državam na štirih celinah.
Družba ima uveljavljen cel niz standardov, med katerimi velja posebej izpostaviti Certificiran
sistem Visa / Mastercard za zagotavljanje fizične in logistične varnosti, Certificiran sistem
kakovosti CQM – standard Mastercard za zagotavljanje kakovosti bančnih kartic, Certificiran

sistem varovanja informacij po ISO 27001:2013, varnostno potrdilo vlade Republike Slovenije,
Urada za varovanje tajnih podatkov (Facility Security Clearance Certificate), ki je v skladu z
varnostno politiko Evropske unije in Certificiran sistem vodenja varovanja za izdelavo visoko
varovanih dokumentov Intergraf ISO 14298:2013. V sistemu poslovanja pa imajo vzpostavljen
cel niz politik, med katerimi imata politika varovanja informacij in politika varovanja posebno
pomembno mesto. Informacije in sistemi informacijske tehnologije (IT) so bistvena
komponenta poslovanja njihove družbe in glede na naravo njihovega dela tudi pomembna
podpora poslovnih procesov njihovih poslovnih partnerjev.
Uveljavljeni sistem varovanja je nujna komponenta za poslovanje družbe ter podpora njihovih
poslovnih procesov kakor tudi poslovnih procesov njihovih partnerjev v mednarodnem okolju.
Ker so varnostne in vrednostne tiskovine predmet potencialnih in realnih groženj odtujitve,
sabotaž in drugih nesreč so v podjetju Cetis opredelili temeljna načela in cilje varovanja, ki jih
zaposleni izvajajo na vseh nivojih poslovnih procesov.
Posebej velja izpostaviti ukrepe, ki jih družba izvaja na področju prenosa najnovejših spoznanj
iz znanstveno-raziskovalnega področja in mednarodno primerjalnega okolja v svoje procese
delovanja. So tudi eden izmed aktivnih korporativnih članov Slovenskega združenja
korporativne varnosti ter tako med ostale poslovne subjekte v Republiki Sloveniji prenašajo
dobre prakse in svoje izkušnje.

2. Nagrado za Korporativno varnostnega managerja leta 2017 prejme g.
Stanislav Veniger iz podjetja Triglav d.d.
Obrazložitev:
Gospod Stanislav Veniger ima večletne interdisciplinarne izkušnje, ki so vezane tako na
področje javnih institucij, kakor tudi na področje poslovnega korporativno varnostnega okolja.
Ravno to delovanje v različnih okoljih korporativnega in javnega okolja mu je dajalo tisto
priložnost za nadgrajevanje znanj in izkušenj, ki jih s pridom izkorišča pri njegovem delu in
tvorijo posebno kvaliteto, ki ga ločuje od ostalih kolegov. Ravno v korporativnem okolju v
zadnjih letih izredno aktivno deluje kot svetovalec predsednika uprave Triglav za varnost.
Varnost, zmanjšanje zavarovalniških prevar in neprekinjenost delovanja sta za podjetje
Zavarovalnica Triglav d.d. ključnega pomena. S svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem
pomembno sooblikuje in vpliva na učinkovito obvladovanje tveganj, katerim je organizacija
zaradi specifične dejavnosti in mednarodnega okolja zelo močno izpostavljena.
Njegovo zavzemanje za dvigovanje varnostnega zavedanja v korporativnem okolju se ni
ustavilo samo na mejah njegovih trenutnih okolij, kjer deluje. Zelo aktivno svoje znanje
nadgrajuje, pridobljeno znanje oplemeniteno z izkušnjami pa ves čas prenaša na mlajše kolege
znotraj in zunaj njegovega okolja delovanja. Tukaj velja posebej izpostaviti znanja, ki jih je
pridobil pri strateškem vodenju različnih organizacijskih okolij. Med drugim je bil tudi
Generalni direktor Slovenske policije. V zadnjem obdobju je bil posebej usmerjen v prenos
svojih znanj in izkušenj ravno v korporativno varnostno okolje, kjer je kot predstavnik podjetja
Zavarovalnice Triglav d.d. tudi korporativni član Slovenskega združenja korporativne varnosti.
Njegovo znanje in izkušnje so med kolegi v Slovenskem združenju posebej visoko cenjene.

3. Nagrado za inovativno varnostno rešitev za leto 2017 prejme podjetje
Špica International

Obrazložitev:

Korporativna informacijska rešitev, ki jo je razvilo in vpeljalo podjetje Špica International v
procesu raziskav in razvoja predstavlja inovativni pristop na področju varnosti. Kontrola
pristopa je rešitev za enostavno upravljanje dostopa do prostorov in posledično zaščito
prostorov pred nepooblaščenimi vstopi. Rešitev združuje lastno programsko opremo
Time&Space, lastno strojno opremo ter najnaprednejšo opremo vodilnih svetovnih
proizvajalcev s področja identifikacijske tehnologije. Time&Space v tem delu omogoča celovit
pristop k varovanju in nadzoru dostopa obiskovalcev in zaposlenih.
Tudi razvoj njihovih ostalih lastnih produktov ter poslovnih rešitev je ključna dolgoročna
usmeritev Špice, ki danes razpolaga z dolgoletnimi izkušnjami, bogatim znanjem ter široko
bazo instalacij. Za lasten razvoj produktov, ki so sestavni del njihovih rešitev skrbi vedno
številčnejša razvojna ekipa.
Izredna inovativnost razvojne ekipe Špice je potrjen skozi tri mednarodno registrirane
patente:
- 22822 - POSTOPEK IN NAPRAVA ZA INTELIGENTNI NADZOR VSTOPANJA
(Skupaj z IJS);
- 23855 - INTELIGENTNI VARNOSTNI SISTEM IN POSTOPEK ZA ODKRIVANJE
NEOBIČAJNEGA OBNAŠANJA (Skupaj z IJS);
- 24592 - Vmesnik za varen priklop protivlomnih senzorjev in čitalnikov brezkontaktnih
kartic.
Poleg tega je bila Špica v preteklih letih imenovana med 10 najbolj inovativnih podjetij v
Sloveniji v okviru Slovenskega foruma inovacij (SFI). Njihova rešitev MobileTime pa je bila
uvrščena med 30 najbolj inovativnih idej.
V letu 2017 jih je mednarodna revija Benchmark izbrala v ožji krog kandidatov za prejem
nagrade za Inovativno softversko rešitev na področju kontrole pristopa. Z rešitvijo »Doorcloud
– kontrola pristopa v oblaku« bodo prisotni tudi na letošnjem sejmu IFSEC 2018 v Londonu.
Za prepoznavnost in uspešnost na izvoznem področju so v letu 2017 prejeli tudi nagrado ITM
izvoznik leta, ki jo podeljuje agencija SPIRIT.

4. Nagrada za najbolj varno mesto v letu 2017 je tudi letos podeljena v dveh
kategorijah in sicer nagrada za najbolj varno mestno občino in nagrada za
najbolj varno majhno in srednje veliko občino
Odgovornost vseh nas je, da s svojim ravnanjem in varnostno kulturo pripomoremo k čim višji
stopnji varnosti v slovenski družbi. Na Institutu za korporativne varnostne študije in
Slovenskem združenju korporativne varnosti se zavedamo, kako pomembno je, ne samo varno
poslovno okolje, temveč tudi okolje v katerem živimo. V ta namen želimo z izborom najbolj
varnega mesta spodbuditi mestne in občinske uprave, da izkoristijo nove in inovativne pristope

oz. načine, s katerimi bi pripomogle k zmanjševanju kriminalitete in zagotavljanju čim višje
stopnje varnosti v lokalnem okolju.
Pri zagotavljanju varnosti v urbanem okolju imajo pomembno vlogo tudi mestne in občinske
uprave, ki s svojimi strokovnimi službami, katere nimajo represivne funkcije, lahko bistveno
pripomorejo k višji stopnji varnosti svojih občanov. Tu gre predvsem za osveščanje,
izobraževanje in povezovanje občanov, da se aktivno pridružijo in da sodelujejo pri
preprečevanju kriminalitete na lokalnem nivoju. Glede na število kaznivih dejanj zoper
premoženje, ki izrazito izstopa med ostalimi kaznivimi dejanji, se kaže resna potreba po novem
pristopu tudi s pomočjo mestnih in občinskih uprav. Tukaj namreč še vedno ostaja prazen
prostor in neizkoriščene možnosti, ki bi jih bilo mogoče realizirati s strokovnjaki za varnost
oziroma Korporativnim varnostnim managerjem v mestnih in občinskih upravah.
V izbor za naziv Najbolj varno mesto/občina v RS za 2017 je bilo zajeto preko 40 slovenskih
mest/občin in sicer glede na spodnjo mejo števila prebivalcev, to je 11.700 prebivalcev.
Prednost pri izboru so imele občine, ki so se odzvale na povabilo k izpolnjevanju anketnega
vprašalnika. Zanimala nas je njihova vloga pri zagotavljanju lokalne varnosti in preprečevanju
kriminalitete.
Pri izboru so bili upoštevani kriteriji; kot so statistika kaznivih dejanj v letu 2017, dnevne
migracije, velikost občin, primerjava kaznivih dejanj glede na prejšnja leta, vodeni projekti na
področju varnosti v občini in višina proračuna za varnost.
Tudi letos je nagrada razdeljena v dve kategoriji – mestne občine in kategorija male in
srednje velike občine.

4.1. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2017 v kategoriji mestnih občin
tudi letos prejme mestna občina Nova Gorica
Obrazložitev nagrade:
Mestna občina Nova Gorica je leta 2017 med ostalimi občinami, ki so izpolnile anketni
vprašalnik in glede na statistiko kaznivih dejanj pokazala nekaj dodatnih pristopov, ki kažejo
na njihovo aktivno vlogo pri zagotavljanju čim višje stopnje varnosti svojim občanom.
Pri izboru so bili upoštevani kriteriji; kot so statistika kaznivih dejanj (KD) v letu 2017,
primerjava kaznivih dejanj glede na prejšnja leta, KD zoper gospodarstvo, KD zoper
premoženje, dnevne migracije oz. velikost občin, prometne nesreče glede na preteklo obdobje,
vodeni projekti na področju varnosti v občini in višina proračuna za varnost.
V kategoriji mestnih občin je prvo mesto osvojila Nova Gorica, v vseh obravnavanih
kategorijah je bila v vrhu:
- 7% manj prometnih nesreč glede na prejšnje leto;
- 10% manj KD zoper premoženje;
- na samem vrhu v kategoriji KD zoper gospodarstvo;

- med boljšimi občinami v kazalniku KD/1000 preb. – 27,5
- 3% manj KD glede na preteklo leto (drugo leto zapored se KD zmanjšujejo)
Naj naštejemo še nekaj projektov, ki so pripomogli k tej odločitvi:
➢ Akcija »Pešbus in bicivlak«, ki zagotavlja varen način spremljanja otrok v šolo. Učenci
se v spremstvu odpravijo v šolo peš ali s kolesom, v organiziranih skupinah po
premišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli –
najpogosteje so to starši sami, ki se izmenjujejo v dogovorjenem ritmu, v nekaterih
primerih pa tudi drugi člani širše družine (dedki in babice) ali drugi prostovoljci.
➢ Tradicionalna prometna preventivna akcija »Hitrost in posledice v prometnih
nesrečah«;
➢ Nova informacijsko-svetovalna pisarna v Novi Gorici za pomoč žrtvam nasilja;
➢ »V znanju in povezovanju je moč« sklop dogodkov v novembru, mesecu
preprečevanja zasvojenosti;
➢ Okrogla miza z varuhinjo človekovih pravic: »Boj proti nasilju nad ženskami«;
➢ Obveščanje in ozaveščanje občanov s področja Civilne zaščite in sodelovanje pri
pozivih Policijske uprave Nova Gorica z namenom večje varnosti;
➢ »Bodi zvezda, ne meči petard«
Kot primer aktivnosti izboljšanja varnostne problematike in spodbujanja k
samozaščitnemu ravnanju bi navedli skupna prizadevanja za bistveno zmanjšanje
uporabe pirotehničnih sredstev in petard v času predprazničnih in prazničnih dneh na
koncu leta;
➢ Z vidika pristojnosti Mestnega redarstva so okrepili sodelovanje s PU Nova Gorica. V
okviru skupnih aktivnosti so oblikovali proaktiven pristop in z akcijskim delom povečali
aktivnosti s ciljem izboljšanja varnostnih razmer;
➢ Dejavnosti Sveta za preventivno in vzgojo v cestnem prometu MO Nova Gorica;
➢ Finančna podpora preventivnih programov na področju preprečevanja nasilja otrok;

V mestni občini deluje Sosvet za varnost, ki ga je ustanovil Župan in mu tudi predseduje. V
sosvet so poleg predstavnikov lokalne skupnosti vključeni tudi predstavniki Policije in kar je s
stališča korporativne varnosti še posebej pomembno, predstavniki najbolj izpostavljenih
gospodarskih subjektov, ki delujejo na območju lokalne skupnosti. Sosvet se sestaja večkrat
letno in obravnava varnostno problematiko na območju mestne občine;
Vse to nam kaže na dejstvo, da se mestna občina Nova Gorica zaveda pomena varnosti in s
svojimi aktivnostmi zagotavlja varno življensko okolje. Vsako mesto, ki je stacionirano na
stičišču držav je izpostavljeno določenim specifičnim tveganjem. Procesi legalnih in nelegalnih
migracij še dodatno povečujejo potrebo za učinkovito obvladovanje tveganj. Mestna občina
Nova Gorica z ustreznimi pristopi uspeva zagotavljati visoko raven varnosti za njene občane.

4.2. Nagrado za najbolj varno mesto v letu 2017 v kategoriji majhnih in
srednje velikih občin prejme občina Trbovlje
Obrazložitev nagrade:
V kategoriji manjših in srednje velikih občin je prvo mesto osvojila Občina Trbovlje. Stanje
na področju varnosti se vztrajno izboljšuje, kar kažejo tudi statistični podatki in kazalniki na
področju števila storjenih kaznivih dejanj. V letu 2017 je bilo v omenjeni občini kar za četrtino
manj kaznivih dejanj glede na preteklo leto. Vzpodbudni so tudi podatki o upadu kaznivih
dejanj zoper gospodarstvo in premoženje.
Zelo poudarjeno je izvajanje celega niza lokalnih projektov, ki so usmerjeni v zagotavljanje
bolj varnega lokalnega okolja.
Naj omenimo samo dobro delo Varnostnega sosveta, ki predstavlja projekt partnerskega
sodelovanja med Občino Trbovlje in Policijsko postajo Trbovlje. Skozi omenjeni posvetovalni
organ zagotavljajo povezovanje, koordinacijo in usmerjanje organov, organizacij in drugih
subjektov, ki se ukvarjajo z varnostno problematiko oz. ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto
varnostne kulture v lokalni skupnosti. Varnostni sosvet izvaja svoje naloge tudi v smeri
rezultatov, ki jih je prinesla izvedena anketa na temo “Kakovost bivanja v občini Trbovlje z
vidika varnosti”. Občinski svet redno sprejema Občinski načrt varnosti Občine Trbovlje in se
tudi seznanja z rezultati njegovega izvajanja. To pa je tudi ustrezna podlaga za dobro delo
Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje.
Pozitivni trendi so zaznani tudi na področju prometne varnosti. Skozi različne projekte, ki
vključujejo spodbujanje udeležencev v prometu k odgovornejšemu vedenju, spoštovanju
predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne varnosti in z zagotavljanjem varnejših
vozil ter cestne infrastrukture, zagotavljajo dvigovanje prometne varnosti. Poudariti je potrebno
tudi sprejem Celostne prometne strategije »Trbovlje v gibanju«.
Zelo aktivni so bili tudi na drugih področjih in projektih, ki so usmerjeni v varnost mladih,
starejših, invalidov, odvisnikov od drog in drugih ranljivih skupin v občini.
Občina Trbovlje je na podlagi podatkov Uprave za zaščito in reševanje RS edina izmed 212
občin, ki lahko uradno zagotovi zaklon več kot polovici občanov.
To so tiste kvalitete in dobra praksa, ki je komisijo letos prepričala, da se občini Trbovlje podeli
omenjena nagrada.

5. Nagrado za Najboljšo knjigo s področja korporativne varnosti prejme g.
Boštjan Videmšek
Obrazložitev:
Neodvisna komisija se je odločila, da v tokratnem izboru za najboljšo knjigo na področju
varnosti pogleda daljše obdobje in oceni aktivnosti avtorjev, ki so s svojim prispevkom na
področju publiciranja spoznanj s področja varnosti pomembno sooblikovali strokovni prostor v
Republiki Sloveniji. V tem pogledu g. Boštjan Videmšek pomembno iztopa kot eden izmed
najbolj plodnih, tvornih in pronicljivih avtorjev različnih monografskih in strokovnih del ter
novinarskih prispevkov, ki so povezani s širšim področjem varnosti. Gre za strokovnjaka in

novinarja, ki je v svoji dolgoletni karieri postal sinonim za razumevanje širših geopolitičnih
procesov, kateri se dogajajo v mednarodnem okolju. Učinkovitega obvladovanja varnostnih
tveganj v naših poslovnih organizacijah si ni mogoče več zamisliti brez dobrega poznavanja in
razumevanja mednarodnega okolja, ki nas obdaja. Boštjan Videmšek ravno v tem delu pomeni
neizmerno dodano kvaliteto, ki s prenosom svojih znanj, izkušenj predvsem pa globokega
poznavanja geopolitičnih razmerij, na širšo strokovno javnost prenaša nujno potrebne
informacije. Njegova prednost neposrednega opazovalca globalnih procesov, ki se dogajajo na
različnih delih tega mednarodnega okolja, so neizmerni bazen iz katerega črpa navdih in
informacije za posredovanje teh znanj širši strokovni javnosti med drugim tudi na področju
korporativne varnosti.

6. Nagrado za Inovativno medijsko promocijo varnosti prejme časnik Delo
Obrazložitev:
Delo je slovenski nacionalni dnevni časopis, ki je v dolgih letih svojega delovanja pomembno
oblikoval razvoj slovenskega medijskega prostora. Poleg dnevne in večerne izdaje ponuja
tudi spletno izdajo. Izhaja vsak dan, vključno z nedeljsko izdajo, imenovano Nedelo. Potrebno
se je namreč zavedati, da imajo mediji in vsebina, ki jo posredujejo izredno velik vpliv na
dvigovanje splošnega družbenega zavedanja o pomenu varnosti, kot osnovni dobrini za
nemoteno delovanje širše družbene skupnosti. Vsebina pokriva vsa področja, od slovenske
lokalne in nacionalne politike in regionalnih novic do mednarodnega okolja in gospodarstva.
Prispevki v programskem okolju vsebujejo ustrezne informativne vsebine povezane s širšim
področjem varnosti in obvladovanjem varnostnih tveganj v javnih in gospodarskih okoljih.
Poročanje je ustrezno neodvisno, zagotavlja učinkovit prenos informacij v širšo družbeno
skupnost. Nepristransko podajanje kredibilnih informacij s pomočjo novinarskega kolektiva in
vabljenih strokovnjakov, ki z zadostno mero pronicljivosti zagotavljajo, da so upoštevani visoki
profesionalni novinarski standardi pri poročanju vsebin, ki se dotikajo problemov povezanih z
varnostjo. Z inovativnim, fleksibilnim, kredibilnim in ustvarjalnim pristopom do medijskih
vsebin predstavlja zelo pomemben dejavnik za dvigovanje varnostne kulture in splošnega
zavedanja o pomenu varnosti v vseh okoljih delovanja naše družbe. Na to dejstvo nenazadnje
kaže tudi visok nivo branosti tiskanega medija in različna priznanja, ki so jih deležni oblikovalci
tega časopisa. Vsekakor pa je potrebno zelo jasno poudariti, da imajo na kvaliteto časnika Delo
zelo pomemben vpliv tudi vsi strokovni sodelavci, ki v ozadju medijskega sija skrbijo, da je
kvaliteta podanih strokovnih vsebin na najvišjem možnem nivoju.

7. Nagrado za življenjski prispevek na področju korporativne varnosti
prejme g. Dušan Dular iz podjetja Krka d.d.
Obrazložitev:
Omenjena nagrada se podeljuje ob posebnih priložnostih. G. Dušan Dular je s svojim
neumornim strokovnim delom v svoji več kot 40 letni karieri bistveno pripomogel k dvigovanju
ugleda korporativne varnosti v slovenskem in mednarodnem okolju. V svoji dolgoletni karieri,
ki jo je v večjem delu izvajal v podjetju Krka d.d. je postal sinonim za nove pristope, kvaliteto,
visoko osebno integriteto in nenazadnje ugled, ki ga uživa med sodelavci v podjetju in v širšem
nacionalnem in mednarodnem okolju. V zadnjem obdobju opravlja naloge višjega strokovnega
sodelavca generalnega direktorja v podjetju Krka. Je eden izmed pomembnih članov

Slovenskega združenja za korporativno varnost, kjer je s svojimi bogatimi izkušnjami
pomembno pripomogel k rasti ugleda omenjenega združenja in s tem posledično tudi
korporativne varnosti kot profesije. Razvoj in uspešnost podjetja Krka si je težko zamisliti brez
učinkovitega izvajanja procesov na področju obvladovanja tveganj, ki je pomembno v celotni
mreži, katero ima omenjeno podjetje razpršeno skoraj na vseh kontinentih sveta. Njegova
neumorna energija in strokovno znanje je bilo tudi eden izmed bistvenih elementov, da področje
upravljanja s tveganji in standardizacija procesov v podjetju Krka, predstavlja primerjalni
model dobre prakse za druge poslovne sredine. Imenovani nesebično prenaša svoje bogate
izkušnje na mlajše sodelavce in kolege v profesionalnih združenjih v katerih je član.
Seveda pa je njegov neutrudni duh izražen tudi skozi družbene aktivnosti, ki nakazujejo njegovo
strokovno širino in pripravljenost razdajanja na različnih družbeno pomembnih področjih
povezanih z varnostjo.
To je samo nekaj pomembnih dejstev, ki so v bogati strokovni poti g. Dularja komisijo
prepričala, da mu je podelila to laskavo nagrado za življenjski prispevek na področju
korporativne varnosti.

