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POVZETEK

Za opravljanje katerega koli poklica je potrebno, da ima človek določena znanja,
sposobnosti in motivacijo. Zaradi gospodarske in finančne krize je na trgu delovne sile vse
manj prostih delovnih mest, delodajalci pa navadno ponujajo delo za določen čas.
Po drugi strani pa lahko v sredstvih javnega obveščanja dnevno beremo oglase, ki vabijo
v delovno razmerje zainteresirane kandidate, ki so pripravljeni delati v storitvenih
dejavnostih. Deficitarni poklici so kuhar, natakar, trgovec, kmalu za njimi pa je zavarovalni
zastopnik. Delodajalci v oglasih za prosta delovna mesta ponujajo stimulativno
nagrajevanje in možnost osebnega razvoja. Pogoji za zaposlitev niso strogi, tako da bi to
delo lahko opravljal marsikdo.
Toda, ali je poklic zavarovalnega zastopnika res tako enostaven, kakšne lastnosti,
sposobnosti in znanja je potrebno imeti, da si uspešen in kaj sploh dela zavarovalni
zastopnik? Kakšen je profil zavarovalnega zastopnika in kateri dejavniki vplivajo na
poklicni profil? Na ta vprašanja sem skušala odgovoriti v prvem delu magistrske naloge.
Predstavila sem profil zavarovalnega zastopnika, opisala dejavnike, ki vplivajo na
oblikovanje profila, aktivnosti, ki jih morajo opravljati in skušala ugotoviti, zakaj prihaja do
fluktuacije.
Drugi del naloge je namenjen raziskavi, ki je bila izvedena v slovenski zavarovalnici. S
pomočjo anketnega vprašalnika sem prišla do odgovorov, ki so mi pomagali pri
dokazovanju postavljenih hipotez.
Raziskava je pokazala, da je fluktuacija zavarovalnih zastopnikov v zavarovalnici bistveno
večja od fluktuacije ostalih zaposlenih. Anketirani so mnenja, da višina plače vpliva na
fluktuacijo, saj se večina vprašanih strinja s trditvijo, da bi za boljšo plačo zamenjali
delodajalca. Zavarovalni zastopniki menijo, da je poklic na trgu delovne sile nezanimiv
zaradi narave dela in manjšega ugleda poklica.

Ključne

besede:

zavarovalni zastopnik, agent,
zavarovalnica, fluktuacija
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zavarovalnega
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SUMMARY

Professional profile of an insurance agent
For performing any profession it is necessary for person to have specific knowledge, skills
and motivation. Because of economic and financial crisis there are less free work positions
and employers usually offer temporary job positions.
On the other hand we can daily read advertisements for a work position in the media that
invite interested candidates that are prepared to work in service area. Deficitary vocations
are cook, waiter, merchant and shortly after that insurance agent. Employers offer in the
free work advertisements stimulative fees and chance for personal development.
Employment conditions are not strict, so that this kind of work could be performed by
anyone.
But, is the vocation of insurance agent really that simple, what kind of characteristics,
skills and knowledge are necessary to be successful and what does insurance agent do
anyway? What is the profile of insurance agent and what factors influence professional
profile? I tried to answer these questions in the first part of present master thesis. I
presented the profile of insurance agent, described the factors that influence the forming
of the profile, activities, that they have to perform and tried to discover the reasons for
fluctuation.
The other part of the thesis includes research, performed in a Slovenian insurance
company. With a help of a questionnaire I came to conclusions that helped me prove my
hypothesis.
The research showed that fluctuation is substantially larger among insurance agents then
among the other employees of insurance company. Respondents believe, that wage
amount influences fluctuation, as most of them agrees with the statement, that they
would be willing to change employer for a bigger wage. Insurance agents believe that
their profession is not interesting in the labor market because of nature of work and
lesser reputation of the profession.

Key words: Insurance agent, agent, insurance agent profile, insurance agency, fluctuation
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1 UVOD

Zaradi vse večje konkurence med domačimi in tujimi zavarovalnicami se zavarovalnice vse
bolj zavedajo, da s kakovostnim svetovanjem in kakovostno prodajo zavarovanj ter
pravilnim pristopom v komunikaciji s strankami, vzpostavljajo kakovostne dolgoročne
odnose s strankami in konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi zavarovalnicami.
Zaradi tega je zelo pomembno, da imajo zaposlene ljudi, ki so sposobni slediti trendom, ki
jih narekuje poslovni svet. Trg delovne sile je odprt, ponudba je veliko večja od
povpraševanja, tako da navadno delodajalcem ni težko izbrati med kandidati za
zaposlitev. Toda kako izbrati in tudi obdržati ključno delovno silo, je drugo vprašanje.
Ključna delovna mesta so navadno tista, ki vplivajo na doseganje ključnih ciljev. Med
ključne kadre pa prav gotovo sodijo vodilni oz. managerji, strokovnjaki ipd. Toda kljub
strategiji in viziji podjetja ter sposobni in uspešni upravi brez dobrih delavcev ne gre.
Zavarovalnice se ukvarjajo s trženjem zavarovanj, ki jih lahko prodajajo prek spleta ali na
osnovi osebnega stika, za kar potrebujejo usposobljene kadre. Še vedno velja, da je
osebni stik pri prodaji najboljši način za uspešno prodajo. Glede na dolgoletne delovne
izkušnje v zavarovalnici menim, da so ključni kadri v vseh zavarovalnicah prav gotovo tudi
zavarovalni zastopniki, ki tržijo zavarovanja. Zavarovalnice se pri zaposlovanju kadrov
srečujejo s pomanjkanjem povpraševanja po zaposlitvah na delovnih mestih zavarovalnih
zastopnikov. Kakšen je poklicni profil zavarovalnih zastopnikov, kateri dejavniki vplivajo na
oblikovanje profila in zakaj je kljub veliki brezposelnosti težko zainteresirati ljudi za
opravljanja tega poklica, ali pa obdržati obstoječe, bo pokazala raziskava, ki sem jo
izpeljala v okviru magistrske naloge.

1.1 PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA S POSTAVLJENIMI
HIPOTEZAMI
Glede na izkušnje ugotavljam, da je v zavarovalnicah največji problem fluktuacija
zavarovalnih zastopnikov. Zavarovalnice iščejo različne načine, da bi imele zaposlene
kakovostne kadre, in sicer da bi obdržale najboljše in hkrati pridobile nove zavarovalne
zastopnike, ki bi svoje delo opravljali kakovostno, motivirano in bili pri tem tudi zadovoljni.
Fluktuacija je povezana tudi z velikimi stroški, kar podjetju predstavlja nepotrebne
izdatke. Podobno je tudi v zavarovalnici, kjer sem zaposlena, zato sem se odločila, da bom
podrobno predstavila poklicni profil zavarovalnega zastopnika in z raziskovanjem
problematike skušala ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na profil in posledično na fluktuacijo.
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V nalogi sem skušala dokazati naslednje hipoteze:
H1: Fluktuacija pri zavarovalnih zastopnikih je višja kot pri ostalih zaposlenih
Do fluktuacije zaposlenih prihaja v vsakem podjetju. Velika fluktuacija lahko pomeni slab
znak in razmislek za podjetje. Določen odstotek pa je dobrodošel, saj pomeni, da v
podjetje prihajajo novi kadri, ki prinesejo novo znanje, ideje in zamisli.
S prvo hipotezo sem želela dokazati, da je fluktuacija zavarovalnih zastopnikov v
zavarovalnici bistveno višja kot ostalih zaposlenih. Hipotezo sem dokazovala z analizo
podatkov, ki jih hrani kadrovska služba.

H2: Višina plače zavarovalnega zastopnika vpliva na fluktuacijo
Večina raziskav o motiviranosti zaposlenih pokaže, da plača kot motivator navadno nikoli
ni na prvem mestu. Ljudje navadno bolj cenijo druge stvari. Vendar menim, da bi glede
na gospodarsko in finančno krizo in morebitnim nezadovoljstvom z delovnim mestom,
večina zastopnikov zamenjalo delodajalca, v kolikor bi za enako delo prejeli višjo plačo.
Hipotezo sem skušala dokazati z uporabo statistične metode, z izračunom kontingence.
Povezanost med dvema nominalnima spremenljivkama sem ugotavljala s koeficientoma hi
kvadrat (χ2) in koeficientom kontingence (C). (χ2) je pokazal, ali sploh obstaja povezanost
med proučevanima spremenljivkama, koeficient kontingence pa, ali je ta povezanost
velika.
H3: Poklic zavarovalnega zastopnika na trgu delovne sile ni zanimiv zaradi
narave dela in manjšega ugleda poklica
Navedeno hipotezo sem skušala dokazati z odgovori, pridobljenimi z anketiranjem
zaposlenih zavarovalnih zastopnikov.

1.2 NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA
Namen naloge je bil podrobno predstaviti profil zavarovalnega zastopnika in ugotoviti
dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje profila.
Moj cilj raziskovanja je bil, da s pomočjo mnenjske raziskave, ki je bila izvedena v
slovenski zavarovalnici, ugotovim, zakaj kljub gospodarski in finančni krizi in pomanjkanju
ponudbi prostih delovnih mest, v zavarovalnicah prihaja do velike fluktuacije zastopnikov.
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1.3 OCENA DOSEDANJIH OPRAVLJENIH RAZISKAV
V literaturi nisem zasledila vira, ki bi se nanašal na poklicni profil zavarovalnega
zastopnika. Našla sem le nekaj diplomskih nalog, ki se nanašajo na predstavitev in opis
delovnega mesta zavarovalnega zastopnika. V okviru magistrskega dela pa je bila
narejena analiza vplivov na uspešnost zavarovalnih zastopnikov. Nikjer pa nisem zasledila
raziskave, ki bi podrobneje predstavila profil zavarovalnega zastopnika, ugotavljala vzroke
za nezanimanje za poklic ali vzroke za fluktuacijo. Z magistrsko nalogo želim ugotoviti,
kakšen je dejanski profil zavarovalnega zastopnika, kateri dejavniki najbolj vplivajo na
profil, kaj bi bilo dobro spremeniti, da bi bil poklic privlačen za čim širši krog potencialnih
kandidatov.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
Pri izdelavi naloge sem uporabila naslednje raziskovalne metode:
- metode, ki temeljijo na proučevanju
strokovne literature in virov, strokovne
publikacije, internih virih zavarovalnice, prispevkov in člankov v časopisih in na spletu
in lastnih izkušnjah,
- z metodo deskripcije sem predstavila predmet raziskave,
- z metodo anketiranja sem pridobila informacije, ki so mi pomagale do želenih
rezultatov,
- s primerjalno metodo sem primerjala različne podatke,
- s kvantitativnimi metodami sem dokazovala hipoteze,
- z metodo kompilacije pa povezala spoznanja in rezultate drugih avtorjev.

1.5 STRUKTURA DELA
Povzetku v slovenskem in angleškem jeziku sledi uvod, kjer sem predstavila problem in
predmet raziskovanja s postavljenimi hipotezami, namen in cilj raziskovanja, podala oceno
o dosedanjih podobnih opravljenih raziskavah ter predstavila uporabljene metode
raziskovanja.
Drugo poglavje obravnava zavarovalništvo na Slovenskem in zavarovalništvo kot
pomembno gospodarsko panogo tako v Sloveniji kot v Evropi. Na kratko je predstavljena
konkretna zavarovalnica in struktura njenih kadrov.
V tretjem poglavju sem predstavila poklicni profil zavarovalnega zastopnika, opisala poklic
zavarovalnega zastopnika in opisala delovne aktivnosti zastopnikov. Sledi razvrstitev
zavarovalnih zastopnikov v zastop, poskusno delo in mentorstvo ter nagrajevanje
zastopnikov.
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Četrto poglavje je namenjeno dejavnikom, ki vplivajo na poklicni profil zavarovalnih
zastopnikov. To so osebnostne lastnosti, motivacija, izobraževanje in usposabljanje,
komunikacija itd.
V nadaljevanju naloge sem opisala fluktuacijo in opredelila vzroke, zakaj do nje prihaja.
Prestavljena je fluktuacija v konkretni organizaciji.
Naslednje poglavje je namenjeno analizi raziskave, ki sem jo s pomočjo ankete izvedla v
Zavarovalnici Tilia, d.d., novembra 2010. Rezultate in ugotovitve sem podrobno analizirala
in jih s ponazoritvami predstavila.
V sedmem poglavju sem dokazovala postavljene hipoteze in opisala pričakovani prispevek
k stroki.
Zaključku, v katerem sem na kratko povzela celotno delo in predstavila ugotovitve, sledi
pregled literature, virov in člankov, ki sem jih uporabila pri izdelavi naloge.
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2 ZAVAROVALNIŠTVO NA SLOVENSKEM IN PREDSTAVITEV
ZAVAROVALNICE

2.1 KRATKA ZGODOVINA ZAVAROVALNIŠTVA NA SLOVENSKEM
Leta 1900 so v Ljubljani ustanovili prvo slovensko »Vzajemno zavarovalnico«, ki je
premogla 100.000 avstrijskih kron osnovnega kapitala. Župnik Janez Virant iz Mokronoga
je 12. julija sklenil prvo slovensko zavarovalno pogodbo.
Leta 1945 se je Vzajemna zavarovalna družba preimenovala v Zavarovalni zavod
Slovenije, ki je po dobrem letu postal sestavni del Državnega zavarovalnega zavoda.
Leta 1946 je v Novem mestu začela poslovati podružnica Državnega zavarovalnega
zavoda za območje, ki ga danes obsegajo občine Novo mesto, Trebnje, Črnomelj, Metlika,
Kočevje, Ribnica, Sevnica, Krško in Brežice.
Leta 1962 se je administrativno vodeni DOZ umaknil decentraliziranim občinskim in
medobčinskim zavarovalnicam. Zavarovanci so začeli, čeprav simbolično, posegati v
poslovanje zavarovalnic.
Leta 1968 je
medobčinski
zavarovalnici.
prostega trga

bila za solidno izravnavo rizikov potrebna večja zavarovalnica. Zato so se
in občinski zavarovalni zavodi združili v prvi slovenski komercialni
Zavarovalnica Sava in Zavarovalnica Maribor sta poslovali po načelih
na območju celotne Jugoslavije.

Slovenski zavarovalnici sta se leta 1977 združili v Zavarovalno skupnost Triglav, ki se je od
drugih jugoslovanskih ločila po posebni organizaciji območnih zavarovalnih skupnosti. Te
so nastopale na trgu kot samostojne pravne osebe.
Velike spremembe v Sloveniji so prinesle razpad Zavarovalne skupnosti Triglav na več
samostojnih zavarovalnic. Območna enota Maribor se je preimenovala v Zavarovalnico
Maribor, d.d., Območna enota Koper v Adriatic, zavarovalno družbo, d.d. in Območna
enota Novo mesto v Zavarovalnico Tilia, d.d.. Vse samostojne zavarovalne delniške
družbe so začele s poslovanje 1. januarja 1991.
Največji ustanovitelji Zavarovalnice Tilia d.d. so bili SKB banka d.d. Ljubljana, Tipos d.o.o.
in Beti Metlika d.d.. V skladu s približevanjem Evropski uniji je bilo potrebno Zavarovalnico
Tilia d.d. dokapitalizirati s svežim kapitalom. Z uspešno izvedeno dokapitalizacijo konec
leta 1998 je postala 98 odstotni lastnik Zavarovalnice Tilia d.d. Pozavarovalnica Sava d.d..
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V vseh letih samostojnega poslovanja je Zavarovalnica Tilia d.d. širila svojo dejavnost in
tako pokriva celotno Dolenjsko, Belo krajino, Kočevsko, Posavje, Ljubljansko regijo,
Gorenjsko, del Notranjske, del Primorske in del Štajerske. V letih 1999 in 2002 je izpeljala
nove dokapitalizacije in Pozavarovalnica Sava d.d. je postala 99,5 odstotni lastnik delnic
(povzeto po Poslovna politika Zavarovalnice, 2009).

2.2 ZAVAROVALNIŠTVO KOT POMEMBNA GOSPODARSKA DEJAVNOST
Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor in opravljanje zavarovalnih poslov. Zavarovalni posli po
tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskih in življenjskih
zavarovanjih in pozavarovanjih, razen obveznih socialnih zavarovanj (ZZavar, UL RS št.
109/06).
Boncelj opredeljuje zavarovanje kot gospodarsko institucijo, s katero gospodarsko
tehnično povezujemo kar največ in kar najbolj homogene nevarnostne objekte v
nevarnostno skupino, da na podlagi ugotovljene statistične zakonitosti škodnega procesa
kot računska izravnavanja nevarnosti z izvajanjem ustreznega sistema financiranja
preidemo do dejanskega izravnavanja nevarnosti ob ustreznem nalaganju in sproščanju
tako zbranih tehničnih rezerv (povzeto po Flis, 1999, str. 46). Kasneje je Boncelj svojo
definicijo skrajšal in zapisal: «Zavarovanje je ustvarjanje gospodarske varnosti z
izravnavanjem gospodarskih nevarnosti« (Boncelj, 1983, str. 13).
Zavarovanje temelji na načelu vzajemnosti, kar pomeni, vsi za enega, eden za vse. Škode
se izplačujejo iz plačanih premij vseh zavarovancev, ne glede na to, da presegajo višino
vplačane premije posameznika. S pravnega vidika je zavarovanje pravno razmerje med
zavarovateljem in zavarovalnico, ki temelji na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe.
Sklenitelj zavarovanja se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo zavarovalnici plačal
zavarovalno premijo in s svojim premoženjem ravnal kot dober gospodar, zavarovalnica
pa jamči, da bo, če se zgodi škodni dogodek, izplačala zavarovancu zavarovalnino ali
nekomu tretjemu odškodnino. Zavarovalništvo lahko torej opredelimo kot prodajo
zavarovalnih produktov, na drugi strani pa kot prodajo finančnih produktov, ki so
namenjeni varčevanju ali naložbam.
Pozavarovanje je zavarovanje presežkov iznad lastnega zavarovanja nevarnosti ene
zavarovalnice pri drugi zavarovalnici, registrirani za aktivno pozavarovanje. Pozavarovanje
predstavlja vertikalno izravnavanje nevarnosti (Boncelj, 1983, str. 22). V Sloveniji imamo
dve pozavarovalnici, in sicer Pozavarovalnico Savo in Triglav RE.
Sozavarovanje predstavlja vzporedni prevzem konkretne gospodarske nevarnosti več
zavarovalnic, ki so se sporazumele o tem, da bodo skupaj trpele in delile nevarnost. Za
vse zavarovalnice veljajo isti zavarovalni pogoji in ista premija, ki se razdeli v sorazmerju z
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deleži prevzete nevarnosti. Sozavarovanje
nevarnosti (Boncelj, 1983, str. 22).

predstavlja

horizontalno

izravnavanje

Pozavarovanje in sozavarovanje prideta v poštev pri zavarovanju večjih gospodarskih
subjektov, kjer obstaja možnost katastrofalne škode, ki je posamezna zavarovalnice ne bi
bila zmožna poplačati.
Zavarovanje ima velik pomen tako za posameznika kot za gospodarstvo oz. celotno
družbo. Posamezniki si z zavarovanjem svojega premoženja ali samega sebe, na relativno
poceni način, zagotovijo povrnitev morebitne nastale premoženjske škode. V primeru
telesnih poškodb pa so upravičeni do povrnitve primerne satisfakcije za utrpelo
nepremoženjsko škodo. Zavarovanje gospodarskih družb je pomembno zaradi
zagotavljanja stabilnosti celotnega gospodarstva. Naravne nesreče ali požari lahko
povzročijo zelo veliko materialno škodo, ki lahko ohromi delovanje posameznih podjetij in
posledično zamaje celotno gospodarstvo. V kolikor gledamo zavarovanje z vidika socialnih
zavarovanj, pa lahko ugotovimo, da ima pomen tudi za celotno družbo.
Pomen in namen zavarovanja je (povzeto po Poročila zastopnikom in sodelavcem
Vzajemne zavarovalnice, 1933, str. 49):
-

-

-

gospodarski – Zavarovanje varuje posamezno gospodarstvo pred gospodarskim
polomom ter s tem ščiti celokupno narodno gospodarstvo pred večjimi pretresi po
posameznih krajih ali okoliših.
socialni – Z gospodarskim uničenjem gospodarstva propade človek. Vsaka druga
gospodarska škoda se že da kako popraviti, ako pa človek izgubi življenje ali
pridobitno silo, se ne more več gospodarsko opomoči.
dušeslovni – Mirneje živi človek, če ve, da se mu ni treba ravno preveč bati nesreče.
Izgube mu bo nadomestilo zavarovanje. Seveda mora biti zavarovan proti vsem
možnim nesrečam, ki ga lahko dolete, potem ima zavarovanje svoj dušeslovni namen.

Pomen zavarovalništva se z razvojem povečuje in bo v prihodnosti dodatno pridobilo na
veljavi, zaradi spreminjajočih se razmer v gospodarstvu ter v povezavi z reformami
zdravstvenega in pokojninskega sistema.
Kot sem že omenila, je osnovna dejavnost zavarovalnic prevzem tveganj, ki jih zavarovalci
prenesejo na zavarovalnico, v zameno pa ji plačajo zavarovalno premijo. Za varno
poslovanje zavarovalnic je v razvitih državah predpisan minimalni potrebni kapital, ki ga
mora imeti zavarovalnica, da lahko uspešno posluje.
Zavarovalništvo je čedalje bolj pomembna gospodarska panoga, ki poleg tega, da fizičnim
in pravnim osebam omogoča zavarovanje njihovega premoženja, odgovornosti in njih
samih, po drugi strani zaposluje velik del prebivalstva. Nenehen boj za prevlado in
obvladovanje čim večjega tržnega deleža sili zavarovalnice v konkurenčnost in iskanje
vedno novih zavarovalnih produktov. Kot sem že omenila, je zavarovalništvo v Sloveniji
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zelo pomembna gospodarska panoga, saj predstavlja delež zavarovalništva v BDP 5,4%,
medtem ko znaša delež v državah EU 8,6%.
Tabela 1: Zavarovalna dejavnost v EU 2007 in v Sloveniji 2008 – ključni podatki

Kazalci
Število zavarovalnih družb
Število zaposlenih v zavarovalnicah
Povprečno število zaposlenih v zavarovalnici
Premije (v mio EUR)
Od tega življenjskih zavarovanj (v mio EUR)
Premije/prebivalca (EUR)
Premije življenjskih zavarovanj/prebivalca (EUR)
Premije neživljenjskih zavarovanj/prebivalca
(EUR)
Delež premij BDP (%)

EU 27
4.891
907.353
186
1.066.731
668.369
2.155
1.350
786
8,6

SLO
Delež SLO(%)
16
0,33
6.331
0,70
396
213,29
2.019
0,19
643
0,10
990
45,95
315
23,34
675
85,91
5,4

62,79

Vir: SZZ, 2009.

Iz zgornje tabele so najbolj zanimivi podatki, ki se nanašajo na število zaposlenih v
zavarovalnicah. V Sloveniji je povprečno število zaposlenih v zavarovalnici 396, medtem
ko v državah EU samo 186, s tem da zaposleni v državah EU zberejo bistveno več premije
kot v Sloveniji. Nadalje je zelo zanimiva višina pobrane premije na prebivalca, ki v državah
članicah EU znaša 2.155,00 EUR, v Sloveniji le 990,00 EUR. Bistvena razlika se kaže v
premiji za življenjska zavarovanja; v državah EU znaša kar štirikrat več kot v Sloveniji. Ta
podatek kaže na dejstvo, da se naši državljani še ne zavedajo pomembnosti življenjskih
zavarovanj ali pa preprosto za tovrstno varčevanje nimajo dovolj finančnih sredstev.
V času od osamosvojitve so se na slovenskem zavarovalniškem trgu pokazale velike
spremembe. Podvojilo se je število zavarovalnic in povečalo se je število zaposlenih v
zavarovalni dejavnosti. Leta 1991 je bilo v zavarovalništvu zaposlenih okrog 2500 ljudi.
Število zaposlenih v zavarovalni dejavnosti se iz leta v leto povečuje. V slovenskih
zavarovalnicah je bilo konec leta 2008 zaposlenih 6.331 oseb, kar je za 4,4% več kot leto
poprej. S povečanjem števila zaposlenih se hkrati izboljšuje izobrazbena struktura. Delež
zaposlenih v zavarovalništvu, ki imajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe, se je v letu 2008
glede na leto 2007 povečal za 1,2 odstotne točke in predstavlja 29,9% vseh zaposlenih v
zavarovalništvu, najmanj višjo izobrazbo in več pa ima kar 42,4% zaposlenih. Skupaj je
bilo v zavarovalništvu zaposlenih 13 doktorjev in 128 magistrov znanosti (Statistični
zavarovalniški bilten, 2009, str. 41).
Po podatkih Statističnega zavarovalniškega biltena je v zavarovalništvu še vedno
zaposlenih več žensk (58,1%) kot moških (41,9%). Število zaposlenih v zavarovalnicah in
število zaposlenih po formalni izobrazbi je prikazano v spodnji tabeli.

8

Tabela 2: Zaposleni v zavarovalnicah

Leto
Število
zaposlenih
zavarovalnicah (vsi)

2006

2007

2008

Rast
(I Rast
(I Rast
06/05)
07/06)
(I08/07)

v
5.992 6.064 6.331 101,90

101,20

104,40

2.582 2.659 2.655 100,80

99,50

103,30

Ženske
3.410 3.495 3.767 102,80
Število zaposlenih po formalni
stopnji izobrazbe
5.992 6.064 6.331

102,50

105,20

nižja ali manj (I-IV)

565

93,30

97,00

srednja (V)

3.029 3.020 3.134 97,10

99,70

103,80

višja (VI)

790

98,70

102,10

visoka (VII)

1.493 1.603 1.749 108,40

107,40

109,10

magisterij (VIII)

103

122

128

110,80

118,40

104,90

doktorat (IX)

12

12

13

109,10

100,00

108,30

Moški

527
780

511
796

109,90
103,50

Vir: Statistični zavarovalniški bilten, 2009, str. 43.

Poleg zaposlenih v zavarovalnicah delajo številni zavarovalni zastopniki in posredniki v
agencijah in zavarovalni zastopniki in posredniki kot samostojni podjetniki. Leta 1998 je
bilo v Register zavarovalnih zastopniških in posredniških družb Agencije za zavarovalni
nadzor vpisanih:
- 300 zavarovalnih zastopniških družb, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo
storitve zastopanja zavarovalnic,
- 53 zavarovalno posredniških družb, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo
storitve zavarovalnicam,
- 646 samostojnih podjetnikov (zavarovalnih zastopnikov), ki kot gospodarsko
dejavnost opravljajo storitve zastopanja,
- 3 samostojni podjetniki, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo storitve
posredovanja zavarovanj (Škufca, 2008, str. 299).
Leta 1991 je Zavarovalnica Triglav obvladovala kar 71,2 odstotka zavarovalnega trga,
vendar se je njen tržni delež z leti zmanjševal in leta 2007 znašal 37,4 odstotka.
Zmanjševanju tržnega deleža je botrovala vse večja konkurenca manjših domačih in tujih
zavarovalnic. Kljub temu je še vedno največja zavarovalnica v Sloveniji, kar izhaja tudi iz
tabele št. 3, v kateri so predstavljeni podatki za mesec september 2010.
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Tabela 3: Tržni deleži zavarovalnic

Vse zavarovalnice
Triglav
Maribor
Adriatic Slovenica
Vzajemna
KAD
Generali
Zavarovalnica Tilia
Triglav Zdravstvena
KD Življenje
Merkur
Grawe
NLB Vita
SID-PKZ
Wiener Stadische
ERGO
SOP
Allianz
Victoria-Volksbanken
ARAG
Skupaj:

VSE

Tržni delež v %
premoženje življenje

35,273
12,803
12,237
11,254
6,767
3,907
3,567
3,374
2,964
2,181
1,629
1,565
0,882
0,87
0,179
0,169
0,158
0,131
0,09
100

39,689
13,596
16,598
16,106
4,4
4,426
4,829
0,481
0,831
0,116
1,262
0,292
0,226
0,02
0,129
100

Vir: Informator, 2010, str. 2.
Graf 1: Tržni deleži zavarovalnic

Vir: Tabela 3.
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31,99
10,964
2,124
22,461
2,765
1,576
9,839
6,122
3,48
4,927
2,211
0,593
0,561
0,389
100

V grafu št. 1 so podatki o tržnih deležih zavarovalnic predstavljeni grafično. Razberemo
lahko, da več kot polovico zavarovalniškega trga obvladujejo štiri zavarovalnice.
Zavarovalnica Tila, d.d., o kateri bo govora v nadaljevanju, obvladuje le 3,5 odstotkov
zavarovalnega trga v Sloveniji, toda to ne pomeni, da ni uspešna ali da svojim
zavarovancem ne nudi storitev kot največje zavarovalnice.

2.3 PREDSTAVITEV ZAVAROVALNICE TILIA, D.D., NOVO MESTO
Zavarovalnica Tilia spada med manjše zavarovalnice v Sloveniji. Največja konkurenca ji je
Zavarovalnica Triglav, ki obvladuje največji tržni delež. Kljub majhnosti pa ima
Zavarovalnica Tilia pred konkurenco določene prednosti in seveda tudi nekatere slabosti.
Največja prednost zavarovalnice je sposobnost hitrega reagiranja na hitro spreminjajoče
zahteve trga, zaposlenih ima manj ljudi, kar znižuje stroške dela, učinkovite in neformalne
komunikacijske mreže omogočajo hitre odzive in reševanje problemov ter zagotavljajo
sposobnost za hitro prilagajanje spremembam okolju. Slabost največje konkurence je v
tem, da je razdeljena na poslovne enote, ki delajo samostojno in neodvisno od centrale,
kar povzroča različno obravnavanje škodnih zadev.
Največja slabost zavarovalnice pred konkurenco je prav gotovo v višini kapitala in
možnosti kritja največjih rizikov. Mnogi gospodarski subjekti se namreč bojijo zavarovati
svoje premoženje pri majhnih zavarovalnicah prav iz razloga, da škode ne bi dobili
poplačane. Tudi z ekonomskega in upravljalskega vidika je konkurenca v prednosti, saj
majhna zavarovalnica posameznih poslovnih funkcij ne more tako specializirati kot v
večjih zavarovalnicah. Majhne zavarovalnice morajo nenehno izboljševati in večati obseg
komunikacije s strankami, če želijo širiti svojo vlogo in pridobiti čim več novih
zavarovancev.
Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto je na slovenskem trgu prepoznavna po visoki
kvaliteti zavarovalnih storitev in partnerskih odnosih z zavarovanci, ki jim svetuje in
zagotavlja celovitost, transparentnost, optimalnost in zanesljivost. Prodajni program
zavarovalnice je zelo obširen, saj v svoji ponudbi ponujajo vse za varnost ljudi in
premoženja. Prilagodljivost pa jim omogoča, da lahko vsakemu potencialnemu
zavarovancu prilagodijo zavarovanje glede na njegove potrebe in zmožnosti. Programi
zavarovanj, ki jih zavarovalnica ponuja na trgu, so:
-

Program življenjskih zavarovanj, ki vključuje klasično življenjsko zavarovanje in
zavarovanje z varčevanjem v domačih in tujih vzajemnih skladih.

-

Program avtomobilskih zavarovanj, ki poleg obveznega avtomobilskega
zavarovanja vključuje tudi zavarovanje voznika in nezgodno zavarovanje voznika in
potnikov, pravno pomoč, zavarovanje asistence ter polni kasko in delne kasko
kombinacije.
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-

Program premoženjskih zavarovanj, ki vsebuje zavarovanje za gospodinjstva, obrt
in manjša podjetja ter zavarovanje velikih poslovnih sistemov. Zavarovanja so
prilagodljiva vsem skupinam glede na njihovo velikost, dejavnost in potrebe.

-

Program asistenčnih zavarovanj, ki deluje v sodelovanju z asistenčno hišo AXA
Assistance. Razvili so produkt zavarovanje pomoči na cesti, ki je vezano na
uporabo motornega vozila ter turistično zavarovanje z asistenco v tujini, ki pokriva
zdravstvene storitve. Prvi v Sloveniji ponujajo tudi asistenčno storitev Best
Doctors, ki nudi mnenje drugega zdravnika.

-

Internetna prodaja nudi sklenitev zavarovanj prek spletne strani www.zav-tilia.si,
ki hkrati nudi vse informacije v zvezi z zavarovanji. Pot do sklenitve zavarovanja je
tako udobna in brez dodatnih stroškov ter poti (povzeto po Predstavitveno gradivo
zavarovalnice Tilia, d.d., str. 4).
Slika 1: Tržna mreža

Vir: Predstavitveno gradivo Zavarovalnice Tilia, d.d., str 6.

Kot je razvidno iz slike št. 1, ima zavarovalnica razvejano prodajno in poprodajno mrežo,
ki zavarovalnici omogočata učinkovito komuniciranje s kupci tako v fazi sklepanja
zavarovanj kot v fazi reševanja škodnih primerov. Sedež zavarovalnice je v Novem mestu,
poleg tega ima zavarovalnica 13 predstavništev in 19 poslovalnic.
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2.4 PREDSTAVITEV IN STRUKTURA KADROV ZAVAROVALNICE
Zavarovalnica se trudi zagotoviti ustrezne kadrovske vire za izvajanje strateških in
poslovnih ciljev družbe. Uspešnost podjetje je odvisna od zaposlenih, ki s svojim delom
pripomorejo k doseganju ciljev in poslovni učinkovitosti. Ob koncu leta 2009 je bilo v
Zavarovalnici Tilia zaposlenih 398 delavcev, kar je za 40 delavcev manj kot ob koncu leta
2008. To je posledica recesije, ki je zaostrila pogoje poslovanja in s tem vplivala tudi na
zmanjševanje zaposlovanja.
V letu 2009 je zavarovalnica zaposlila 43 novih sodelavcev, delovno razmerje je prenehalo
83 delavcem, kar pomeni, da so zabeležili 17,4-odstotno fluktuacijo. Cilj zaposlovanja je
bil zagotavljanje večje pokritosti in dostopnosti storitev v celotnem slovenskem prostoru.
Najpogostejši razlogi fluktuacije delovne sile v letu 2009 so bili prenehanje delovnega
razmerja na podlagi sporazuma, potek pogodbe za določen čas in upokojevanje.
V zavarovalnici je bilo zaposlenih 12 invalidov, kar presega obvezno kvoto za 4 delavce.
Povprečna delovna doba je bila 18 let, povprečna starost zaposlenih pa je znašala 40 let.
V starostni skupini do 20 let ni bilo zaposlenih, prav tako ne v skupini nad 60 let. V
preostalih starostnih skupinah so bili delavci enakomerno razporejeni, najštevilčnejša
skupina pa so bili zaposleni v skupini med 35 in 40 leti. Zaposleni v zavarovalnici so
razdeljeni na specialne zastopnike, univerzalne zastopnike in interne delavce. Specialni
zastopniki so zastopniki, ki tržijo le življenjska zavarovanja, univerzalni tržijo vse vrste
zavarovanj, med interne delavce pa spadajo vsi ostali zaposleni.
Tabela 4: Število zaposlenih na zadnji dan v letu

Interni delavci
Univerzalni zastopniki
Specialni zastopniki
Skupaj

31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
233
268
270
110
138
116
13
32
12
356
438
398

08/07
115,0
125,5
246,2
123,0

09/08
100,7
84,1
37,5
90,9

Vir: Letno poročilo 2009 Zavarovalnice Tilia, d.d., str. 56.

Iz zgornje tabele in spodnjega grafa izhaja, da je bilo v letih od 2007 do 2009 zaposlenih
največ internih delavcev, sledijo jim univerzalni zastopniki, najmanj pa je specialnih
zastopnikov. Število internih delavcev iz leto v leto narašča, medtem ko število
zastopnikov niha.
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Graf 2: Število internih delavcev in zastopnikov

Vir: Letno poročilo 2009 Zavarovalnice Tilia, d.d., str. 56.

Iz organigrama izhaja, da družbo poleg Uprave družbe, Aktuariata, Službe za notranjo
revizijo, Službe za kontroling in Kabineta uprave, sestavlja pet sektorjev, in sicer Sektor
trženja, Sektor za izvajanje zavarovanj, Sektor za finance in računovodstvo, Področje
splošnih zadev in Področje za informatiko.
Organigram 1: Organizacijska shema

Vir: Letno poročilo 2009 Zavarovalnice Tilia, d.d., str. 61.

V tabeli št. 5 so prikazani podatki o številu zaposlenih glede na organizacijske enote, na
dan 31.12.2009. V času pisanja naloge je v zavarovalnici zaposlenih 389 delavcev.
Najštevilčnejši je Sektor trženja, v katerem je zaposlenih kar 220 delavcev.
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Tabela 5: Število zaposlenih po organizacijskih enotah na dan 31.12.2009
Organizacijska enota
Uprava s skupnimi službami
Sektor trženje
Sektor za izvajanje zavarovanj
Sektor za finance in računovodstvo
Področje splošnih zadev
Področje za informatiko

Št. zaposlenih
14
220
107
31
14
12

Skupaj

398

Vir: Letno poročilo 2009 Zavarovalnice Tilia, d.d., str. 56.

2.4.1 IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAPOSLENIH
V primerjavi s preteklim obdobjem se je izobrazbena struktura zaposlenih izboljšala. Tako
se je povečal delež zaposlenih z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo ter zmanjšal delež
s srednješolsko izobrazbo. Izobrazbeno strukturo zaposlenih izboljšujejo s šolanjem
delavcev ob delu in s kontinuiranimi oblikami usposabljanja ter s štipendiranjem.
Graf 3: Izobrazbena struktura zaposlenih na zadnji dan v letu

2009

57,5%

14,3%

26,1%

2,0%

2008

62,8%

13,2%

22,4%

1,6%

2007

63,8%

11,8%

22,8%

1,7%

Poklicna,Srednja

Višja

Visoka

Magisterij

Vir: Letno poročilo 2009 Zavarovalnice Tilia, d.d., str. 56.
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3 POKLICNI PROFIL ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA

Poklicnega profila zavarovalnega zastopnika v osebni prodaji v smislu učnih oz. splošno
veljavnih profilov ni. Gre za specifičen poklic, ki ga lahko nekdo opravlja samo v
zavarovalnicah. Res je, da se z leti veča število zavarovalnic in je med njimi vedno večja
konkurenca, vendar kot zavarovalni zastopnik lahko delaš le v zavarovalništvu. Ko nekdo
osvoji znanje, je težko verjetno, da pri menjavi službe menja vrsto panoge. Vendar pa je
ta poklic zelo težak. V javnosti se je v preteklosti izoblikovala negativna slika o tem poklicu
in poklic še vedno ne velja za cenjenega. Zato se zastopniki radi poslužujejo drugih
nazivov, kot so agent ali svetovalec.
Pri poklicu zastopnika gre za osebno prodajo zavarovalnih produktov, ki jo opravljajo
ljudje. Samo z internetno prodajo storitev bi v sedanjem kriznem
času večina
zavarovalnic propadla.
Osebna prodaja torej ostaja visoko človeška – intenzivna aktivnost kljub uporabi
tehnologije, zato morajo biti vpleteni ljudje upravljalsko, vodstveno usmerjeni in
podkovani (Berkowitz in drugi, 2000, str. 495). To velja tudi za zastopnike. Čim bolj so
motivirani in strokovno podkovani, večja je njihova učinkovitost in uspešnost.
Pri analizi poklicnih profilov organizacije v opisu navajajo kompetence in sposobnosti, ki
jih pričakujejo od kandidatov za opravljanje poklica.
Z analiziranjem poklicnega profila lahko brez težav ugotovimo razlike/odstopanja od
trenutno izvajajočih dejavnosti. Na ta način je mogoče profile lažje prilagoditi ustreznim
opisom delovnih nalog. Hkrati pa je mogoče preveriti, ali obstaja potreba po nadaljnjem
usposabljanju za opravljanje tega poklica (Schulz in ostali, 2009, str. 7). To pomeni, da
idealnega profila ni. Vedno lahko z dodatnimi zahtevami in dodatnim izobraževanjem
usposobimo ljudi, ki bodo ne samo ustrezali zahtevam določenega profila, temveč ga tudi
presegli.
Pri razpisih za zavarovalne zastopnike lahko v oglasih zasledimo, da zavarovalnice kot
pogoj za zasedbo delovnega mesta zahtevajo, da kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:
- da ima opravljeno najmanj srednješolsko izobrazbo
- poznavanje dela z računalnikom
- komunikativnost in izkušnje v prodaji
- vozniški izpit B kategorije
- aktivno znanje slovenskega jezika.
Ker delo zavarovalnega zastopnika vključuje pridobivanje novih zavarovancev in promocijo
novih zavarovalnih ponudb, so za opravljanje tega poklica potrebne prodajne veščine,
vztrajnost in sposobnost motiviranja drugih. Zaradi osebnega stika s strankami mora biti
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zastopnik urejen in komunikativen. Od zastopnika se pričakuje tudi organiziranost,
doslednost, prizadevnost, iznajdljivost, poštenost in natančnost (www.kc.uni-lj.si,
november, 2010).
Za uspešno opravljanje dela mora imeti zavarovalni zastopnik naslednje kompetence
(www.kc.uni-lj.si, november,2010):
SPLOŠNE KOMPETENCE:
- sposobnost načrtovanja in izvedbe dela,
- spretnosti komuniciranja,
- sposobnost timskega dela,
- dobra psihofizična zmogljivost,
- sposobnost dela z ljudmi,
- sposobnost samostojnega dela,
- sposobnost natančnega dela,
- sposobnost in znanje jasnega govornega in pisnega izražanja,
- sposobnost javnega nastopanja in retorike,
- sposobnost prilagajanja različnim situacijam,
- sistematičnost in urejenost pri delu,
- odgovornost,
- samoiniciativnost,
- smisel za računanje.
V sistemizaciji delovnega mesta je v opisu del in opravil navedeno, kaj zavarovalni
zastopnik dela. Poleg izdelave ponudb in sklepanja pogodb morajo zastopniki odvajati
inkasirano gotovino, promovirati nove produkte, pomagati notranjim službam pri izterjavi
premije po sklenjenih zavarovalnih pogodbah ter naloge po naročilu nadrejenih.
Zahtevana je najmanj srednješolska izobrazba. Le-ta je lahko ekonomske ali druge
ustrezne smeri.
Zahtevana dodatna znanja in veščine so znanje uporabe osebnega računalnika, opravljen
vozniški izpit B kategorije, drugi pogoji, predpisani z zakonom, kolektivno pogodbo ali
splošnim aktom delodajalca. Zaželena znanja in veščine so dovoljenje AZN za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja in znanje angleškega ali nemškega jezika. Delovnih
izkušenj ni potrebno imeti, so pa zaželene. Kot lastnosti in sposobnosti se zahtevajo
usmerjenost k delu s strankami in spretnost pri komuniciranju, urejenost, skrbnost,
natančnost in doslednost, samoiniciativnost in fleksibilnost.
Zavarovalnice navadno zavarovalne zastopnike iščejo prek objav v različnih medijih, preko
zavoda za zaposlovanje ali poznanstva.
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3.1 OPIS POKLICA ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA
Večina ljudi ima prvi stik z zavarovalno družbo preko zavarovalnega zastopnika ali
posrednika. Ta profesionalna prodaja je namenjena kot zaščita proti izgubi. Namenjena je
posameznikom, družinam, podjetjem in vsem ostalim, ki želijo zaščiti svoje zdravje in
premoženje (Camensom, 1996, str. 81).
Ravno zaradi tega bi lahko rekli, da je zavarovalni zastopnik vez med zavarovalnico in
zavarovanci. Zato je zelo pomembno, da delo zavarovalnega zastopnika opravljajo ljudje,
ki so zato usposobljeni, imajo znanje in kompetence. Najbolj pomembno pa je, da imajo
za to delo veselje, interes, motivacijo in osebnostne lastnosti, ki jim omogočajo, da se
znajdejo v vsaki situaciji, da se znajo prilagoditi še tako zahtevni stranki in da ne izgubijo
potrpljenja. S tem, ko se znajo prilagoditi in obvladati še tako težko situacijo, ne
pomagajo samo sami sebi, temveč s tem pripomorejo k dobremu imenu podjetja za
katerega opravljajo delo. Za delo zavarovalnega zastopnika ni primeren vsakdo. To je
naporno delo, ki se nikoli ne konča, niti zvečer niti med prazniki. Uspešnost zavarovalnega
zastopnika se ne meri samo po pobrani premiji in posledično višini plače. Lahko bi rekli,
da je dober zavarovalni zastopnik le tisti, ki svoje delo opravlja z veseljem, ki ga nekaj
vedno žene naprej in mu ni težko zadovoljiti želja še tako zahtevnih strank.
V Zavarovalnici Tilia so zaposleni zastopniki, ki se ločijo glede na vrste sklepanja
zavarovanj. Tisti, ki sklepajo samo življenjska zavarovanja, se imenujejo specialni
zastopniki, ostali, ki tržijo vse vrste zavarovanj, pa so univerzalni zastopniki. V
nadaljevanju naloge bom obe vrsti združila in govorila na splošno o zastopnikih.
Zastopnik je delavec v rednem delovnem razmerju, ki na podlagi in v mejah pooblastila v
imenu in za račun zavarovalnice v določenem zastopu (Pravilnik o delu in nagrajevanju
zavarovalnih zastopnikov Zavarovalnice Tilia, d.d., 2008, str. 3):
- sklepa nova zavarovanja,
- preureja in obnavlja obstoječa zavarovanja,
- posreduje ponudbe za sklenitev zavarovanj,
- sprejema vplačila premij in odvaja zavarovalno premijo,
- svetuje strankam pred sklenitvijo zavarovanja in na željo zavarovanca nudi pomoč ob
nastopu zavarovalnega primera,
- opravlja administrativna in druga dela v zvezi z izvajanjem zavarovanj ali za katera je
posebej zadolžen.
Zavarovalni zastopnik opravlja dejavnost na temelju pogodbe o zastopanju ene ali več
zavarovalnic. Imamo različne vrste zavarovalnih zastopnikov. Zavarovalni zastopnik je
lahko zaposlen v rednem delovnem razmerju pri zavarovalnici, ali pa kot samostojen
poklic v statusni obliki podjetnika posameznika, oziroma gospodarske družbe, opravlja
posle posameznika za eno ali več zavarovalnic. Bistveno je, da zavarovalni zastopnik pri
svojem delu »zastopa« interese zavarovalnic (Ivanjko, 1999, str. 28).
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Zastopnik je dolžan opravljati dela in naloge, ki mu jih, skladno s pogodbo o zaposlitvi in
na podlagi splošnih aktov zavarovalnice, določi delodajalec. Pri tem mora upoštevati
navodila za sklepanje zavarovanj, spoštovati zavarovalne pogoje in cenike in upoštevati
vsa navodila, ki jih prejema od nadrejenih in strokovnih služb. Seveda mora svoje delo
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarja, v interesu zavarovalnice in pri tem varovati
poslovno skrivnost, ne sme pa pozabiti niti na varstvo osebnih podatkov svojih strank.
Delo zastopnikov zahteva veliko mero ažurnosti, natančnosti in točnosti, saj morajo
dokumentacijo, ki jo pripravijo pri svojem delu, dnevno oddajati delodajalcu. Prav tako pa
morajo dnevno na račun zavarovalnice nakazovati pobrano premijo. Zavarovalnica ima
dva ločena računa. Eden je namenjen premiji, pobrani na račun življenjskih zavarovanj in
drugi, ki je namenjen pobrani premiji premoženjskih zavarovanj. Zato je zelo pomembno,
da zastopnik premijo nakaže na pravni račun, da ne prihaja do napačnega knjiženja in s
tem do nepotrebnega opominjanja strank zaradi neplačila.
Tako kot vsi zaposleni, ima tudi zastopnik svojega nadrejenega, ki budno spremlja in
nadzira njegovo delo. Več o nadrejenih in njihovih vplivih na delo zastopnikov bom
spregovorila v posebnem poglavju.
Da bi bili zastopniki uspešni, je zelo pomembno, da so pri svojem delu zadovoljni.
Elementi, ki so ključni za zadovoljstvo so (Littman, 1996, str. 1):
-

-

-

prodaja na terenu je več ko le boj za preživetje, kajti bolj bomo uspešni, če bomo
svoje delo opravljali z ljubeznijo in v to verjeli;
močna želja po uspehu in pripravljenost za učenje sta zelo pomembni, včasih bolj
pomembni kot naša visoka usposobljenost, ključnega pomena je strokovnost na
terenu;
pomembni so ljudje: odnos z odjemalci, s sodelavci in nadrejenim; ta odnos naj bo
pristen, strokoven, kulturen, olikan, kajti odnosi se ne razvijajo in ohranjajo po
naključju;
kvalitetne storitve so zelo pomembne za uspeh in zadovoljstvo, zato odjemalcem
ponujajmo tisto, kar želijo, za kar je potrebno analizirati trg.

3.2 DELOVNE AKTIVNOSTI ZASTOPNIKOV
Trženje zavarovalnih produktov je zelo podobno trgovini. Lahko bi rekli, da so zastopniki
trgovci, ki se po svojih močeh trudijo prodati čim več zavarovanj. Če hočejo biti uspešni,
morajo pri tem uporabiti vse svoje znanje in sposobnosti. Že pred leti se je namreč
govorilo, da bo klasično prodajo izpodrinila televizijska in internetna prodaja, vendar
opažamo, da temu vseeno ni tako. Res je, da lahko zavarovanci različnih zavarovalnic
avtomobilsko polico sklenejo preko interneta, premijo plačajo preko e-banke in
elektronsko podaljšajo prometno dovoljenje. Toda kljub temu je veliko lažje, če to naredi
oseba, ki je za to usposobljena in podrobno pozna tudi ozadje takega dejanja. Menim, da
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zavarovalnih zastopnikov še kar nekaj časa ne bo izpodrinil internet in da bo ta poklic le
še pridobival na svojem pomenu, kajti do sedaj prav gotovo ni bil dovolj cenjen.
Zastopniki niso samo zaposleni, ki hočejo na vsak način skleniti posel. To so ljudje, ki
znajo strankam svetovati, jih poslušati in jim stati ob strani, ko pride do škodnega
dogodka. Niso samo delavci, velikokrat se morajo obnašati celo kot svetovalci. Današnji
zavarovanci se namreč dobro zavedajo dejstva, da je zavarovalniški trg odprt, da je
konkurenca velika in da lahko svoje premoženje ali življenje zavarujejo kjer koli želijo,
zato je tudi pritisk na zastopnike čedalje večji. Ni samo od zastopnikov odvisno, pri kateri
zavarovalnici bo nekdo sklenil zavarovanje. Veliko je odvisno od zavarovalnih pogojev, še
vedno pa je največ odvisno od cene. Žal gre velikokrat za napačno razmišljanje ljudi, ki
se ne zavedajo, da dobijo za manjšo ceno tudi nižje zavarovalno kritje. V primeru
škodnega dogodka ne pride do izplačila celotne škode, ampak le do sorazmerne, ki je
odvisna od vplačane premije ali celo do odklonitve izplačila.
Uspešen zavarovalni zastopnik je tisti, ki zna stranki prisluhniti, jo razumeti in pridobiti
njeno zaupanje. Zelo pomembno je, da zna stranki vedno odgovoriti na njeno vprašanje
in ji svetovati. V konfliktnih situacijah pa pridejo do izraza njegove komunikacijske
sposobnosti in obvladovanje.
Drago Urbanc je v svoji knjigi Postanimo uspešni napisal, da morajo biti ljudje za uspešno
prodajo prepričljivi, sproti morajo nabirati informacije na terenu, ne smejo se bati, osebo,
ki bi jo radi prepričali, morajo skušati pridobiti, za dobro opravljeno delo si morajo vedno
vzeti dovolj časa, navaditi se morajo hvaliti in hvalo tudi sprejeti, vedno se morajo
zavedati, kdaj je potrebno odnehati (povzeto po Urbanc, 1993, str. 60-62).

3.2.1 NAVEZOVANJE STIKOV
Uspešni zastopniki lahko z navezovanjem stikov s potencialnimi zavarovanci ustvarijo
prijetno vzdušje, ozračje in sproščenost, ki dobro vpliva na sklepanje zavarovanj.
Sodobne komunikacijske raziskave ugotavljajo, da ljudje komunicirajo na tri različne in
neodvisne načine:
- z besedami (7%)
- z načinom govora (višina in barva glasu – 38%)
- z nebesedno govorico telesa (mimika, kretnje in drža – 55%) (Dovžan, 1997, str. 44).
To pomeni, da lahko zavarovalni zastopniki iz obraza, dinamike telesa in iz kretenj
razberejo, ali so pri potencialnih zavarovancih vzbudili zanimanje za sklenitev posla.
Temelj, na katerem morajo graditi zastopniki uspešnost celotnega prodajnega procesa, je
oblikovanje primernega odnosa z zavarovanci. Besedno izražanje, način govora in
govorica telesa pa ustvarjajo možnosti tesnejšega navezovanja stikov. Včasih je veljalo
pravilo, da so morali biti zastopniki pozorni na to, kaj so govorili, zdaj pa se vse bolj
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uveljavlja pravilo, da je bolj pomembno poslušanje strank, opazovanje, prilagajanje in
zbližanje. Pravi pristop pri navezovanju stikov ima čedalje večji pomen za uspešno
realizacijo in sklenitev posla. Zastopnik se mora s svojo stranko poistovetiti, zbližati in
uskladiti. Ko se resnično »ujemata«, je medsebojno sodelovanje zagotovljeno. Nasprotno
pa je zastopnikom, ki niso sposobni navezovati stikov, zelo težko pri svojem delu, ker jih
stranke ne sprejmejo in prav gotovo ne morejo biti uspešni v svojem poklicu.
Pri navezovanju stikov je zelo pomembno, da zastopniki zelo dobro obvladajo retoriko. Pri
prodaji je veščina retorike kot naročena, saj gre za prepričevanje skupine ljudi, da kupi
naš izdelek in se odloči za našo storitev. Del teh veščin bo prodajnikom pomagal tudi v
individualnih razgovorih s strankami, kjer bodo poskušali prepričati posameznika, da kupi
izdelek ali se odloči za storitev (Moje delo, 2009).
Skratka, kot pravi Sang H., Kim:«Pri delu s strankami in kupci je bistveno to, da se bodo
k vam vračali le v primeru, če bodo zadovoljni. Če pa se ne bodo, bodo storitve, ki jih
potrebujejo, poiskali kje drugje. Vaše stranke so najbolj zadovoljne takrat, ko lahko
ustrežete njihovim zahtevam in razrešite njihove probleme na najbolj uspešen, prijeten
način in v skladu z njihovim proračunom. Vse ostalo je le pika na i.« (Sang H., Kim 1996,
str. 95).

3.2.2 RAZDELITEV ZASTOPNIKOVEGA ČASA
Zastopniki so ljudje, ki imajo veliko znanja, hkrati pa morajo imeti posebne sposobnosti,
da lahko obvladajo toliko različnih delovnih aktivnosti. Poleg računalniškega znanja,
poznavanja pogojev, premijskega sistema in cenikov ter načinov sklepanja zavarovanj,
morajo imeti sposobnost oblikovanja različnih ponudb istega produkta za posamezno
stranko. Razumeti morajo koristnost zavarovanja, da ga lahko predstavijo strankam. Prav
tako pa je zelo pomembno, da poznajo produkte konkurenčnih zavarovalnic, da lahko
delajo primerjave med njimi. Zato je zelo pomembno, da se znajo organizirati in svoje
službene obveznosti razporediti tako, da jim ostane nekaj prostega časa tudi za družino in
rekreacijo. V reviji Sales Profi so bili objavljeni podatki o razporeditvi zastopnikovega časa
in jih prikazujem v grafu št. 4.

21

Graf 4: Razporeditev zastopnikovega časa

Vir: Revija Sales Profi 5/95 v: SZZ 2008, str. 153.

Iz grafa št. 4 izhaja, da zastopniki največ časa porabijo za vožnjo od zavarovanca do
zavarovanca (30%). Prav tako izgubijo preveč časa s čakanjem (11%) in reševanjem
reklamacij (7%). Samo te tri postavke predstavljajo 48% zastopnikovega časa, ki je po
mojem mnenju izgubljen in ga je škoda, ker bi lahko bil porabljen za druge aktivnosti.
Ostalih 52% časa pa zastopnik nameni aktivnostim, ki mu prinesejo rezultate in konec
koncev tudi plačo.
Aktivnosti in čas, namenjen posameznim aktivnostim, pa si lahko posamezni zastopnik
razporeja sam. Priporočljivo je, da čim manj časa izgubljajo za aktivnosti, ki niso
neposredno povezane s prodajo npr. čakanje, administracija, vožnja in povečujejo obseg
del, ki so neposredno povezana s prodajo zavarovalnih produktov. To so: telefonski
razgovori s strankami, sestanki s strankami, sklepanje zavarovanj, načrtovanje dela1,
zapisovanje opravil in analiziranje rezultatov in vsekakor tudi dodatna izobraževanja in
izpopolnjevanja.

3.2.3 TELEFONSKI RAZGOVORI
Klasično telefoniranje vse bolj izpodriva mobilna telefonija in zastopniki ob nastopu dela
prejmejo vsak svoj mobilni telefon in določeno mesečno porabo, ki jo plača delodajalec.
Mobilni telefoni omogočajo zastopnikom sprotno načrtovanje in organiziranje aktivnosti,
hkrati pa omogočajo strankam, da lahko kadarkoli govorijo s svojim agentom. Zastopniki
se morajo še kako zavedati, da z uspešnim telefonskim razgovorom, ki mora biti topel,

1

Dnevni, tedenski, mesečni, celo letni plan

22

prijazen, zanesljiv, posloven, opravijo že polovico posla. Priporočljivo je, da se na
telefonski razgovor dobro pripravijo. Za telefoniranje morajo izbrati primeren prostor, kjer
je mir, se vsebinsko pripraviti in razpolagati s pripravami za pisanje. Če stranke ne
poznajo, je dobro, da se o njej pozanimajo in ugotovijo, kakšna je. Nikoli namreč ne
morejo vedeti, kakšna osebnost je na drugi strani in kaj pričakuje od sogovornika. Z barvo
glasu, intonacijo, hitrostjo govora in izborom besed zastopnik stranki sporoča, kakšen
odnos ima do dela in hkrati do njega. Mnogokrat se pri svojem delu srečajo tudi z
nevljudnimi sogovorniki, ki pa jih morajo s sodobnimi komunikacijskimi tehnikami
komuniciranja obvladati in umiriti. Stranka mora imeti po koncu razgovora vedno občutek,
da je zmagovalka.
Vendar pa so telefonski klici lahko tudi zelo moteči. Nekatere stranke kličejo svoje
zastopnike za vsako malenkost. Lahko se zgodi, da je zastopnik ravno sredi sklepanja
neke police in ga med tem zmoti klic. Zaradi vljudnosti do klicatelja zveze ne more
prekiniti, do stranke, s katero sklepa posel, pa tudi ni pošteno, da ga mora čakati in
poslušati pogovor. Taka situacija lahko privede do napak, saj vsak klic prekine zbranost
zastopnika.

3.2.4 NAČRTOVANJE DELA OZ. AKTIVNOSTI
Zastopnik, ki ve, kaj hoče doseči, si mora svoje cilje in aktivnosti skrbno načrtovati.
Najbolje je, da si oblikuje dnevni, tedenski, mesečni in letni načrt, hkrati pa si mora
določiti tudi korake, po katerih bo prišel do zastavljenih ciljev. Aktivnosti si mora sproti
zapisovati in med njimi izbrati tiste, ki so prioritetne. Zelo pomembno je, da si določi čas
prihoda na delo in se tega tudi vestno drži. Kaj rado se zgodi, da zaradi odlašanj in
zavlačevanja zamudi sestanek s stranko. Pogosto pa mu zmanjka časa tudi zaradi
predolgega telefoniranja, neučinkovitega komuniciranja, utrujenosti ali hkratne vpletenosti
v preveč stvari hkrati. Ravno zaradi takih pomanjkljivosti jim na koncu dneva ali meseca
zmanjka časa in rezultat je lahko nedosežen plan in s tem nižja plača. Zastopniki si morajo
za izhodišče oz. cilj postaviti načrtovano število zavarovanj, ki jih želijo skleniti v
določenem obdobju. Pri tem morajo upoštevati povprečno število prodajnih razgovorov, ki
so potrebni za sklenitev enega zavarovanja in povprečno število stikov za pridobitev
enega prodajnega razgovora.
Maxwell pravi (Maxwell, 2000, str. 8):«Da bi bili uspešni, ni potrebno, da ste srečni in
bogati. Ampak morate pa vedeti to:
- Ste to, kar počenete vsak dan.
- Najprej oblikujete navade; zatem bodo one oblikovale vas.
- Na uspeh se je lahko tako enostavno navaditi kot na neuspeh.«.
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3.2.5 POPRODAJNE STORITVE
Poprodajne storitve so v zavarovalništvu še kako pomembne. Pomenijo, da mora
zavarovalnica skrbeti, da imajo vsi zavarovanci, ki so pri njej sklenili zavarovanje na
razpolago ljudi, ki jim v vsakem trenutku stojijo ob strani, jim svetujejo in pomagajo pri
uveljavljanju odškodnin, če pride do škodnega dogodka. To funkcijo največkrat
prevzamejo ravno zastopniki, ki jim stranke najbolj zaupajo. Zavarovanci ne smejo imeti
občutka, da so samo plačali premijo, ampak morajo čutiti, da jim bo zavarovalnica
morebitno škodo pravično poplačala. S pošteno obravnavo škodnega primera, prijaznostjo
in dodatnimi informacijami si zastopniki zagotavljajo dolgoročno sodelovanje s strankami.
Le zadovoljna stranka bo stalna stranka.

3.2.6 VODENJE SKADENCARJEV
Skadencar je zavarovalniški izraz za seznam vseh zavarovanj, ki potečejo v tekočem
mesecu2. Kljub visoki informacijski tehnologiji v zavarovalnici, ko ima vsak zastopnik
neposreden dostop do podatkov o svojih strankah, je centralno vodenje skadencarja zelo
pomembno, da ne prihaja do spregleda in izpustitve kakšne izmed strank. Sezname
pripravijo strokovne službe in jih razdelijo zastopnikom. Na podlagi skadencarjev
zastopniki pridobijo podatke, katerim njihovim strankam v naslednjem mesecu potečejo
police in jih je potrebno obnoviti. S tem prevzamejo del strankinih skrbi, saj jih s
telefonskim klicem, pisnim sporočilom ali z napovedjo obiska opozorijo, da jim bo
zavarovanje poteklo in bo potrebno skleniti novo. Ko stranke svojim zastopnikom
popolnoma zaupajo, le-ti že vnaprej pripravijo polico, ki pokriva vse rizike in na podlagi
katere ima stranka zagotovljeno jamstvo za vse vrste škod. Stranka polico samo še
podpiše in posel je zaključen.

3.2.7 REŠEVANJE REKLAMACIJ
Pri svojem delu se lahko zavarovalni zastopniki tudi zmotijo. Gre za napake, ki niso
škodljive in se jih da hitro odpraviti. Zaradi tega obstajajo v zavarovalnici notranje službe,
ki vsako sklenjeno polico pregledajo in zastopnikom sporočijo morebitne napake.
Najpogosteje se dogaja, da police niso podpisane ali ožigosane s strani obeh pogodbenih
strank, da niso priložena pooblastila banki za trajne naloge ali pa so podatki na policah
pomanjkljivi in jih je potrebno dopolniti. Referenti v strokovnih službah vsa odstopanja
vnesejo v informacijski sistem, določijo rok za popravek in o tem obvestijo odgovornega

2

Zavarovalnica je na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov upravičena voditi evidenco o
svojih zavarovancih in policah, ki jih imajo sklenjene pri njej, vendar mora skladno z zakonom te
podatke varovati in jih lahko uporablja izključno za svoje potrebe.
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zastopnika. Zastopnik je dolžan reklamacije reševati skladno z navodili delodajalca in v
roku, ki je določen.

3.2.8 REŠEVANJE NEPLAČIL
V preteklosti je bil položaj zastopnikov bistveno drugačen kot je danes. Ljudje so ob
sklenitvi police zavarovalno premijo plačali z gotovino, zastopnik je gotovino oddal na
zavarovalnici in konec meseca prejel celotno provizijo. V današnjih časih, ko ima večino
ljudi denarja komaj za preživetje, pa sklepajo police na obroke. Nekateri plačajo samo prvi
obrok, da si zagotovijo zavarovalno kritje, na kasnejše obroke pa pozabijo. Kljub
opominjevalnemu postopku, ki ga izvajajo notranje službe zavarovalnice, mora posamezni
zastopnik skrbeti za izterjave neplačane premije svojih zavarovancev. Zastopnik dobi
provizijo le od plačane premije, kar pomeni, da kljub sklenjenemu poslu ne dobi plačila.
Zaradi tega mu je v interesu, da je čim več sklenjenih polic tudi plačanih. Izterjava
zastopnikom ne pomeni samo dodatnega dela, temveč jih večkrat spravi v neprijeten
položaj pred strankami.

3.2.9 UDELEŽBA NA TEDENSKIH SESTANKIH
Na mnogih sestankih pregovor, da je čas denar, ne velja – prej bi lahko rekli, da se vsi
strinjajo s tistim drugim, namreč, da je časa kot plev. Zato nesmiselnost večine sestankov,
sklicanih v več generacijah, ni samo v golem besedičenju in praznini, ki jim je sledila,
ampak v trdni veri udeležencev, da so že s tem, da so bili na sestanku, naredili nekaj
(koristnega) (Osredečki, 1992, str. 110).
Zastopniki se morajo redno udeleževati tedenskih sestankov, ki jih vodijo skrbniki. Enkrat
mesečno pa se udeležijo tudi skupnega sestanka vseh zastopnikov, ki ga vodi direktor
predstavništva ali njegov pomočnik. Redni tedenski sestanki potekajo vedno na isti dan in
ob isti uri. Na sestankih udeležence seznanijo z vsemi novostmi, hkrati pa so sestanki
namenjeni tudi kontroli zastopnikovih del, na vsakem sestanku skrbnik opravi kontrolo
vsaj dveh zastopnikov. Zapisnik sestanka in sklepe z opredeljenimi nalogami skrbnik
posreduje direktorju predstavništva.

3.2.10 POSTOPEK NOTRANJE KONTROLE
Notranjo kontrolo nad delom zastopnika opravlja skrbnik. Le-ta je dolžan zastopnika
obvestiti en teden pred predvideno kontrolo. Kontrolo izvaja po izvedenem sestanku
zastopnikov na kraju izvedbe sestanka. Zastopnik mora imeti pri kontroli zahtevano
dokumentacijo za pregledovano obdobje, ki ga določi skrbnik.
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Postopek notranje kontrole zastopnika, ki ga izvaja skrbnik, obsega pregled naslednje
dokumentacije (Priročnik za delo organizatorjev terenske mreže Zavarovalnice Tilia, d.d.,
str. 7):
- pregled izpisa stroge evidence,
- pregled izpisa prejetih polic iz oddelka kontrole in obdelave polic,
- pregled izpisa nerešenih reklamacij,
- pregled izpisa zapadlih neplačanih terjatev,
- pregled obrazcev Z4,
- pregled specifikacij čekov in slipov,
- pregled potrdil o oddaji gotovine,
- pregled pobotnic.
Po opravljeni kontroli skrbnik zapiše vse ugotovitve in napiše zapisnik. V kolikor ugotovi
nepravilnosti in pomanjkljivosti, mora opredeliti predloge za odpravo le-teh in rok za
odpravo, hkrati pa določiti način spremljanja izvajanja predlaganih ukrepov, ki je odvisen
od vrste nepravilnosti.
V primeru nedoseganja zastavljenih prodajnih in ostalih ciljev zastopnikov skrbnik skupaj z
direktorjem predstavništva analizira rezultate, ugotavlja razloge za odstopanja in pripravi
načrt potrebnih aktivnosti. Kadar ugotovita pomanjkanje znanja določenih zastopnikov,
predlagata dodatna izobraževanja, v določenem primeru pa celo individualno
izobraževanje.
Organizacija učečih aktivnosti v podjetju obsega široko paleto nalogov v povezavi z
izobraževanjem oziroma usposabljanjem, pri čemer so v ospredju funkcije profesionalcev
na področju izobraževanja odraslih. Vodstveni delavci, še posebej tisti na srednji ravni,
vse bolj postajajo odgovorni za ustvarjanja novih idej, moderatorji skupnih diskusij, timov
in posameznikov na eni strani ter vodiči, svetovalci, izobraževalci in informatorji svojih
podrejenih na drugi strani (Mayo, 2003, str. 175).
V zavarovalnici na splošno dajejo velik pomen izobraževanju zaposlenih. Poleg internih
izobraževanj organizirajo veliko izobraževalnih delavnic, ki jih izvajajo zunanji sodelavci.
Za zastopnike je izobraževanje še posebej pomembno, saj brez znanja ne morejo biti
uspešni, celo nasprotno, na terenu lahko podjetju naredijo več škode kot koristi. Skrbniki
prevzemajo odgovornost za delo zastopnikov in njihovo izobraževanje.

3.2.11 ČESA ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI NE BI SMELI POČETI
Prihodnost pripada ljudem, ki so sposobni razmišljati in delovati v sinergiji petih umov:
discipliniranega, sintetičnega, kreativnega, obzirnega in etičnega (Gardner, 2006).
Navedeno velja tudi za uspešne zastopnike. Zelo pomembno je, da se vsi zaposleni, še
posebno pa agenti, ki imajo dnevno stike s strankami, zavedajo, da le s poštenim in
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etičnim ravnanjem prispevajo h konkurenčnosti podjetja, njegovemu ugledu in
spoštovanju strank. Ob pogovoru z zastopniki sem ugotovila, da večina vprašanih meni,
da je poštenost najpomembnejša lastnost zastopnika. Če so pošteni, potem prav gotovo
tudi ravnajo etično.
Etika je filozofska disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in
ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Je teoretična filozofska
refleksija o nravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno relevantni (Hari, 2010, str.
484).
Zgodi pa se, da nekateri posamezni zastopniki delajo neetično in proti pravilom, ki jim jih
nalaga delodajalec. Z zavajanjem zavarovancev, samo zaradi osebnih ciljev in težnje po
čim večji proviziji in s tem večjemu zaslužku, dejansko prisilijo zavarovance v sklenitev
polic, ki jih ne potrebujejo. Zgodi se tudi, da ljudi ne seznanijo s podrobnostmi, ki niso
razvidne iz police in bi jih stranke morale vedeti. Lahko se zgodi, da nekoga celo
prepričajo v prekinitev življenjske police pri eni zavarovalnici in sklenitev nove police pri
drugi. Pri tem gre lahko za veliko oškodovanje zavarovanca. Dogaja se tudi, da nekateri
zastopniki od svojih strank poberejo zavarovalno premijo, police in denarja pa ne oddajo.
Stranka je prepričana, da ima sklenjeno zavarovanje, zavarovalnica pa o tem ne ve
ničesar. Šele, če pride do škodnega dogodka in stranka prijavi škodo, se ugotovi, da je
prišlo do prevare in oškodovanja stranke. V takih primerih zavarovalnica zoper zastopnika
vloži kazensko ovadbo s premoženjsko pravnim zahtevkom in prekine delovno razmerje.
Zastopniki morajo delati odgovorno. Beseda odgovornost je latinskega izvora in pomeni
zahtevati odgovor ter nakazuje, da smo za svoje vedenje dolžni dati odgovor, odgovarjati.
Vsak odrasel posameznik je odgovoren zase, soodgovoren pa je tudi za dogajanje v ožji
ali širši skupnosti, ki ji pripada (Knez-Riedl, 2007, str. 39).
Le odgovorno in etično ravnanje zaposlenih je ključ do uspeha celotne organizacije.
Odgovorna prodaja zavarovanj, sprotno odvajanje pobrane premije in ne zavajanje strank
so ključnega pomena za dolgoročno sodelovanje med zavarovalnico in strankami. Stranke
so čedalje bolj osveščene in se zavedajo svojih pravic, ki jim pripadajo na podlagi veljavne
zakonodaje, zato se prav gotovo ne bodo pustile zavajati in ne bodo tolerirale
neodgovornih dejanj svojih agentov. Zavarovalnice morajo namenjati veliko pozornosti, da
njeni zaposleni spoštujejo uveljavljene etične in moralne vrednote, saj si s tem dvigajo
svoj ugled in veljavo. Za agresivne, nepoštene, vsiljive in nelojalne ljudi prav gotovo ni
mesta med zavarovalnimi zastopniki.

3.3 RAZVRSTITEV ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA V ZASTOP
Na podlagi 10. čl. Pravilnika o delu in nagrajevanju zavarovalnih zastopnikov
Zavarovalnice Tilia, d.d., uprava družbe vsakemu zastopniku ob nastopu dela izda sklep o
dodelitvi zastopa, ki vsebuje:
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-

navedbo številke zastopa zastopnika, opis zastopa in kategorijo zastopa
obseg pooblastila za sklepanje z navedbo zavarovalnih vrst in zavarovalnih vsot, do
katerih lahko sklepa zavarovanja
navedbo organizatorja terenske mreže, ki je zadolžen za spremljavo zastopnika
navedbo mentorja, ki zastopnika spremlja v času do pridobitve dovoljenja AZN za
posle zavarovalnega zastopanja (10. čl. Pravilnika, 2008, str. 5).

Na podlagi sklepa je zastopnik razvrščen v kategorijo zastopa od I do III. Osnova za
razvrstitev je predvsem velikost območja zastopa, konfiguracija terena, stanje cest,
strnjenost naselij in gospodarska razvitost območja. Zastopnike razvrsti v kategorije
uprava družba na predlog direktorja predstavništva. Razvrstitev je tudi osnova za
povračilo mesečnega dodatka prevoznih stroškov k osnovni proviziji. V I. kategorijo
spadajo strnjena naselja3, kjer nastopajo občasne potrebe uporabe prevoznih sredstev,
lahko lastno vozilo ali vozilo javnega mestnega prometa. Za to kategorijo pripada
zastopniku mesečno povračilo potnih stroškov v določeni višini. V II. kategorijo sodijo
zastopi z enim ali več oddaljenimi nestrnjenimi naselji, ki so medsebojno slabo povezani s
sredstvi javnega prevoza in gre pogosto za uporabo lastnega prevoznega sredstva.
Zastopnikom, razvrščenim v to kategorijo, pripada mesečno nadomestilo za prevozne
stroške v višini, ki je nekoliko višje kot za I. kategorijo. Zadnja, III. Kategorija, pa zajema
hribovite predele, kjer je teritorij zelo razsežen in kjer so naselja med seboj slabo ali
popolnoma nepovezana z javnimi prevoznimi sredstvi, z osebnimi vozili pa težko dostopna
ali dostopna pod težkimi pogoji. V tej kategoriji pripada zastopnikom nadomestilo, ki je
dvakrat višje kot za I. kategorijo.

3.4 POSKUSNO DELO IN MENTORSTVO
Povezovanje zaposlenih s sodelavci, ki imajo več izkušenj od njih samih, imenujemo
mentorstvo. To se lahko zgodi spontano in neformalno kot rezultat nekaterih interesov, ki
jih imata mentor in njegov varovanec. Druga možnost je načrtno prizadevanje podjetja,
da se med zaposlenimi ustvarijo take povezave, saj se manj izkušeni delavci tako lahko
veliko naučijo od izkušenih sodelavcev (Treven, 1998, str. 207).
Vsak, ki se zaposli na zavarovalnici kot zastopnik, mora uspešno opraviti trimesečno
poskusno delo. V času poskusnega dela ima vsak zastopnik svojega mentorja. Navadno je
mentor skrbnik, lahko pa tudi direktor predstavništva.
Mentorstvo prinaša pozitivne vplive tako na mentorja kot tudi na njegovega varovanca.
Mentor varovancu predstavlja neke vrste prijatelja, ki ga ceni in spoštuje, ga posluša in
razume. S tem mu nudi psihosocialno podporo. Na varovanca mentor prenaša svoje
znanje ter ga oskrbuje z navodili, kako reagirati v posameznih okoliščinah. Skrbi tudi za
3

To so urbana naselja, naselja z uličnim sistemom in podobno
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naloge, ki varovancu pomenijo nov izziv. Mentor ob tem dobi priložnost za razvoj svojih
lastnih spretnosti, večji občutek za samospoštovanje in prispevek k organizaciji, v kateri
dela (Treven, 1998, str. 207-208).
Navadno je mentor skrbnik. Skrbnik je zaposleni delavec zavarovalnice, ki (Priročnik za
delo organizatorjev terenske mreže, 2006, str. 3):
- spremlja in nadzira delo zastopnikov in agentov;
- sodeluje pri pripravi plana za zastopnike in agente;
- izobražuje in usposablja zastopnike in agente;
- pripravlja učna gradiva;
- sodeluje z vodji predstavništev;
- pomaga pri izbiri novih zastopnikov/agentov;
- nudi strokovno pomoč zastopnikom, agencijam in strankam;
- sodeluje pri izterjavi premij iz naslova sklenjenih zavarovalnih polic;
- opravlja druga dela po nalogu nadrejenega.
Skrbnik mora pripraviti program usposabljanja zastopnika, ki poleg uvodnih strokovnih
izobraževanj zajema tudi vsebinsko in terminsko določen načrt usposabljanja za vsakega
zastopnika posebej, skupne obiske na terenu in druge povezane aktivnosti.
V poskusnem času mora zastopnik doseči minimalno mesečno plansko delovno obveznost,
ki je enaka za vse na novo zaposlene. V kolikor pa zastopnik prevzame obstoječi portfelj4,
mora poleg minimalne planske obveznosti doseči tudi plansko obveznost prevzetega
portfelja po posameznih zavarovalnih vrstah. Delovno uspešnost zastopnika ocenjuje
tričlanska komisija, ki jo sestavljajo direktor predstavništva kot predsednik komisije in dva
delavca zavarovalnice, ki imata pridobljeno dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.
Komisija ocenjuje uspešnost dela zastopnika po naslednjih kriterijih:
- doseganje pričakovanih rezultatov dela – izpolnjevanje postavljene minimalne
mesečne planske delovne obveznosti in izpolnjevanje ostalih delovnih obveznosti v
skladu z veljavnimi akti zavarovalnice,
- osvojeno strokovno zanje in usposobljenost za opravljanje dela zastopnika (Pravilnik o
delu in nagrajevanju zavarovalnih zastopnikov Zavarovalnice Tilia, d.d., 2008, str. 6).
Zastopnik ne opravi uspešno poskusnega dela, če v času treh tednov pred potekom
poskusne dobe ne doseže vsaj 80% izpolnitve minimalne mesečne planske delovne
obveznosti, ki mu je bila določena ob nastopu dela. V kolikor se to zgodi, delavcu preneha
delovne razmerje. Lahko pa se po individualnih razgovorih doseže kompromis in se
delavcu omogoči nadaljevanje dela. To je odvisno od interesa posameznika in potrebe

4

To pomeni, da od predhodnika prevzame v obdelavo določen teritorij z vsemi obstoječimi
strankami
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delodajalca po zastopniku v določenem območju, kjer nikakor ni mogoče dobiti
zainteresiranih ljudi, ki bi to delo opravljali.
Kadar gre za prvo zaposlitev na delovno mesto zastopnika, oseba navadno še nima
dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. V takih primerih lahko delo
opravlja samo pod mentorstvom delavca, ki tako dovoljenje ima. Mentorstvo navadno
traja vse do konca izobraževanja. V tem času zastopnik opravlja vsa dela, ki so določena z
opisom delovnega mesta
ter s splošnimi akti zavarovalnice, je disciplinsko in
odškodninsko odgovoren za kršitev delovnih dolžnosti in je dolžan pobirati in oddajati
plačilna sredstva.
Zastopnik se izobražuje za vsako zavarovalno vrsto posebej in ob koncu vsakega sklopa
izobraževanja opravi pisni preizkus znanja. V kolikor ne doseže želene stopnje znanja,
mora preizkus ponavljati. Po uspešno opravljenem izpitu prejme potrdilo. Vendar pa samo
interni preizkus znanja ne zadošča za samostojno opravljanje zavarovalnih poslov.
Zastopnik mora na podlagi Zakona o zavarovalništvu, najkasneje v roku 18 mesecev od
nastopa dela, pri Slovenskem zavarovalnem združenju opraviti izpit, ki je pogoj za
pridobitev dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor, da lahko opravlja zavarovalne posle.
Po pridobitvi dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja se mentorstvo
zaključi in zastopnik samostojno opravlja svoje delo ter se vpiše v register zavarovalnih
zastopnikov, ki ga mora voditi posamezna zavarovalnica.

3.5 NAGRAJEVANJE ZASTOPNIKOV

3.5.1 OSNOVNA PLAČA IN PLAČA IZ NASLOVA DELOVNE USPEŠNOSTI
Osnovna plača se zastopniku določi ob sklenitvi delovnega razmerja. To je minimalni
znesek, ki mu prepada brez upoštevanja provizijskega sistema in je določen v Kolektivni
pogodbi zavarovalnice. V kolikor pa zastopnik na podlagi provizijskega sistema doseže
višjo plačo, se šteje razlika med provizijo in osnovno plačo kot plača iz naslova delovne
uspešnosti. V nasprotnem primeru se mu za neuspešno delo lahko izplača nižja plača od
osnovne plače, vendar ne manj, kot je zakonsko določena minimalna plača. Navadno
zastopnikom v času poskusne dobe zavarovalnica izplačuje osnovno plačo.
Uspešnost dela zastopnika se ocenjuje glede na:
- izpolnjevanje planske mesečne delovne obveznosti,
- delež reklamacij in nerešenih napak na podlagi reklamacijskih zapisnikov,
- delež neobnovljenih zavarovanj iz skadencarja,
- delež zapadlih terjatev v fakturirani premiji iz skupine premoženjskih zavarovanj,
- spoštovanje pravil in navodil za delo (Pravilnik o delu in nagrajevanju zavarovalnih
zastopnikov Zavarovalnice Tilia, d.d., 2008, str. 8).
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Delo zastopnika se ocenjuje kot neuspešno, v kolikor:
-

-

-

v dveh zaporednih mesecih ali 3 x v šestih zaporednih mesecih ne dosega planske
mesečne delovne obveznosti in za to ne obstajajo objektivni razlogi (npr. bolezen,
poškodba, zdravljenje, rehabilitacija),
ima v posameznem mesecu več kot 20 % reklamacij (glede na število sklenjenih
polic/ponudb),
ima v posameznem mesecu več kot 25 % nerešenih napak na podlagi reklamacij
(glede na število vseh reklamacij v posameznem mesecu),
ima v fakturirani premiji iz skupine premoženjskih zavarovanj za več kot 20 % večji
delež zapadlih terjatev v primerjavi z deležem zapadlih terjatev v fakturirani premiji iz
skupine premoženjskih zavarovanj zavarovalnice kot celote. Pri ugotavljanju tega
deleža se jemlje fakturirana premija leta, ki se konča na dan ugotavljanja tega deleža,
ima mesečno več kot 20% neobnovljenih zavarovanj, ki imajo skadenco v
posameznem mesecu (Pravilnik o delu in nagrajevanju zavarovalnih zastopnikov
Zavarovalnice Tilia, d.d., 2008, str. 9).

V primeru ugotovitve neuspešne ocene po enem ali več naštetih kriterijev se lahko začne
postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje dela. Pristojni oblikujejo
poseben program izobraževanja in dela za takega zastopnika, kjer mu intenzivneje
pomagajo, da bi lažje dosegel planirane rezultate. V kolikor pa v treh mesecih še vedno
ne doseže mesečne obveznosti ali se ugotovi dejanska nezmožnost za delo ali neznanje,
pa se izvede postopek prekinitve delovnega razmerja v skladu z Zakonom o delovnih
razmerjih.

3.5.2 PROVIZIJSKE STOPNJE PRI ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJIH
Zaradi poslovne skrivnosti in varovanja podatkov se bomo v nadaljevanju izogibali višini
provizijskih stopenj, ampak bomo govorili o točkah in kljub temu ohranili razmerja.
Zavarovalnica mesečno ugotavlja število enot življenjskih zavarovanj, ki jih je zastopnik
sklenil v preteklih treh mesecih. Število enot sklenjenih zavarovanj se zmanjša za število
enot storniranih zavarovanj5 zastopnika v preteklih treh mesecih. Tako dobljeni rezultat se
deli s tri, da se dobi povprečno število sklenjenih zavarovanj na mesec v zadnjih treh
mesecih. Za enoto življenjskega zavarovanja se šteje življenjsko zavarovanje s predvideno
letno premijo 1000 točk oz. mesečno premijo 40 točk, če gre za zavarovanje z obročnim
plačevanjem, število enot je neodvisno od trajanja zavarovanja in pa življenjsko
zavarovanje, pri katerem enkratna premija znaša 480 točk krat dolžina trajanja
zavarovanja v letih, če gre za zavarovanje z enkratnim vplačilom. Zastopniku se tako

5

Za stornirana zavarovanja se ne štejejo izplačila za smrt, kapitalizacije, izselitve iz države, 100%
trajne invalidnosti ali izgube poslovne sposobnosti, itd.
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lahko poveča ali zmanjša provizija za premoženjska zavarovanja, in sicer do -15%, v
kolikor ne naredi nobene življenjske police oz. do +15% v kolikor naredi 9 ali več
življenjskih polic. Ta način je zelo stimulativen za zastopnike, ki pri sklepanju življenjskih
zavarovanj nimajo težav. Nasprotno pa mnogim deluje destimulativno, ker jim
nesklenjene police življenjskega zavarovanja znižajo provizijo, ki so si jo prislužili s
sklenjenimi policami ostalih zavarovalnih vrst. Na primer: zelo uspešen zastopnik, ki pa
mu ne uspe narediti niti ene življenjske police, je pri končni plači prikrajšan, saj mu
odbijejo provizijo. Ta način nagrajevanja je med zastopniki povzročil val ogorčenja in
negodovanja in menim, da upravičeno. V času gospodarske krize in velike brezposelnosti
je težko pričakovati, da se bodo ljudje dodatno zavarovali, saj mnogi nimajo niti za
osnovne življenjske stroške. Menim, da bi bilo potrebno vse aktivnosti usmeriti v
prepričevanje obstoječih zavarovancev, da ne bi stornirali že sklenjenih polic. Odbijanje
provizije zaradi nesklenjenih polic na zastopnike prav gotovo ne deluje motivacijsko.

3.5.3 PROVIZIJSKE STOPNJE PRI PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJIH
Provizijske stopnje pri premoženjskih zavarovanjih so izražene v odstotkih premije in so
določene v Tabeli provizijskih stopenj premoženjskih zavarovanj. Provizija se izračunava v
odstotkih od plačane kosmate premije. Za pravilno sklenjeno zavarovanje velja potrditev
police v informacijskem sistemu s strani zavarovalnice. V primeru obročnega plačevanja
premij pripada zastopniku, ki je polico sklenil, provizija od plačila posameznega obroka. V
kolikor zavarovanec polico razveljavi in mora zavarovalnica delno ali v celoti vrniti premijo
zavarovancu, zastopniku preveč plačano provizijo odštejejo pri naslednji plači. Kadar
zavarovanec premije ne plača prostovoljno in je potrebna sodna izterjava, zastopniku
provizija ne pripada. Za vse vrste provizije pa velja, da po prenehanju delovnega razmerja
zastopniku ne pripadajo več.

3.5.4 PROVIZIJA ZA VZPOSTAVITEV STIKA
Do provizije za vzpostavitev stika je zastopnik upravičen takrat, kadar pridobi kontakt s
stranko, ki bi sklenila zavarovanje, ki presega njegovo pooblastilo za sklepanje. Takšna
zavarovanja sklenejo osebe, ki so pooblaščene in usposobljene za tovrstna zavarovanja6.
Provizija za vzpostavitev stika znaša 50% provizije, ki bi zastopniku pripadala za
posamezno zavarovalno vrsto. Izplača se le od plačane premije za prvo zavarovalno leto.
Kadar gre za dolgoročno oz. večletno polico, je zastopnik upravičen do provizije tudi za
drugo in tretje leto, če pri obnovi police sodeluje s stranko, pa mu pripada 1/3 provizije.
Najvišja tovrstna provizija je omejena na znesek, ki ga določi zavarovalnica.

6

Navadno gre za zavarovanja v večjih podjetjih, za katera so usposobljeni in pooblaščeni
komercialisti
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4

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA
ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA

POKLICNI

PROFIL

4.1 OSEBNOSTNE LASTNOSTI
»Vsak človek je v določenem pogledu kot vsi ljudje, je deloma kot nekateri ljudje in je tudi
kot noben drug človek« (Murray&Kluckhohn, 1948 v: Musek, 1997, str. 29).
Ta citat nam pove, da se ljudje v mnogih situacijah obnašamo kot vsi ostali, na nekatere
stvari gledamo podobno kot ostali, obstajajo pa situacije, kjer smo samosvoji, imamo svoj
pogled, svoje mišljenje in navadno reagiramo čisto drugače kot vsi ostali. Da prihaja do
takih razhajanj in različnih reagiranj v podobnih situacijah, je prav gotovo odvisno od naše
osebnosti. Kaj osebnost sploh je, obstaja nešteto teorij in razlag.
Osebnost je celostni vzorec relativno trajnih značilnosti, po katerih se posamezne osebe
razlikujejo med seboj (Musek, 2005, str. 13).
Pojem osebnosti rabimo v zelo različnih pomenih. Kot strokovno in znanstveno opredeljen
pojem pomeni osebnost nekaj drugega, kot nam pomeni v vsakdanji govorici in kot
pomeni v knjižni nestrokovni rabi. V vsakem primeru pa kaže ta pojem na značilne
lastnosti posameznika, tako duševne kot telesne. Osebnost predstavlja integracijo, celoto
psihofizičnih značilnosti posameznika (Musek, 1993, str. 21).
Ljudje se v pogovornem jeziku radi poslužujemo te besede, kadar govorimo o t.i.
popularni osebnosti, trdni osebnosti, vsestranski osebnosti, osebnost pojmujemo kot nek
skupek telesnih in duševnih značilnosti. Določenega posameznika navadno ocenimo na
podlagi prvega vtisa in za nas tak tudi ostane. Včasih se niti ne potrudimo, da bi ga bolje
spoznali in spremenili mnenje o njegovih osebnostnih lastnostih.
Osebnost predstavlja relativno trajno in edinstveno celoto duševnih, vedenjskih in telesnih
značilnosti posameznika (Musek, 1997, str. 2). Ne glede na staranje ljudje obdržimo svojo
osebnost. Res se spreminjata telo in um, toda določene lastnosti ostajajo iste in to je naša
osebnost, po kateri nas drugi prepoznajo. Vendar pa se ljudje na splošno med seboj
razlikujemo. Te razlike imenujemo osebnostne lastnosti.
Med osebnostne lastnosti spadajo npr. inteligentnost, živahnost, marljivost, moč, pa tudi
spol in starost, telesna teža in višina, barva las, kože, oči, itd. Praktično lahko govorimo o
neomejenem številu osebnostih lastnosti. Pri vsakem posamezniku se te lastnosti združijo
v značilen vzorec, ki je enkraten in neponovljiv, v njegovo osebnost (Musek, 1997, str.
190).
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Osebnost kot celota predstavlja strukturo štirih osnovnih področij in so razvidna iz spodnje
slike, to pa so temperament, karakter, sposobnost in somatske lastnosti.
Slika 2: Struktura osebnosti

OSEBNOST
TEMPERAMENT, KATAKTER, SPOSOBNOST, SOMATSKE LASTNOSTI

Vir: Mihaljčič, 2006, str. 53.

4.1.1 TEMPERAMENT
Temperament obsega značilne načine vedenja in čustvovanja. Je prirojen, vendar pa
izražanje čustev in vedenje prilagajamo situaciji. Večinoma se vedemo tako, kot smo se
naučili v procesu socializacije. Vendar so opazne precejšnje razlike v čustvovanju in
vedenju posameznika (Mihaljčič, 2006, str. 53).
Temperament zajema značilne načine in oblike obnašanja in čustvovanja (npr. silovitost,
živahnost, hladnokrvnost). Že Hipokrat je ločil štiri tipe temperamentov- sangvinik, kolerik,
flegmatik, melanholik. Vsak človek naj bi sodil v enega od štirih tipov. Danes govorimo o
dimenzijah in ne več o tipih temperamenta. Temperament je v veliki meri odvisen od
dednosti, vendar se pod vplivom okolja lahko modificira (Klančič, 2003, str. 5).
Za zastopnike je priporočljivo, da so temperamentni ljudje, ki se znajo v kočljivih
situacijah obvladati.

4.1.2 KARAKTER ALI ZNAČAJ
Značaj zajema vsebino vedenja. Nanaša se na tiste osebnostne lastnosti, ki jih
ocenjujemo z moralnega in etičnega vidika in se povezujejo z voljo in motivacijo. To so:
- poštenost
- sebičnost
- vestnost
- skromnost
- odkritost
- redoljubnost
- hrabrost.
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Značajske lastnosti so bolj odvisne od vplivov okolja, predvsem vzgoje (družbene in
kulturne norme). Neustrezni in zgrešeni vzgojni prijemi povzročijo oblikovanje manj
prilagojenih značajskih potez in pomanjkanje zaželenih značajskih lastnosti npr.
pomanjkanje čuta za dolžnost, odgovornost ali pretirana redoljubnost (Klančič, 2003, str.
5).
Karakter (značaj) obsega reagiranje v določeni situaciji. Značaj je večinoma privzgojen.
Na zunaj so značajske poteze manj opazne od temperamenta. Zato lahko o njih zanesljivo
sklepamo le, če neko osebo poznamo dalj časa (Mihaljčič, 2006, str. 53).
Za zavarovalnico je zelo dobrodošlo, če ima zaposlene zastopnike, ki so pošteni, odkriti,
vestni in redoljubni. Te lastnosti že same po sebi spodbujajo zaposlene v dobro in
učinkovito delo.

4.1.3 TELESNE LASTNOSTI
Telesne (somatske) lastnosti so fizične lastnosti posameznika, na primer višina, teža,
barva oči. Telesne lastnosti so deloma prirojene, deloma pa jih oblikuje okolje, pa tudi
samodejavnost (Mihaljčič, 2006, str. 53).
Za zastopnike je pomembno, da so v taki fizični kondiciji, da lahko prenašajo službeni
kovček, v katerem imajo shranjen računalnik in ostale pripomočke za opravljanje dela. Za
ženske to prav gotovo ni majhna težava.

4.1.4 SPOSOBNOSTI
Sposobnosti so različne zmožnosti, kapacitete za določene dosežke, na primer
inteligentnost, ustvarjalnost itd. Razlikujemo gibalne, čutno-zaznavne in umske
sposobnosti. Sposobnosti so do določene mere prirojene, oblikujejo pa se pod vplivom
okolja in samodejavnosti (Mihaljčič, 2006, str. 53). Vrste sposobnosti so predstavljene v
spodnji sliki.
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Slika 3: Vrste sposobnosti

SPOSOBNOSTI

Telesne (fizične)
Statične
(npr. moč)

Duševne(psihične)

Gibalne
(motorične)

Čutno-zaznavne
(senzorne,preceptivne)

Umske
(mentalne,
intelektualne,
kongnitivne)

Vir: Musek, 1997, str. 240.

Sposobnosti lahko povežemo z zmogljivostjo, z dosežki in z uspešnostjo in nam povedo,
kaj zmoremo, kakšnih storitev in dosežkov smo sposobni. Vendar pa mnoge poteze
temperamenta nimajo nobene zveze z dosežki ali uspešnostjo (npr. poštenost). Po
mnenju Muska so naši dosežki odvisni od tega, koliko si prizadevamo, od tega, kaj
hočemo, od tega, kaj znamo in od tega, kaj zmoremo. Odvisni so torej od raznih
osebnostnih lastnosti, od motivacije, od znanja, spretnosti in veščin in od sposobnosti
(Musek, 1997, str. 241). To nam nazorno predstavlja spodnja slika. Prav gotovo pa je pri
osebah z enakimi sposobnostmi uspešnejša tista, ki je bolj motivirana. O motiviranosti več
v poglavju 4.2.
Slika 4: Sposobnosti in drugi dejavniki dosežkov in uspešnosti

DOSEŽEK
STORITEV

MOTIVACIJA

U
S
P
E
Š
N
O
S
T

KAJ HOČEM?

ZNANJE
KAJ ZNAM?
SPOSOBNOSTI
KAJ ZMOREM?

Vir: Musek, 1997, str. 241.

Sposobnosti predstavljajo potencial, zmožnost za dosežke, ne pa dejanskih in realnih
dosežkov. Dejanski dosežek je lahko mera naših sposobnosti. Pogosto je to tudi edina
objektivna mera sposobnosti, vendar se moramo zavedati, da dosežek ni isto kot
sposobnost. Zavedati se moramo, da dosežki nikoli ne morejo presegati sposobnosti. Več
kot nam sposobnosti določijo, ne moremo narediti (Musek, 1997, str. 242). To pomeni, da
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nam preveliko naprezanje in pehanje za uspehom vedno ne prinese želenega učinka, saj
se pri tem le telesno in duševno izrabljamo. Seveda pa ni nujno, da bomo s tem dosegli
večjo uspešnost in boljši rezultat. Zaposleni, ki želijo narediti več nalog naenkrat, navadno
ne naredijo veliko, ker je njihovo delo nesistematično ali površno. Na koncu delavnika jih
lovijo roki in neuspešno opravljene naloge. Za take ljudi navadno pravimo, da svojih
zmožnosti ne znajo izkoristiti.

4.1.4.1 Intelektualne sposobnosti
Različni avtorji, v posameznih definicijah inteligentnosti, različno razlagajo pojem
inteligence. Na splošno velja, da je inteligenca človeška splošna umska sposobnost.
Slika 5: Definicija inteligentnosti

1

SPOSOBNOST MIŠLJENJA, MISELNEGA PRESOJANJA, MISELNEGA
RAZUMEVANJA, MISELNEGA UVIDEVANJA ODNOSOV.

2

SPOSOBNOST PRILAGAJANJA NOVIM SITUACIJAM, IZNAJDLJIVOST IN
USPEŠNOST PRILAGAJANJA.

3

SPOSOBNOSTI UPORABE ZNANJA, SPOSOBNOST REŠEVANJA
PROBLEMOV IN NALOG.

4

SPOSOBNOST UČENJA.

5

UČINKOVITOST V MEDSEBOJNIH ODNOSIH.

Vir: Musek, 1997, str. 249.

Iz slike št. 5 izhaja, da lahko definicijo inteligentnosti razvrstimo v pet skupin. Različni
avtorji poudarjajo svoj vidik, zato ni enotne definicije. Vendar pa se je vedno pojavljalo
vprašanje ali na človekove intelektualne dosežke vpliva enotna splošna umska sposobnost
ali pa več med seboj neodvisnih zmožnosti in sposobnosti. Raziskovalci so prišli do
skupnih trditev, da obstaja neka splošna umska sposobnost, saj ljudje, ki so reševali
določene naloge dobro, so dobro reševali tudi druge naloge in nasprotno. Tisti, ki so
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določene naloge reševali slabo, so tudi druge. Iz tega je bila dognana logična razlaga, da
obstaja splošna sposobnost človeka, ki vpliva na različne intelektualne dosežke.
Inteligentnost je sestavljena iz več faktorjev (Klančič, 2003, str. 26):
- spominski faktor
- zaznavni faktor
- prostorski faktor
- numerični faktor
- besednost
- besedno razumevanje
- rezoniranje.
Intelektualne sposobnosti potrebujemo za izvedbo mentalnih aktivnosti, to je aktivnosti,
pri katerih moramo uporabiti predvsem svoj um. Za ugotavljanje tovrstnih sposobnosti so
na voljo različni inteligenčni testi in testi za ugotavljanje posameznikove kreativnosti.
(Treven, 1998, str. 74). V testih inteligentnosti so številne naloge, od števila rešenih nalog
pa je odvisna stopnja inteligentnosti.
Po mnenju Trevenove lahko posameznika označimo za inteligentnega takrat, kadar ima
vsaj eno izmed spodaj navedenih sposobnosti (Treven, 1998, str. 74):
- sposobnost miselnega presojanja in razumevanja,
- sposobnost učenja,
- sposobnost prilagajanja in obvladovanja okolja,
- sposobnost učinkovitega reševanja problemov.

4.1.4.2 Mentalne sposobnosti
Ameriški psiholog Louis L. Thurstone (1938,1947 v Musek, 1997, str. 254) je identificiral
sedem faktorjev, ki jih je označil kot primarne mentalne sposobnosti, in sicer:
-

-

-

-

Besedno razumevanje (V-faktor). Ta faktor pojasnjuje dosežke pri nalogah, ki
zahtevajo razumevanje besednih in jezikovnih odnosov ter vsebin. To so npr. naloge,
kjer je treba navesti pomen prebranih pojmov, pokazati razumevanje besednih
analogij, pravilno urejanje neurejenih besed v stavek, razumevanje in vzporejanje
pregovorov itd.
Besednost, besedna tekočnost (fluentnost) (W-faktor). Faktor besednosti vpliva na
količino in hitrost pri ravnanju z besednim gradivom. Merimo ga z nalogami, kot so
anagrami, rimanjem, navajanje besed po določenih kriterijih. Značilne naloge so npr.
navesti čim več besed, ki se začenjajo na določeno črko.
Številski (numerični) faktor (N-faktor). Kaže se v sposobnosti hitrega in točnega
računanja, torej uporabe osnovnih računskih operacij: seštevanja, odštevanja,
množenja, deljenja.
Prostorski (spacialni) faktor (S-faktor). Tu gre za sposobnost, ki zahteva dobro
zaznavanje in razumevanje geometrijskih in drugih prostorskih odnosov in pa
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-

-

-

sposobnost predstavnega zamišljanja in transformiranja teh odnosov. Merimo ga npr.
z nalogami, ki zahtevajo prepoznavanje, kateri »plašč« ustreza nekemu
geometrijskemu telesu, z nalogami, ki terjajo, da prepoznamo, kateri od preobrnjenih
predmetov ustreza »tarčnemu« predmetu ipd.
Zaznavni (perceptivni) faktor (P-faktor). Ta skupinski ali primarni faktor se kaže kot
sposobnost hitrega in točnega zaznavanja, zlasti zaznavanja vidnih nadrobnosti,
podobnosti in razlik. Najdemo ga pri nalogah, ki zahtevajo ugotavljanje, ali se dva
narisana predmeta razlikujeta, pri nalogah, ki zahtevajo, da odkrijemo, ali se v
narisani strukturi nahaja določena podrobnost ipd.
Spominski faktor (M-faktor). Kaže se kot sposobnost zapomnitve in ohranitve
miselnega ter drugega gradiva. Merimo ga z nalogami, ki preverjajo obseg pomnenja,
z nalogami, ki preverjajo, koliko besed v asociativnem paru smo si pravilno zapomnili
iz predhodnega učenja ipd.
Faktor presojanja (rezoniranja) ali faktor indukcije (R- ali I-faktor). Kaže se v
sposobnosti presojanja logičnih in miselnih odnosov, v zmožnostih abstrahiranja,
sklepanja, iskanja pravil itd.

4.2 MOTIVACIJA
Motivacija se ukvarja z vprašanji, zakaj se neko obnašanje začne, se nadaljuje, je
usmerjeno, se konča in kakšne subjektivne reakcije so prisotne v organizmu, ko se vse to
dogaja (Weiner, 1992). »Obnašanje je določeno tako z osebo (osebnostjo) kot tudi z
okoljem, kar skupaj tvori življenjski prostor«, pravi psiholog Kurt Lewin (Weiner, 1992).
Motiviranje pa je nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo določena ravnanja ljudi7. Če
bi želeli na splošno definirati odnos med motivacijo in delovnimi aktivnostmi, bi lahko rekli
takole: »Menimo, da mora za vsako človeško aktivnostjo obstajati nek vzrok, potreba in
povod. Kot mehanizem motivacije potemtakem definiramo vse, kar nas vodi k aktivnosti
oziroma kar daje aktivnosti smer, intenziteto in trajanje.« (Možina, 1992).
Pojem motiviranja pogosto razumemo kot skrivnost – kot nekaj koristnega, podobnega
čarovnemu prahu, ki ga potresemo po ljudeh, da nenadoma pridobijo moč in postanejo
pripravljeni za ustvarjalo delo (Keenan, 1995).
Ni dvoma, da je motivacija povezana z vso človekovo dejavnostjo. Strokovnjaki so
mnenja, da ni človekove dejavnosti, ki ne bi bila motivirana. Pri naštevanju različnih
motivov človekovega dela se spisek ne bi nikoli končal. Proučevanja so pokazala, da niti
ene same človekove aktivnosti ne spodbuja le en dejavnik, temveč jo spodbujajo številni
7

Motiviranje zaposlenih je pomembna sposobnost vodilnega osebja. Čeprav ne velja za vse
primere, pa za večino le velja, da motivirani posamezniki praviloma dosegajo boljše rezultate
kot nemotivirani. Vodilno osebje poskuša zato ugotoviti, kako motivirati zaposlene, da bi ravnali
v skladu s pričakovanji vodstva organizacije (Brejc, 2000, str. 48).
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zelo zapleteni, znani in neznani dejavniki. Zato nikoli ne smemo misliti, da smo odkrili vse
okoliščine, ki so prisilile človeka, da je ravnal prav tako, kot je. Ne smemo se slepiti, da
smo odkrili splošno veljavno resnico o motivaciji za človekovo delo ali vedenje nasploh.
Raziskovalci motivacije pogosto poudarjajo, da je rezultat motivacije pričakovanje.
Zadovoljni smo, če so pričakovanja izpolnjena. Zadovoljstvo naj bi bila praviloma tem
večje, čim pomembnejše je izpolnjeno pričakovanje za tistega, ki ga doživlja.
V ljudeh prevladuje težnja, da se, če je le mogoče, približajo zadovoljstvu in se izognejo
nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike motivacije, velika
razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato si ne bi smeli nikoli dovoliti, da bi v
ljudeh gojili napačna pričakovanja in jim obljubljali stvari, ki jih ne moremo izpolniti.
Zadovoljstvo in učinek naj bi bila dva enakovredna in neodvisna cilja. Številna proučevanja
so dokazala, da veliko zadovoljstvo ni vselej povezano z večjim učinkom. Z ukrepi naj bi
zagotovili, da koristimo učinku in zadovoljstvu, ne pa enemu na račun drugega. V
obdobju, ko se mora organizacija boriti za svoje preživetje, dajemo prednost učinku. Bolj
ko je položaj organizacije varen, bolj je upravičena zahteva, da si le ta prizadeva tudi in
predvsem za zadovoljstvo članov kolektiva. Seveda pa bi bilo narobe, če bi na račun
zadovoljstva poskušali dosegati učinkovitost. Učinkovitost tako označujemo kot razumski
cilj, posameznikovo ali skupinsko zadovoljstvo pa kot emocionalnega.
Bistvo človeškega dela je v tem, da niso fizično obremenjeni le posamezni deli človeškega
telesa, ampak da človek sodeluje v delovnem procesu tudi s svojo voljo. Poleg naprezanja
udov, ki delajo, je potrebna ves čas dela tudi smotrna volja, ki se kaže kot pozornost, in
sicer toliko bolj, kolikor manj delo po svoji vsebini in po načinu izvajanja privlači delavca.
Iz tega pa neposredno sledi, da tudi (telesno in umsko) nezahtevno delo, kakršnega je v
sodobnih industrijskih delovnih procesih na pretek, obremenjuje človeka, ker mora pač
vanj vnašati izjemno veliko volje. Da to nikakor ni lahko, nas prepričujejo številna
prizadevanja za tako imenovano humaniziranje dela.
Povečanje motivacije lahko
pričakujemo pri tistih delavcih, ki razpolagajo z zadostnim znanjem in veščinami,
potrebnimi za delo, ki so torej kompetentni za opravljanje svojega dela. Višjo motivacijo
lahko pričakujemo le pri tistih delavcih, ki imajo izraženo potrebo po osebnem razvoju in
samouresničitvi. Seveda pa je odziv delavcev odvisen tudi od tega, kako so zadovoljni s
faktorji, ki izhajajo iz delovnega okolja, kot so plača, varnost zaposlitve, odnosi s sodelavci
in nadrejenimi, ipd. (Vroom, 1992).

4.2.1 MOTIV
Motiv je vzgib, ki povzroči in usmerja človekovo dejavnost (Brejc, 2000). Ko si
postavljamo vprašanje, zakaj človek dela, se sprašujemo po silnicah, ki človeka motivirajo,
da dela, se napreza, porablja svoje sile in vlaga fizičen in psihičen napor. Na prvi pogled
se zdi vprašanje zelo preprosto, vendar, ko globlje pogledamo, vidimo, da niti ena sama
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človekova aktivnost ni spodbujena z enim samim dejavnikom. Motivi so hotenja človeka,
ki izhajajo iz njegovih potreb in usmerjajo njihovo delovanje (Uhan, 1989).

4.2.2 VRSTE MOTIVOV
V strokovni literaturi najdemo več vrst klasifikacij motivov. Poznamo tudi več poskusov
grupiranja v določene kategorije. Po Uhanu (2000) obstajajo:
primarni, to so prvobitni motivi, ki so biološki in socialni8
- sekundarni, to so izvedeni motivi, kot so: interesi, stališča, navade
- podedovani in pridobljeni motivi
- univerzalni ali splošni, regionalni in individualni (posamični) motivi.

4.2.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA MOTIVACIJO
Pri delu z ljudmi na področju motivacije morajo managerji misliti na številne dejavnike, ki
vplivajo na motivacijo zaposlenih. Trije poglavitni dejavniki so (Lipičnik, Mežnar, 1998):
a) Razlike med posamezniki
Vsak človek je edinstven. Individualne značilnosti, kot so osebne potrebe, vrednote in
interesi, prinese človek s seboj na delo. Ker se te lastnosti razlikujejo od posameznika do
posameznika, se sprašujemo, kaj ljudi motivira. Nekatere zaposlene motivira denar (višja
plača), druge varnost (izogibanje tveganja pred brezposelnostjo) in tretji radi sprejemajo
izzive, ki jih pripeljejo na rob njihovih zmogljivosti.
b) Lastnosti dela
So dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te značilnosti vključujejo tudi
zahteve po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec lahko naloge opravi od začetka
do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela, avtonomijo pri delu in določajo vrsto in
širino povratnih informacij, ki jih dobi delavec o svoji uspešnosti.
c) Organizacijska praksa
Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika, managerska praksa in sistem
nagrajevanje v organizaciji. Da bi manager lahko učinkovito deloval, mora premisliti, kako
interaktivno delovanje teh treh dejavnikov vpliva na uspešnost pri delu. Potrebno pa je

8

Biološke oz. fiziološke potrebe so temeljne človekove potrebe. Dokler te niso zadovoljene,
drugih potreb človek praktično nima. Brž ko so te potrebe vsaj primerno zadovoljene, sprožijo
nove potrebe (Uhan, 2000, str. 23).
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tudi upoštevati spoznanje, da določenih dejavnikov manager ne more kontrolirati, kot je
na primer skrb za bolnega otroka.

4.2.4 MOTIVACIJSKE TEORIJE
Številni avtorji so poskušali razložiti, kateri so tisti dejavniki, ki bistveno vplivajo na
vedenje ljudi. Različni avtorji so v svojih teorijah dali poudarek različnim dejavnikom tako,
da se njihove motivacijske teorije med seboj razlikujejo, pa tudi dopolnjujejo. Vsebinske
teorije motivacije obravnavajo naravo človekovih potreb in poskušajo določiti specifične
potrebe, ki motivirajo posameznika ter pojasnjujejo, zakaj posameznik ravna na določen
način. Procesne teorije motivacije pa poskušajo razložiti spremembe v posameznikovem
vedenju (Brejc, 2000).

4.2.5 VSEBINSKE TEORIJE MOTIVACIJE

4.2.5.1 Teorija potreb ali Maslowa motivacijska teorija
Med najbolj znanimi teorijami je prav gotovo Maslowa motivacijska teorija, ki je bila prvič
objavljena leta 1943. Njegova teorija sestoji iz dveh osnovnih konceptov, in sicer iz
koncepta hierarhije potreb in koncepta aktiviranja potreb.
Hierarhična klasifikacija potreb je po Maslowu naslednja:
- fiziološke potrebe
- potrebe po varnosti
- socialne potrebe
- potrebe po spoštovanju
- potrebe po samopotrjevanju.
Maslow pripominja, da ko je potreba zadovoljena, ne motivira več, pač pa se pojavi nova
potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik. Teorija ne velja absolutno v vsakem obdobju
in vsakem območju.
Koncept aktiviranja potreb
Vzpodbujevalna vrednost motivacijskega faktorja ugasne z zadovoljitvijo potrebe, ki ga
zavestno ali podzavestno pogojuje. In dalje, zadovoljena »nižja« potreba sama po sebi
aktivira v hierarhiji naslednjo, »višjo« potrebo. Toda že aktivirana višja potreba postane
deaktivirana, kakor hitro se zaradi prikrajšanja reaktivira »nižja«, nekoč že zadovoljena
potreba.
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4.2.5.2 Teorija javne izbire
Njen glavni predstavnik je A. Downs. Ugotavlja, da je za državne uradnike
najpomembnejši motivator želja po povečanju proračunskega deleža, saj vodi k
izboljšanju statusa. Temeljna postavka te teorije je, da je mnogo težje ocenjevati vodilno
osebje v državni upravi kot v zasebnem sektorju, kjer so osnova presoje uspešnosti višina
plač, dividend oz. profitnih stopenj. Državni uradniki si prizadevajo čim bolj povečati
proračunski delež za svoje področje, ker se s tem povečuje njihova pomembnost, saj
nadzirajo porabo večjega deleža proračunskih sredstev in imajo s tem v državni upravi,
javnosti in politiki večji vpliv. Downs dokazuje, da imajo državni uradniki različne
osebnostne lastnosti in uporabljajo različne poti za doseganje kar največjih koristi zase.
Downs ugotavlja, da so uradniki različnih vrst9 (Brejc, 2000):
-

»plezalec«
»konservativec«
»gorečnež«
»advokat«
»državnik«.

Willam Niskanen je utemeljitelj nove teorije javne izbire v javni upravi. Zagovarja teorijo,
da si bodo racionalni birokrati vedno in povsod prizadevali za povečanje svojega
proračuna z namenom, da bi povečali svojo moč. Podoben je tržnemu modelu, ki pravi, da
podjetje maksimizira dobiček. Maksimizacija autputa pomeni, da se proizvodnja izplača do
mere, ko dodatna enota proizvoda ne povečuje skupnega dohodka. Nasprotno pa v javni
upravi birokrati maksimizirajo proračun, saj si dobička ne morejo deliti.
Niskanen je urad deifiniral kot neprofitno organizacijo, ki se financira z donacijami ali
subvencijami, posameznik pa si razlike med dohodki in stroški ne more prilastiti. Birokrati
ponavadi posvečajo malo pozornosti zadovoljitvi preferenc strank ali zagotavljanju
učinkovitega outputa. Niskanen je ugotovil, da urad povečuje količino svojega outputa
prek družbenega optimuma. Namreč, birokrat je zmožen pridobiti porabnikov presežek in
ga preusmeriti v večji output, kajti v procesu pogajanj o velikosti proračuna imajo
birokrati v rokah več informacij o stroških kot pa njihov sponzor (vlada).

4.2.5.3 Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije
Ta teorija je nastala na podlagi preučevanja Maslowove teorije, le da je Herzberg postavil
ostrejšo ločnico med potrebami. Razvil je teorijo o delovni motivaciji na podlagi
ugotovitve, da določene delovne okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne, a

9

Natančno obrazložitev posameznega tipa uradnika lahko najdemo v Brejc, 2000, str. 52
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da njihova prisotnost ne povzroča zadovoljstva. Dejavnike je razdelil v higienike10 in
motivatorje11. Motivatorji vplivajo neposredno na produktivnost dela. So potrebe, ki so
notranje povezane z delom samim. Higienikom je prepuščena vloga, da preprečujejo upad
morale in tako posredno vplivajo na uspešnost. Ustvarjajo nevtralno osnovo – ustrezno
izhodišče za uspešno delovanje motivatorjev. Sami po sebi ne spodbujajo ljudi k
aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo pogoje za
motiviranje. Pomembni postanejo tisti trenutek, ko postanejo nezadovoljene potrebe, ki
jih higieniki reprezentirajo. Ali drugače povedano: ni rečeno, da bi moral delavec, ki je
zadovoljen z zaslužkom, z delovnimi razmerami, s predstojniki ter sodelavci, bolje in več
delati.

4.2.6 PROCESNI TEORIJI MOTIVACIJE

4.2.6.1 Teorija pričakovanja
Avtor teorije pričakovanja je Vroom. Po Vroomu sta bistvo teorije pričakovanja valenca in
pričakovanje. Valenca je privlačnost cilja, pričakovanje pa je posameznikovo prepričanje,
da ga bo določeno vedenje privedlo do določenega cilja. Teorija pričakovanja povezuje
vrednost nagrade in verjetnost, da jo bomo dobili, in se bo napor, ki ga bomo vložili,
splačal. Posameznik verjame, da ga bo določeno ravnanje pripeljalo do cilja in ima ta cilj
zanj visoko vrednost. Verjame tudi, da je sposoben opravljati zahtevnejše delo in v tej
zvezi tudi pridobiti ustrezno izobrazbo. Vroomova teorija pomaga zaposlenim in
managerjem, da bolje razumejo razmerje med različnimi aktivnostmi, ki bi jih radi
opravljali in želenimi dosežki. S tem se bodo zaposleni izognili frustraciji, ki nastane, kadar
pričakovani dosežki izostanejo. Vodilno osebje mora pomagati zaposlenim, da oblikujejo
realna pričakovanja (Brejc, 2000).

4.2.6.2 Teorija pravičnosti
Utemeljitelj teorije pravičnosti je J.S. Adams, ki opozarja na pomen pravičnega
nagrajevanja za delo, pri tem pa ne temelji na čvrstem metodološkem instrumentariju,
pač pa na zaznavanju subjektivnih ocen zaposlenih. Posameznik namreč primerja svoj
trud in plačilo z drugimi v organizaciji ali zunaj nje. Ta teorija gradi na spoznanju, kako
posameznik vidi druge v primerjavi s seboj. Če ugotavlja, da je njegova plača primerljiva s
plačami drugih, bo zadovoljen. Pravičnost torej motivira zaposlene in zagotavlja
10

Higieniki so politika podjetja, nadzor, plača, delovne razmere, varnost pri delu, odnos do
sodelavcev in do vodje (Brejc, 2000, str. 53).

11

Motivatorji so uspeh, priznanje, napredovanje, odgovornost, samostojnost pri delu itd. (Brejc,
2000, str. 53).
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zadovoljstvo, zaznana nepravičnost pa vodi k nezadovoljstvu in konfliktom. Če posameznik
meni, da je v primerjavi z drugimi nepravično slabše nagrajen, se manj trudi, če je bolje
nagrajen od drugih, si bolj prizadeva, ker s tem želi upravičiti svojo večjo plačo (Brejc,
2000).

4.2.7 MOTIVIRANJE ZASTOPNIKOV
Podjetja, ki bodo v konkurenčnem boju uspela učinkovito zaposliti, obdržati ter vključiti in
motivirati svoje zaposlene, bodo obdržala svoje konkurenčne prednosti tudi v prihodnosti.
Trd konkurenčni boj podjetja ne bijejo le v odnosu do svojih potrošnikov, temveč tudi
zaposlenih. Biti korak pred konkurenco in ohraniti podjetje privlačno za zaposlene, je izziv
današnjih kadrovskih menedžerjev povsod po svetu, pa tudi zaposlenih, ki nastopajo na
trgu dela (Manpower, 2007).
Gospodarska kriza vpliva tudi na zaposlovanje. Delovnih mest je čedalje manj, prijaznih
delovnih mest, kjer ne bi bilo potrebno veliko delati, plače pa bi bile velike, pa sploh ni.
Tako se bije bitka za vsako prosto delovno mesto. Vendar pa delodajalci na drugi strani
ravno tako tarnajo, da ni »dobre« delovne sile, da je težko najti kandidate, ki bi ustrezali
zahtevam prostega delovnega mesta.
Zastopniki so na trgu delovne sile iskan kader. Tako kot ostale kandidate, tudi njih
motivirajo različni motivatorji. Prav gotovo pa si vsi želijo delovno mesto, ki je prijazno,
kjer bodo solidno zaslužili, kjer bodo vladali dobri medsebojni odnosi, kjer bo prišla do
izraza njihova učinkovitost in uspešnost in kjer bodo imeli možnost za napredovanje.
V obravnavani zavarovalnici skušajo z različnimi načini delovanja zadovoljiti čim več
potreb zastopnikov. Poleg osnovne plače in dodatkov, ki jim pripadajo na podlagi zakona
in kolektivne pogodbe, imajo (po mnenju vodstva) stimulativno nagrajevanje, ki je
podrobno opisano v poglavju 3.5. Poleg tega skušajo zastopnike motivirati na različne
načine. Enkrat letno organizirajo družabno srečanje vseh zaposlenih, kjer potekajo tudi
športne igre. Tedensko je organizirana rekreacija, kjer si lahko zaposleni v različnih
športih naberejo energijo za uspešno delo in boljše počutje. Skozi vse leto poteka
tekmovanje med univerzalnimi in specialnimi zastopniki, namen pa je pospešitev prodaje
življenjskih in premoženjskih zavarovanj. Rezultate spremljajo mesečno na nivoju
predstavništva, najboljši zastopnik s posameznega predstavništva pa se uvrsti v
tekmovanje za generalno razvrstitev. Vsake tri mesece podelijo praktične nagrade.
Menim, da bi morala organizacija spoštovati ključne faktorje, ki vplivajo na motivacijo in
samo predstavo o vključenosti zaposlenih v podjetje. Manpower je v sklopu raziskave,
skupaj s 25. skupinami zaposlenih v ZDA, Veliki Britaniji, Indiji, Singapurju in v Avstraliji,
pripravil enajst ključnih faktorjev motivacije.

45

Ti
-

faktorji so (Manpower, 2007) :
spoštljiv odnos do delavca, zaposlenega
jasno izražene zahteve o pričakovanjih
stopnja občutka pripadnosti zaposlenih
enakovredna obravnava zaposlenih v podjetju
dostop do orodij, virov in informacij, ki omogočajo dobro delo zaposlenih
usposabljanje zaposlenih za izvajanje določenih naloge
dvosmerni kanali komuniciranja, ki temeljijo na odprtosti in odkritosti
timsko delo
vodstvo kot zgled zaposlenim
možnosti za razvoj, izobraževanje in napredek
razumevanje lastne vloge na zemljevidu podjetja.

V zavarovalnici se skušajo čim bolj približati vsem naštetim faktorjem in zaposlenim
omogočiti, da bi se v službi dobro počutili, da bi čutili pripadnost podjetju, da bi jim
omogočili potrebno izobraževanje in izpopolnjevanje itd. Vodje bi morali med svojimi
podrejenimi poiskati talente in poskrbeti, da bodo primerno obravnavani in nagrajeni, ker
bodo v nasprotnem primeru odšli h konkurenci, kjer jih bo čakala boljša kariera.
Znano je, da različne ljudi motivirajo različne stvari. »To boste vedeli takrat, ko boste
izpolnili prvi pogoj – se zanimali za ljudi, njihovo znanje, njihove potrebe, pričakovanja,
ambicije, cilje. Hkrati pa boste verjetno ugotovili, da že vaš interes za ljudi pri ljudeh že
deluje kot motivator« (Petančič, 2009).
Pri motiviranju so prav gotovo zelo pomembne vrednote. To so tista področja, ki jih ljudje
posebej cenijo in brez njih ne znajo živeti. V zasebnem življenju si hierarhijo vrednot vsak
posameznik zastavi sam. Drugače pa je v poslovnem svetu.
Za uporabo v poslovnem svetu je praktična lestvica vrednot, ki omenja naslednjih pet
področij (Podjetnik, 2003):
- ekonomska – želja po materialnem blagostanju in finančnem uspehu; tržnik,
podjetnik, investitor
- teoretična – želja po pridobivanju in apliciranju znanja, novih tehnologij; znanstvenik,
razvojnik, inovator
- estetska – želja po tem, da nas obdajajo lepe stvari, skladni medsebojni odnosi in
skladen odnos s samim seboj, želja po osebni rasti, razvoju in samouresničitvi;
umetnik, psiholog
- socialna – želja po tem, da bi bili koristen član skupnosti, da bi vas imeli drugi radi, da
bi delali dobro za ljudi; socialni delavec, prostovoljni aktivist
- tradicionalna – želja po ohranjanju starih navad, izročil, religiozne ali politične
pripadnosti; cerkveni dostojanstvenik, politik.
Navadno ima človek nekatere svoje vrednote izražene močneje kot druge. Za vodilne je
pomembno, da poznajo motive in vrednote svojih podrejenih, ker le tako lahko iz njih
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povlečejo najboljše, to je znanje, spretnosti in delovno učinkovitost. Vodilni morajo biti
svojim podrejenim dober vzgled in jih nenehno spodbujati.

4.3 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
V hitro razvijajočem se poslovnem svetu je zelo pomembno, da imajo zaposleni veliko
znanja. Bolje, da ga imajo celo več, kot ga potrebujejo za opravljanje dela. Pri
kandidiranju na prosta delovna mesta v celotni EU, kjer lahko kandidira vsak državljan EU,
je še toliko bolj pomembno, da poleg osnovnih znanj, pridobljenih v izobraževalnem
procesu, kandidati razpolagajo s paleto dodatnih znanj. Dandanes lahko v vseh medijih
zasledimo razne trditve, da so podjetja, ki zaposlujejo visoko izobražene kadre, v
konkurenčni prednosti pred ostalimi. Danes ne govorimo več o znanju in izobraženih,
temveč o intelektualnem kapitalu, ki je enako ali celo bolj pomemben od finančnega
kapitala. Lahko bi rekli, da je znanje pogoj za uspešno gospodarstvo.
Znanje oz. usposabljanje ima lahko pozitivne rezultate samo, če lahko delavci to znanje
uporabijo. Glavna napaka, ki jo organizacije delajo, ko nadgrajujejo znanje managmenta
in delavcev je, da ne spremenijo strukture dela in posledično onemogočijo, da bi ljudje
delali stvari drugače (Pfeffer, 1994, str. 45).
Bogatenje intelektualnega kapitala podjetja pomeni ustvarjanje trajne konkurenčne
prednosti v družbi znanja, od managementa pa zahteva dobro poznavanje pomena
gospodarjenja z znanjem in zagotavljanje pogojev za premišljeno ravnanje z njim
(Majcen, 2009, str. 211).
Z vidika nosilcev znanja delimo znanje na dve vrsti:
- Znanje, ki ga imajo zaposleni – posamezniki
- Skupno znanje celotnega podjetja.
Pomen, ki ga pripisujemo znanju, in njegovo razumevanje glede prenove znanja, lahko
razvrstimo v tri skupine (Pfeffer, 1998, str. 220):
- Vidik uporabnosti. Znanje vrednotimo po njegovi uporabnosti. Najpomembnejše je
tisto znanje, ki ga potrebujemo za uspešno opravljanje dela in prispeva kar največ k
delovnemu dosežku.
- Socialni vidik. Gre za znanje, s katerim se ločimo od drugih glede na stopnjo in
količino. Znanje se prenaša iz generacije v generacijo kot dediščina človeštva in je
pomembno za proces združitve ljudi, glede njihovega sodelovanja.
- Razvojni vidik. Poudarja pomen znanja za razvoj osebnosti posameznika. Znanje ni
razumljeno kot vrednost sama po sebi, ampak kot sredstvo, ki naj pomaga pri
razvijanju naših potencialnih sposobnosti. Tesno s tem je povezano motiviranje ljudi
za stalno izobraževanje in usposabljanje.

47

Vsak človek se mora na nek način izobraževati. Če posameznikovo izobraževanje
opazujemo kot pripravo za zadovoljevanje življenjskih potreb, vidimo, da za njega to
pomeni (Možina et al, 2002, str. 214):
- načrtno pridobivanje znanja, spretnosti in sposobnosti za obvladovanje načinov za
zadovoljevanje potreb, ki pomeni delovno komponento izobraževanja,
- pridobivanje življenjskih in delovnih izkušenj, navad ter razvijanje kritičnega odnosa do
dela, dobrin, vrednost in okolja nasploh, ki je vzgojna sestavina izobraževanja.
Vsak novo zaposleni zavarovalni zastopnik se mora po nastopu dela izobraževati, da lahko
kasneje samostojno nastopa na trgu. V začetku se seznani z najbolj pogostimi
zavarovalnimi produkti. V ta namen mora obiskovati predavanja, ki jih izvajajo notranji
sodelavci zavarovalnice. Po končanem usposabljanju opravi pisni preizkus in za uspešno
opravljeno delo dobi potrdilo, da sme sklepati določeno vrsto zavarovanj. Kljub
opravljenem izobraževanju pa mora imeti mentorja, ki njegovo delo kontrolira in mu v
primeru težav svetuje in pomaga. Izobraževanje poteka za vsako zavarovalno vrsto
posebej. Po končanem izobraževanju zastopnik pridobi pooblastilo za sklepanje
zavarovanj. Osemnajst mesecev po nastopu dela se zastopniki pripravijo na izpit pred
Slovenskim zavarovalnim združenjem. Po uspešno opravljenem izpitu pridobijo licenco
AZZ za opravljanje zavarovalnih poslov. Za pridobitev licence morajo zastopniki dokazati,
da so končali najmanj srednjo šolo, da so opravili pisni izpit iz področja strokovnih znanj
za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, predložiti morajo potrdilo o znanju
slovenskega jezika ter potrdilo o nekaznovanosti.
Zastopniki so dolžni spremljati in spoštovati vse spremembe in novosti, ki jih sprejema
zavarovalnica in jih upoštevati pri svojem delu. Po enoletnem uvajanju in delu ter po
uspešno opravljeni licenci zavarovalnica od zastopnikov pričakuje, da podrobno poznajo
vse zavarovalne vrste, tehniko sklepanja zavarovanj, da poznajo načine reševanje škod,
kar jim pomaga pri svetovanju svojim strankam v primeru škodnega dogodka, da poznajo
delovanje konkurence, da obvladajo komunikacijo, psihologijo trženja, stres na delovnem
mestu, da se poistovetijo s poslovno politiko zavarovalnice, da so uspešni in motivirani.
Poleg tega pa se morajo zastopniki redno udeleževati različnih usposabljanj, ki jih za
zaposlene organizira zavarovalnica.
Pojem usposabljanje lahko definiramo kot proces razvijanja tistih človeških sposobnosti, ki
jih posameznik potrebuje, da lahko opravlja neko konkretno delo v okviru določene
dejavnosti (Merkač, 1998, str. 71).
Usposabljanje pomeni, da organizacije s posebnimi postopki izboljšajo človeške lastnosti,
ki so pomembne pri opravljanju zadanih nalog. Možina in ostali pa zatrjujejo, da je
usposabljanje proces, s katerim razvijamo tiste posameznikove sposobnosti, ki jih
potrebuje pri opravljanju natančno določenega dela v okviru določene dejavnosti. Lahko
pa bi označili usposabljanje tudi kot načrtno in sistematično spremembo vedenja
posameznika, do katere pride na osnovi načrtnega in organiziranega učenja, ki
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posamezniku omogoči razviti določene sposobnosti, potrebne za izvajanje konkretnega,
natančno določenega dela (Možina et al, 2002, str. 216).
Usposabljanje v organizaciji je sestavljeno iz načrtovanih programov, ki so namenjeni
povečanju uspešnosti posameznika, skupin ali celotnih organizacijskih ravni. Usposabljanje
je lahko usmerjeno na katerokoli od treh naštetih ravni, hkrati pa lahko poteka tudi na več
ravneh. Potrebno ga je usmerjati s pomočjo posameznikov ali oddelkov, ki so za
usposabljanje odgovorni. Lahko pa ga usmerjajo tudi zaposleni sami glede na svoje lastne
interese (Miglič, 2002, str. 151-152).
Zavarovalnica organizira skupne programe usposabljanja, kadar se pojavijo potrebe.
Usposabljanje se izvaja ob vpeljavi nove informacijske tehnologije, ob sprejemu novih
zavarovalnih produktov ali pogojev in podobno. Poleg notranjega usposabljanja pa je
organizirano tudi zunanje usposabljanje. Delavnic na področju komunikacije in
obvladovanje stresa se poleg zastopnikov navadno udeležujejo tudi ostali zaposleni.

4.4 KOMUNIKACIJA
Komunikacija izvira iz latinske besede communicare, kar pomeni posvečati se, razpravljati
o nečem, vprašati za nasvet. Komunikacije lahko najbolj splošno opredelimo kot proces
sprejetih simbolov med ljudi. Ko komunicirajo ljudje med seboj, prenašajo sporočila s
pomočjo različnih simbolov (besed, kretenj, govorice telesa) (Mihaljčič, 2006, str. 11).
Komunikacija je ena bistvenih dejavnosti, ki omogoča obstoj in razvoj posameznika in
organizaciji. Skoraj vsak trenutek v budnem stanju smo vpleteni v komunikacije. V
organizaciji je komunikacija podlaga izvajanja vseh funkcij in vseh procesov. Komunikacija
je dajanje delovnih nalog, poročanje o izvedenih aktivnostih, pojasnjevanje. Dejansko je
komunikacija njen pogoj za vse družbeno dogajanje, v katerem sodelujeta vsaj dva
človeka (Kavčič, 2005, str. 1).
Komunikacija je proces, s katerim izmenjujemo podatke in informacije za medsebojno
sporazumevanje, tj. z namenom vzpostavljanja kakovostnih medsebojnih stikov,
pridobivanja znanja, izmenjave mnenj, prenašanja izkušenj in spoznanj, dogovarjanja in
sporazumevanja ter oblikovanja medsebojnih razmerij (Možina, Tavčar, Kneževič, 1998).
Vsebinski del komunikacij po navadi sporočamo besedno, svoj odnos do situacije pa
nebesedno. Vedenje in delovanje, ki ju kažemo pri komuniciranju z drugimi je v veliki meri
določeno z vsem, kar je vplivalo na nas skozi življenje; tako izoblikujemo svoj slog
komuniciranja. Vsak človek pri komuniciranju izhaja iz svojega komunikacijskega območja
ali kroga, ki določa značilen vzorec posameznikovega komuniciranja. Delo s strankami
zahteva posebno kakovostne medčloveške odnose, posebno s težavnimi strankami
pogosto pomeni ravnanje s težavnim obnašanjem. Tako se moramo pogosto srečevati s
situacijami, ko smo poleg samoobvladovanja in svojih komunikacijskih veščin prisiljeni
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obvladovati tudi stranko in njeno agresivno obnašanje. To je mnogokrat težko, zato je
zelo pomembno, da se naučimo obvladovati samega sebe in razvijati tehnike učinkovitega
sporazumevanja.
Po mnenju Ščuke (2006) s sporazumevanjem ne pridobimo samo novih znanj, ampak
predvsem spoznanja, ki so temelj osebnosti. Uspešno komuniciranje pa ni pomembno
samo za uslužbence pri okencih, ki večino časa posvečajo komunikaciji s strankami,
ampak je komuniciranje zelo pomembno tudi za vodilni kader.
Kot poslovno komuniciranje označimo tisto komunikacijo, ki poteka v organizacijah in med
organizacijami, v katerih delujejo udeleženci komuniciranja - pošiljatelji in prejemniki.
Človek sam le malo zmore, sodelovanje pa zahteva komuniciranje. Poslovno
komuniciranje je temeljno tkivo, ki poteka med udeleženci v organizaciji in med
organizacijami (Možina, 2004, str. 21).
Največkrat se funkcije organizacijskega komuniciranja opisujejo v zvezi s temi temeljnimi
procesi v odprtem sistemu: s transformacijo energije in materialov od inputa do outputa,
z reguliranjem sistemskih procesov in z rastjo ter adaptacijo sistema (Berlogar, 1999, str.
127).
Po raziskavi, ki jo je opravil Mintzberg leta 1980, porabijo managerji 59% časa za vnaprej
določene sestanke in 10% časa za nenapovedane sestanke, 6% za pogovore po telefonu,
22% časa preživijo za pisalno mizo in 3% na potovanjih (Gallangher, 1997). Sorazmerno
trajne strukture povezanosti ljudi in sredstev pri izmenjavi informacij v organizaciji in med
organizacijami ter okoljem sestavljajo komunikacijski sistem, ki ga sestavljajo oddajnik tj.
oseba, ki sporočilo odda, sprejemnik, tj. oseba, ki sporočilo sprejme, samo sporočilo in
sredstvo komunikacije tj. medij, s katerim se informacija prenaša (povzeto po Pusić,
1993).
Glede na sporazumevanje ločimo enosmerno in dvosmerno komunikacijo. Enosmerna
komunikacija poteka samo v eno smer - od pošiljatelja k prejemniku. Primerna je
predvsem za posredovanje preprostih in kratkih sporočil, pri katerih ne pričakujemo
odgovora. Dvosmerna komunikacija daje prejemniku povratna sporočila o pošiljatelju
(Mihaljčič, 2006, str. 17-18).

4.4.1 FORMALNA KOMUNIKACIJA
Formalna komunikacija se nanaša na komunikacijo prek uradno oblikovanih kanalov
sporočanja med različnimi pozicijami v organizaciji. Formalne kanale komuniciranja določa
struktura, ki jo začrta organizacija in ki vključuje razporeditev organizacijskih ravni,
oddelkov in enot, pa tudi specifične odgovornosti, delovna mesta in delovna navodila
zaposlenim (Berlogar, 1999, str. 115). Pri formalni komuniciranju uporabljamo v naprej
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določene kanale komuniciranja z jasno in smotrno zasnovanimi sporočili (Mihaljčič, 2006,
str. 19).
Formalno komunikacijo glede na tok sporočil znotraj hierarhije največkrat delimo na
komunikacije navzdol, navzgor in horizontalno komuniciranje. Komuniciranje navzdol
pomeni proces sporočil od zgornjih k spodnjim ravnem organizacijske hierarhije- od
managerjev do zaposlenih. To je obenem tudi najpogostejši tok sporočil v formalnem
sistemu. Komuniciranje navzgor vključuje prenos sporočil z nižjih na višje organizacijske
ravni, drugače povedano, komunikacije podrejenih z nadrejenimi. Komunikacija navzgor je
namreč pogoj za vključevanje zaposlenih v odločanje, reševanje problemov in razvijanje
politike ter procedur. Horizontalno komuniciranje poteka med zaposlenimi v organizaciji, ki
so na isti hierarhični stopnji. Pomeni tok sporočil znotraj funkcijskih področij na neki dani
organizacijski ravni. Gre za pomemben, a pogosto spregledan in premalo izkoriščen
formalni kanal komuniciranja (Berlogar, 1999, str. 115-120).

4.4.2 NEFORMALNO KOMUNICIRANJE
Neformalno komuniciranje se med zaposlenimi pojavlja nenačrtovano in ni predpisano s
formalno organizacijsko strukturo ter hierarhijo. Neformalno komuniciranje je povezano s
potrebami zaposlenih po informaciji glede organizacije in dogajanja v njej ter posledicah
le-tega zanje (Berlogar, 1999, str. 121). Za neformalno komuniciranje je značilna
spontanost, neorganiziranost, razpršenost, anonimnost (Mihaljčič, 2006, str. 19).
Obstajata dva temeljna vzroka za neformalno komuniciranje v organizaciji. Prva je
povezana z delom, druga je družbenega značaja. Prvi vzrok je, da večina organizacij ne
more shajati brez neformalnega komuniciranja. Življenje je preprosto preveč zapleteno,
da bi ga lahko v vsem regulirali, standardizacijo zamenjuje prilagajanje. Drugi vzrok za
obstoj neformalnega komuniciranja je socialen po svoji naravi. Ljudje se morajo
medsebojno povezovati kot ljudje in ne le kot zaposleni. Tako mnogo neformalnih
komunikacij ni povezano z delom v organizaciji, je torej na nek način disfunkcionalno, a
vendar vitalno za uspeh organizacije. Njegov pomen ne more biti nič manjši od tistega, ki
ga ima formalna komunikacija (Berlogar, 1999, str. 121-123).

4.4.3 POMEMBNOST KOMUNICIRANJA ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV
Nerazumevanje in konflikti so največkrat posledica napačne komunikacije. Od vsakega
posameznika je odvisno, kako bo prejemnik razumel sporočilo, kaj mu želimo povedati ali
sporočiti. Za zavarovalne zastopnike je zelo pomembno, da obvladajo komunikacijske
veščine. Od tega je odvisno, kako jih stranke sprejmejo in koliko jim zaupajo.
V članku Slogi komuniciranja so bili objavljeni naslednji stili komuniciranja (Moje delo,
2010):
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-

vljudnost
iskanje ustreznih trenutkov
objektivnost
specifičnost
izražanje stališč
iskrenost
enostavnost
naglas in jezik.

Pri delu zavarovalnega zastopanja je prav gotovo na prvem mestu vljudnost zastopnikov.
Zaradi vse večje osveščenosti potencialnih kupcev zavarovanj in vse večje konkurence na
trgu zavarovalnih produktov se zavarovalnice trudijo, da bi zaposlovale ljudi, ki bi se
poistovetili s poslovno strategijo. Stranka ima vedno prav in je lahko tudi nesramna, kar
pa ne velja za zastopnike. Le-ti morajo biti vedno prijazni in ustrežljivi. V kolikor bi se
zgodilo, da bi nasprotovali mnenju strank, bi bili o tem takoj obveščeni nadrejeni in sledile
bi sankcije. Zato je zelo pomembno, da znajo zastopniki izbrati pravi trenutek in pravi
pristop k stranki. Le tako pri opravljanju nalog ne bodo prišli v konflikt s stranko ali
nadrejenim. Pri delu morajo biti vedno objektivni. Stranki morajo natančno obrazložiti kaj
jim prodajajo, kakšne so prednosti zavarovalnega produkta in jih opozoriti na pasti, kar
pomeni, da jim morajo obrazložiti, česa naj ne pričakujejo od sklenjenega zavarovanja.
Zastopniki morajo biti do svojih strank vedno iskreni. Le iskrenost je pogoj, da bo
zagotovljeno dolgoročno sodelovanje in zaupanje. Zastopniki so dolžni svojim strankam na
enostaven način razložiti vse, kar se tiče produkta in vse, kar stranke zanima. To morajo
predstaviti kar se da preprosto, da jih stranka razume.
Uspešna komunikacija zastopnikom pomaga pri pogajanjih s stranko, kjer gre za
dvosmerno komunikacijo, ki je namenjena sklepanju posla.
Uspešni pogajalci ostanejo mirni, so ustvarjalni, fleksibilni, komunicirajo tako, da
zadovoljijo potrebe obeh strani, so pripravljeni sprejeti nove pogoje, pripravljeni so na
nepričakovano vedenje nasprotne strani, imajo visoke cilje. Te lastnosti niso prirojene,
ampak se jih da naučiti. Uspešni pogajalci postanejo le tisti, ki se nenehno učijo in si
pridobivajo izkušnje na poslovnih pogajanjih (Žaler, 2008).
Pri komuniciranju je zelo pomembno, da so zastopniki pri srečanju s stranko dovolj
pripravljeni, da ji znajo svetovati in so potrpežljivi. Le tako lahko pričakujejo morebiten
uspeh.

4.5 SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE
Osebnost je nekaj objektivnega, je to, kar dejansko smo. Vendar pa ima vsakdo tudi svoje
lastne predstave, zaznave, misli in pojmovanja o tem, kaj je in tudi o tem, kakšna je
njegova osebnost. Vsakdo si oblikuje podobo o tem, kdo je in kakšen je (Musek, 2005,str.
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129). Torej bi lahko rekli, da je osebnost to, kar smo, samopodoba pa to, kar mislimo, da
smo.
Samopodoba zajema naše predstave, misli, prepričanja o sebi. Nanaša se na osebnost in
pomeni njeno duševno zrcaljenje tako v telesnih, vedenjskih in duševnih razsežnosti.
Kakšno samopodobo ima posameznik, je v veliki meri odvisno od njega samega.
Težnja po vzdrževanju pozitivne samopodobe in samospoštovanja je eden najsplošnejših
in najmočnejših človekovih motivov. Njen vpliv se kaže v naših prepričanjih, stališčih,
željah, čustvovanju, ocenah, presojah, v kratkoročnem in dolgoročnem načrtovanju in
obnašanju (Musek, 2005, str. 158). To pomeni, da so posamezniki motivirani za
oblikovanje in vzdrževanje pozitivne samopodobe. Svoje ravnanje in obnašanje prilagajajo
tako dolgo, da je usklajeno s cilji njihove samopodobe. Tisti, ki tega niso zmožni uskladiti,
se srečajo s porazom. To pripelje do psihičnih težav in upada samopodobe. Nasprotno pa
ljudje, ki so zadovolji s samim seboj in na splošno z življenjem, širijo pozitivno energijo in
povečujejo svojo samopodobo. Samopodoba močno vpliva na ravnanje ljudi. Ne gre samo
zato, kakšen odnos imajo posamezniki sami do sebe, temveč tudi zato, kako in kakšno
podobo kažejo drugim. Odnos do drugih daje povratno informacijo, na podlagi katere
posameznik oblikuje samopodobo.
Na podlagi samopodobe pa posameznik zgradi tudi svoje samospoštovanje. Gre za to,
koliko posameznik pozitivno vrednoti samega sebe. Stopnje samospoštovanja nihajo.
Stabilnost samospoštovanja je nizka v otroštvu, narašča skozi adolescenco in upade v
srednjih letih in starosti (Musek, 2005, str. 171). Vendar pa visoko samospoštovanje ni
vedno najboljše.

4.6 VLOGA VODIJ
Vodenje je pomemben del organiziranja dela v vsakem podjetju. Ne gre samo za to, da bi
podjetje vodili ljudje z namenom doseči zastavljene cilje in čim večji dobiček, pri tem pa
pozabili na delavce kot ljudi. Vodenje je dosti širše in kompleksnejše. Boljši pristopi pri
vodenju prinašajo tudi boljše rezultate podjetja in zadovoljno delovno silo.
Osrednje vprašanje vodenja v današnjem času je, kako voditi ljudi, da bi rutinsko delo
presegli z ustvarjalnostjo. Ustvarjalna organizacija je okolje, kjer so posamezniki in timi
motivirani za kreiranje izvirnih rešitev, vzvodi za to pa so v rokah vodij, ki morajo za
vodenje ustvarjalnosti nenehno izumljati nove pristope, kar pomeni, da morajo biti pri
vodenju ustvarjalni tudi sami. Sodobno vodenje vse bolj temelji na medsebojnem
zaupanju. Podlaga tega je etično ravnanje. Le vodja, ki je moralno neoporečen, pridobi
zaupanje in pristojnost v očeh svojih sodelavcev. Etika je tudi temelj kakovostnim
strateškim zavezništvom in strokovnemu partnerstvu, ki vodi posameznike in organizacije
k doseganju odličnosti (Kovač, Mayer, Jesenko, 2004, str. 21).
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Prav gotovo pa na vodenje, poleg znanja in sposobnosti, močno vplivajo osebnostne
lastnosti posameznika, ki smo jih v nalogi že predstavili.
Ovsenikova in Ambrož v svoji knjigi opisujeta, da so se raziskovalci usmerili v raziskovanje
čustvenih sestavin osebnosti vodje in njihovega vpliva na učinkovitost vodenja. Klasične
teorije vodenja so dopolnili z raziskovanjem drugih vidikov osebnosti z močnim
poudarkom na vrednotah vodje. Odzivnost vodje na vrednote, pričakovanja, način
zadovoljevanja in vrsto potreb sodelavcev v skupini pozitivno vpliva na njihovo
zmogljivost. Verodostojnost in legitimnost vodje in njegov ugled sta pomembna dejavnika
pri vpeljevanju sprememb v organizaciji in vodstvene procese. Neposredna uporaba moči
ni več v ospredju. Moč postaja resnična samo takrat, ko jo sodelavci kot tako tudi
zaznavajo in se nanjo odzivajo. (Ovsenik, 2000, str. 300).
Slaba samopodoba in samospoštovanje vodje slabo vplivata tudi na podrejene. Če vodja
ne spoštuje samega sebe in ne ceni svojih sposobnosti, prav gotovo ne bo znal spoštovati
in ceniti drugih. To pa nikakor ni v prid zaposlenim, niti celotni organizaciji.
Načinov vodenja ali slogov vodenja je veliko. Če je v določenem podjetju izbran pravilen
način, ki ustreza njegovi organizacijski klimi, lahko pripelje do želenih rezultatov.
Lipičnik (1998, str. 313-314) predstavlja nekatere uveljavljene načine vodenja različnih
avtorjev, in sicer:
-

-

-

-

Vodenje z izjemami temelji na ideji, da naj bi se vodje ne ukvarjali s podrobnostmi,
ampak samo z izjemami, odkloni. Sami naj bi se ukvarjali z dejavnostjo samo, če bi se
zgodilo kaj posebnega, vse druge naloge pa morajo prenesti na podrejene. Pri tem jim
morajo določiti, kaj od njih pričakujejo in oblikovati komunikacijska pravila.
Vodenje s pravili odločanja predpostavlja, da se delavec na vsaki ravni sam odloča, kaj
bo storil. Vodja pa mu mora določiti pravila, ki jih potrebuje pri odločanju. Ta pravila
naj bi zajemala vse konkretne dogodke, ki jih je mogoče pričakovati pri nekem delu.
Na podlagi opaženih dogodkov in pravil, ki mu jih je pripravil vodja, se mora delavec
odločiti, kaj bo storil. Koncept je uporabe, če so znani vsi dogodki, v zvezi s katerimi
se je treba odločati.
Vodenje z motiviranjem je koncept vodenja, ki za vpliv na človekovo vednje izrablja
človekovo željo po samouresničevanju. Pričakovati je, da bodo delavci pri tem
aktivnejši, če se pri delu lahko izobražujejo in razvijajo, če imajo privlačno delo in
veliko samostojnosti ter lahko sami preverjajo svoje rezultate. Pri tem načinu vodenja
med vodji in delavci nastane poseben odnos, ki ga imenujemo partnerstvo.
Vodenje s soudeležbo – Ta način vodenja je odvisen od nujnega sodelovanja
sodelavcev pri vseh odločitvah, ki jih prizadevajo, še posebno pri ciljih, ki naj bi jih
uresničevali. Ljudje, ki so pri nastajanju ciljev sodelovali, se bodo z njimi zlahka
sprijaznili in zavzeto opravljali naloge, ki jih do njih vodijo. Tudi pri tem načinu
vodenja brez partnerstva med vodji in sodelavci ne gre.
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-

-

Vodenje z delegiranjem – Bistvo tega načina vodenja je v delegiranju odgovornosti.
Sodelavci naj bi postali odgovorni za zaokrožena in samostojna delovna področja. Za
delovanje sistema je treba izpolniti določene organizacijske zahteve in spoštovati
obveznosti med vodji in sodelavci. Na tem temelji več izvedenih modelov, ki se
uporabljajo v praksi.
Vodenje s cilji je zelo znan in dokaj pogosto uporabljen način vodenja. V tem primeru
gre za vodenje kot aktivnost, s pomočjo katere določimo cilje v organizaciji in nato
usmerjamo člane organizacije k uspešnemu doseganju teh ciljev. Uspešnost vodenja
se v tem primeru meri po doseženih ciljih.

Poleg načina vodenja, ki pove, kako ljudi pripraviti do tega, da bodo delali dobro,
poznamo tudi slog vodenja, ki se nanaša na vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja pri
svojem delu.
Sčasoma se je oblikovalo veliko slogov vodenja. Najpogostejši pa so (Lipičnik, 1998, str.
314-315):
-

Birokratski slog vodenja je zvrst zadržanega sloga vodenja. Vodja od svojih
sodelavcev zahteva spoštovanje predpisanih pravil in postopkov dela. Vodja je
ponavadi trden, natančen, se obvlada in je vljuden. Hoče biti vzor vsem svojim
sodelavcem.

-

Razvijalski slog vodenja skuša pri sodelavcih vzbuditi samostojnost pri delu. Zato
vodja sodelavce spodbuja, zna poslušati, vzdržuje tesno komunikacijo, razume
druge in jih podpira, svojim sodelavcem zaupa in tudi oni njemu.

-

Dobrohotni avtokratski stil vodenja je k nalogam usmerjeni način vodenja, ki pa ni
pretirano strog. Vodja, ki uporablja ta slog, je odločen, delaven in usmerjen k
doseganju čim boljših proizvodnih rezultatov. To zahteva tudi od svojih
sodelavcev.

-

Izvrševalski slog vodenja skuša izrabiti vse skupinske človeške zmožnosti. Zato je
za vodjo značilno, da uporablja skupinsko delo pri odločanju, da prepričuje ljudi,
naj se sami zavežejo za doseganje določenih ciljev, da spodbuja svoje sodelavce k
večji učinkovitosti itd.

-

Dezerterski slog vodenja je navadno manj uspešna zvrst vodenja. Vodje skušajo
zagotoviti samo minimalne rezultate in čeprav upoštevajo vse predpise, si ne
prizadevajo, da bi dosegli boljše rezultate. Vodja tudi ni ustvarjalen, je ozkosrčen,
ni komunikativen in ovira druge v ustvarjalnosti.

-

Misijonarski slog vodenja je manj ugoden, socialno usmerjen slog vodenja. Vodja
nastopa kot kakšen misijonar, kar pomeni, da je prijazen, prisrčen, ljubezniv,
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izogiba se konfliktu, je bolj ali manj pasiven, ne daje navodil za delo, zato ga tudi
delovni rezultati ne zanimajo preveč.
-

Avtokratski slog vodenja je tisti, pri katerem avtokrat odloča o vsem sam in od
drugih zahteva pokorščino. Komunicira le navzdol s svojimi podrejenimi in od
vsake akcije pričakuje rezultate. Z ljudmi se ne posvetuje in ti se ga navadno
bojijo.

-

Kompromisni slog vodenja ni najbolj uspešen. Vodjo-kompromisarja zaznamuje
omahljivost, sprejemanje nedoločenih kompromisnih odločitev, dvoličnost ipd. S
tem pri ljudeh ne zbuja prevelikega zaupanja.

-

Vrsta in način vodenja je različno od podjetja do podjetja, odvisno je predvsem od
tega, s katero dejavnostjo se ukvarja. Navadno podjetja skušajo vpeljati tisti način
vodenja, ki jim najbolj ustreza.

Lattmann je razvrstil stile vodenja v šest skupin (Staehle, 1999, str. 336):
- despotski stil vodenja (gospodar v hiši)
- paternalistični stil (despot s socialnim čutom za svoje podrejene, katerih potrebe
pozna)
- pedagoški stil (patriarh s ciljno usmerjenim razvojem želi prispevati k večji
samostojnosti podrejenih)
- participativni stil (sprejemanje sodelavcev kot samostojnih osebnosti s sposobnostmi
in znanjem, ki se vključujejo v procese sprejemanja odločitev)
- partnerski stil (partnerska povezava pri odločanju ciljev podjetja, samostojno
določanje ciljev pri izvajanju nalog)
- samoupravljanje (kolektivni interes opredeljuje vodstvene usmeritve).
Prav gotovo pa samo način in slog vodenja nista dovolj za dosego maksimalnih rezultatov
podjetja. Osebnostne značilnosti ljudi, ki so na vodstvenih položajih, njihovo znanje,
prilagajanje, zmožnosti in motivacija, veliko pripomorejo k temu, da ljudje delajo z
veseljem, da so učinkoviti in svojim vodjem zaupajo.

4.7 CILJI PODJETJA
V letu 2009 je bila izdelana strategija poslovanja Zavarovalnice Tilia za obdobje med leti
2010 in 2014.
Delo zavarovalnice bo v prihodnje usmerjeno v uresničevanje naslednjih ključnih
strateških ciljev (Letno poročilo, 2010, str. 18):
-

Stabilen in ustrezno visok donos na kapital.
Kontrolirana rast zavarovalnice na celotnem območju Slovenije (rast premije in rast
tržnega deleža).
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-

Izboljšanje strukture portfelja po zavarovalnih vrstah in po kvaliteti sprejetih rizikov v
zavarovanje ter izboljšanje zavarovalno tehničnih rezultatov.
Povečanje prodajne učinkovitosti znotraj vsake prodajne poti in predstavništva in
stroškovne učinkovitosti na vseh področjih poslovanja.
Povečanje prepoznavnosti zavarovalnice v zavesti zunanje in notranje javnosti z orodji
strateškega komuniciranja.
Biti "prijazna" zavarovalnica, poznana po visoki kvaliteti svojih storitev.
Učinkovita izterjava premij in regresov, zmanjšanje terjatev in izboljšanje strukture
terjatev.
Kvalitetnejši in učinkovitejši škodni servis na območju celotne Slovenije.
Zagotavljanje optimalne pozavarovalne zaščite in kvalitetnega prevzema rizika.
Celovita prenova sistema nagrajevanja in napredovanja ter uvedba HR tehnologije.
Dvig učinkovitosti izobraževanj z razvojem in posodabljanjem programov ter metod,
razvoj e-vsebin in spodbujanje e-učenja, spodbujanje internega prenosa znanja.
Nadaljevanje vzpostavitve celovitega integralnega informacijskega sistema za podporo
ključnim dejavnostim zavarovalnice.
Formiranje splošnega zavedanja in kulture družbe o pomenu obvladovanja tveganj.

Zavarovalnica namerava zastavljene cilje doseči z vrsto aktivnosti na vseh področjih
poslovanja. V ospredju bo izboljšanje strukture portfelja po zavarovalnih vrstah in po
kvaliteti sprejetih rizikov v zavarovanje ter izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov. To
bo doseženo s pospešenim trženjem dobičkonosnih zavarovalnih vrst, z izboljšanjem
kulture prevzema rizika, z aktivno spremljavo profitabilnosti portfelja in s prenovo in
nadgradnjo obstoječih produktov ter razvojem novih produktov. V letu 2011 bo po načrtih
zbrane za 11,2 odstotka več kosmate premije kot v letu 2010. Premija premoženjskih
zavarovanj bo višja za 10,1 odstotek, premija življenjskih zavarovanj pa za 17,3 odstotke.
Kakšni bodo dejanski rezultati, bo mogoče videti v letu 2012, ko bodo opravljene vse
analize in bilance.
In kakšna vloga pri uresničitvi teh ciljih čaka zastopnike? Obveznosti zastopnikov so
vezane glede na cilj podjetja. Podjetje si želi povečati tržni delež in s tem rast premije ter
izboljšati strukturo portfelja po zavarovalnih vrstah. To pomeni, da se bodo morali
zavarovalni zastopniki zelo potruditi pri iskanju novih strank. Tržiti bo potrebno tiste
produkte, za katere bo zavarovalnica menila, da so donosni in selekcionirati zavarovalne
produkte in zavarovance. Vse aktivnosti pa bodo morali usmeriti izterjavi neplačane
zavarovalne premije.

4.8 FILOZOFIJA PODJETJA
Medtem ko podjetniški cilji zavarovalnemu zastopniku povedo, kaj je treba doseči, mu
podjetniška filozofija daje na pot usmeritev, kako naj te cilje doseže. Ustrezne vrednote in
norme bi na primer lahko bile: partnerstvo, kakovost, odgovornost, usmeritev k dobičku.
Podjetniška filozofija torej obsega in opisuje duhovno ozadje za oblikovanje vseh
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dejavnosti navzven in navznoter v kakem podjetju zaposlenih ljudi (Horst Ruckle Team,
1993, str. 26).
Vrednote zavarovalnice so (Letno poročilo, 2009, str. 17):
- Osnova za uspeh je obojestransko zaupanje, ki temelji na poštenosti, popolnosti ter
jasni in odprti komunikaciji.
- Iskrenost se manifestira skozi odprtost in optimalne rešitve, ki so transparentno
pripravljene in natančno predstavljene.
- Odgovornost razumemo kot lojalnost organizaciji in sprejemanje ustreznih odločitev v
okviru posameznikovih pristojnosti.
- Strokovnost in ustvarjalnost se odraža v našem pogumu in predanosti k pridobivanju
novih znanj, dvigu kompetentnosti in iskanju priložnosti, z namenom razvoja novih
produktov in zadovoljstva naših zavarovancev.
- Fleksibilnost pomeni za nas prožen pristop in obravnavo strank, ki vodi k
obojestranskemu zadovoljstvu. Odprtost do sprememb je naša stalnica.
- Motivirani, srčni in ambiciozni zaposleni so naš prepoznavni element, ker so sposobni
prevzemati naloge, vztrajati in napredovati ter aktivno reševati ovire, ki pri tem
nastajajo.
- Spodbujamo sodelovanje in timsko delo, ki ustvarja vzdušje zaupanja tako med
zaposlenim kot do zainteresirane javnosti.
- Okolja, v katerih smo pomembno prisotni, so za nas ključ do večje prepoznavnosti,
zato aktivno sodelujemo pri njihovih aktivnostih.
Vsak zavarovalni zastopnik, ki se zaposli v zavarovalnici, je seznanjen z vrednotami, ki jih
podjetje zasleduje. Spoštovanje vrednot se pričakuje tudi od njega. Ko se zastopnik
identificira s podjetjem in njegovimi vrednotami, sprejme podjetje za svoje in si zastavi
lasten cilj. Zastopniki so vezani na to, da vedo, kaj je posebnost njihovega podjetja in s
kakšnimi produkti se lahko identificirajo. To jim pomaga, da zavarovalne produkte,
podjetje nasploh in še posebno sami sebe, uspešno in konkurenčno predstavljajo v okolju,
kjer delajo. Zastopniki bi morali pred nastopom dela dobro premisliti, ali se bodo lahko
identificirali z filozofijo podjetja in spoštovali vrednote, v nasprotnem primeru je bolje, da
poiščejo drugo zaposlitev.

4.9 ZAKONI IN OSTALI PREDPISI
Zavarovalni zastopnik mora pri svojem delu upoštevati številne zakonske predpise, in
sicer:
- Predpise, ki prepovedujejo nelojalno konkurenco
- Predpise v zvezi z varstvom osebnih podatkov
- Predpise, ki urejajo pogodbeno pravo
- Predpise, ki urejajo davčno pravo.
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Poleg zakonskih predpisov pa morajo pri svojem delu upoštevati vse pravilnike, ki jih
sprejme delodajalec, premijske razrede in zavarovalne pogoje.

4.10 ZAVAROVALNI PRODUKTI
Zastopnik mora pri delu dobro poznati zavarovalne produkte, ki jih prodaja na trgu. Na
razpolago ima celo paleto zavarovalnih vrst, vsaka zavarovalna vrsta pa ima svoj cenik,
zavarovalne pogoje in različna jamstva in kritja. V zadnjih letih se zavarovalni pogoji
pogosto spreminjajo, zato morajo zastopniki vse spremembe budno spremljati in o njih
poročati svojim zavarovancem. Pri prodaji je lažje tistim zastopnikom, ki imajo že
dolgoletne delovne izkušnje in stalne stranke. Težje pa je novo zaposlenim, ki si morajo
poiskati nove stranke, pridobiti njihovo zaupanje in si na novo vpeljati mrežo.
V strokovni literaturi najdemo precej podobne analize stopenj prodajnega procesa, ki so
razvidne iz slike št. 6.
Slika 6: Stopnje prodajnega procesa

SKLENITEV
POSLOV
OBRAVNAVA
UGOVOROV

PREDSTAVITEV

UVODNI
PRISTOP
PRIPRAVA

Vir: Mihaljčič, 2006, str. 74.

Na prodajo se mora zastopnik dobro pripraviti. Uspešen zastopnik prav gotovo ne
razmišlja o tem, kaj bo rekel stranki, ampak o tem, kaj bo stranka želela slišati. Prodajne
produkte mora poznati do potankosti in na vprašanja strank mora poznati vse odgovore.
Prav lahko se zgodi, da na prvem razgovoru ne bo uspešen in ne bo prepričal stranke o
sklenitvi police. To se najbolj pogosto dogaja pri sklepanju življenjskih zavarovanj, ki niso
zakonsko obvezna, ampak prostovoljna. Nasprotno je navadno več uspeha pri sklepanju
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avtomobilskih zavarovanj, ki so obvezna in stranka nima izbire. Če police ne bo sklenila
pri eni zavarovalnici, bo morala pri drugi. Od zastopnika pa je odvisno ali bo stranko uspel
prepričati, naj posel sklene pri njem.
Za dober odnos med zastopnikom in stranko je pomemben že prvi stik, saj je od tega
odvisna nadaljnja komunikacija in končno sklenitev posla. Prvega vtisa ni več mogoče
popraviti. V kolikor je stranka nedostopna in nezainteresirana, je od sposobnosti
zastopnika odvisno, ali jo bo uspel umiriti in pridobiti njeno pozornost. S svojim vedenjem
si lahko pridobi strankino zaupanje. Uspešen zastopnik mora biti pozoren na svoj ugled pri
stranki. Ničesar ne sme prepuščati naključju.
Geffroy v svoji knjigi svetuje, kako si lahko prodajno osebje pridobi simpatije kupcev
(Geffroy, 1995, str. 107):
- Bodite pozorni na svoj videz. Pri obrtniku je treba biti drugače oblečen kot pri
komercialistu. Suknjič namesto puloverja lahko naredi čudež.
- Navadite se več smehljati. Vsak poklicni fotograf lahko potrdi, da je že delček sekunde
med dvema posnetkoma dovolj, pa ste videti čisto drugačni. Vadite smehljaje ped
ogledalom, kot to delajo poklicni modeli.
- Uporabljajte izraze prijaznosti. Pogovor pri kupcu začnite z iskreno mišljenim
komplimentom. Kupčeva pisarna vam bo ponavadi dala za to dovolj spodbud.
- Vzdržujte stik z očmi. Še tako dobra obleka vam ne bo pomagala, če boste gledati
mimo kupca. To je namreč nebesedni znak bega in zmanjšuje zaupanje. Tega pa je
treba čim prej vzpostaviti, zato je odločilen stik s kupčevimi očmi.
Vse navedeno pa prav gotovo velja tudi za zastopnike, ki imajo opravka z ljudmi različnih
slojev. Ni pomembno ali je stranka delavec, kmet ali visoko izobraženi direktor. Do vseh je
potrebno imeti enako spoštljiv odnos.
Predstavitev je najpomembnejši del prodajnega postopka. V tem delu zavarovalni
zastopnik stranki predstavi produkte, ki jo zanimajo. Uspešen zastopnik mora dobro
poznati produkte, ki jih ponuja strankam. Navadno se na enem srečanju, zaradi
obsežnosti predstavitve, pogovarjata le o enem produktu.
Pod obravnavo ugovorov mislimo na ugovore in pripombe strank. Zastopnik mora poleg
produktov, ki jih ponuja stranki, zelo dobro poznati tudi produkte, ki jih ponujajo
konkurenčne zavarovalnice, da lahko stranki na vsako vprašanje ali pripombe pravilno in
pravočasno odgovori.
Sklenitev posla je stopnja, kjer se izkaže, da je bil zastopnik uspešen in je prišlo do
kupčije. Zelo pomemben je odnos zastopnika do stranke. Zastopnik se mora prilagajati
željam strank, saj velja, da kdor plača, tudi odloča. Stanke bodo namreč sklenile le tisto
zavarovanje, ki ga res potrebujejo, zato je potrebno upoštevati njihove želje in potrebe.

60

Kdo so potencialni kupci? To je eno najpomembnejših vprašanj sploh in razlog za prodajni
neuspeh veliko podjetij. Podjetja, ki ne vedo, kdo so njihovi potencialni kupci, ponujajo
napačnim, za ponujanje porabijo preveč časa in denarja in ustvarijo zelo malo
interesentov. Potencialni kupci so tisti, ki zaradi načina svojega poslovanja že potrebujejo
vašo storitev, se pravi, da jim potrebe ni treba ustvarjati. Ustvarjanje potrebe je zelo
dolgotrajna in draga dejavnost, ki si jo lahko privoščijo multinacionalke (Straže, 2010).
Zato je zelo pomembno, da zavarovalnice in tudi zastopniki dobro vedo, katere so njihove
potencialne stranke in kaj potrebujejo. Ni smiselno prodajati zavarovanj, ki krijejo potres
na nepotresnih območjih. Škoda je truda in časa. Prav tako ni smiselno prodajati
življenjska zavarovanja ljudem, ki so dve leti pred določeno starostjo, ki je še dovoljena za
sklepanje takih zavarovanj. Zastopniki morajo vedeti, komu in kaj prodajati. Šele, ko
dosežejo to sposobnost in zadostno mero znanja, so lahko uspešni.

4.11 STRES NA DELOVNEM MESTU
Današnja družba je družba sprememb, ki jih je moč čutiti na vseh področjih življenja,tudi
na delovnem mestu. Ameriške študije kažejo, da je današnje delovno mesto v
ekonomskem in psihološkem smislu hladen, negostoljuben in zahteven prostor (Tušar,
2006).
Panični napadi so med najbolj neprijetnimi simptomi stresa. Za njimi trpi vsak deseti
odrasel človek. Stres lahko primerjamo z elektriko – zvišuje pozornost, povečuje energijo
in učinkovitost. Kadar pa je električna napetost previsoka, stres neugodno učinkuje in
sproža neustrezne odzive na zunanje situacije, hkrati pa postane škodljiv in zdravju
nevaren (Zdravo življenje, 2010).
Vendar pa na stres ne moremo gledati samo negativno. Strokovnjaki zagovarjajo stališče,
da lahko ravno pravšnja stopnja stresa pri človeku sproži pozitivne občutke. Vendar le do
mere, ko je še obvladljiv. Dogajanje, ki je za nekoga lahko zelo stresno, drugemu ne
povzroča takih občutkov. Med stresne dogodke lahko štejemo razne življenjske dogodke
kot so poroka, rojstvo, smrt in podobno, lahko pa gre za dejavnike, ki izhajajo iz okolja in
na katere ne moremo vplivati. Zelo stresne so lahko tudi neurejene delovne razmere,
konflikti na delovnem mestu ali nenehen pritisk vodje.
Ključni dejavniki stresa, ki vplivajo na posameznika so (Cf. Cole, G.A. v: Brejc, 2000, str.
81):
- zunanje okolje
- organizacijska struktura in kultura
- odnosi v organizaciji
- domače razmere
- osebnostni dejavniki
- značilnosti dela.
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Kot zunanje okolje mislimo celotno gospodarsko, finančno in politično dogajanje v državi,
mednarodne spore, spopade, terorizem. Svoje je naredila tudi gospodarska kriza, ki
povzroča nemalo preglavic in stresnih situacij tako vodilnim v podjetjih kot zaposlenim.
Organizacijska kultura se nanaša na temeljne vrednote in prepričanja članov organizacije,
v skladu s katerimi določajo tudi vedenjske norme oziroma vedenje posameznikov
(Scarpello, Ledvinka v: Možina et al, 2002, str. 199).
Značilnosti dela, organizacijska struktura in kultura ter odnosi v organizaciji so
najpogostejši vzrok za stres na delovnem mestu. Če ti dejavniki niso urejeni in usklajeni,
prihaja do pritiska in nezadovoljstva med zaposlenimi, posledično pa do medsebojnih
konfliktov, nesoglasij, odhajanja na bolniške dopuste in zapuščanja organizacije.
Osebnostni dejavniki in domače razmere so tisti dejavniki stresa, na katere lahko v
določeni meri vplivamo in jih obvladujemo. Kadar to ni možno, lahko povzročajo veliko
škodo.
Znaki in simptomi stresa so lahko telesni, duševni ali socialni. Telesni simptomi so
pospešeni srčni utrip, hitrejše dihanje itd. V ustanovah s stresnim vzdušjem se pojavi
malodušje, pomanjkanje zavzetosti za delo, zaposleni se pritožujejo, slabša se kakovost
dela, vedno več je izostankov. Duševni simptomi pa so razdražljivost, obupanost, potrtost
in brezvoljnost (Klančič, 2003, str. 17-18).
Kot posamezniki lahko stres obvladujemo z jasnim in pozitivnim mišljenjem,
sprejemanjem in nudenjem pomoči, izboljšanjem telesnega zdravja in sproščanjem. V
delovnih organizacijah pa je zelo pomembno oblikovanje jasnih ciljev in pričakovanj,
podpora vodstva in sistema komuniciranja, zagotavljanje okolja, ki spodbuja zdrave
odločitve, prepoznavanje stresa pri ljudeh in pomoč posameznikom, ki trpijo zaradi stresa
in organiziranje raznih delavnic, ki obravnavajo obvladovanje stresa (povzeto po Klančič,
2003, str. 18).
Najnovejše študije so pokazale, da imajo ljudje, ki se pogosto znajdejo v stresnih
situacijah, vendar le-te obvladajo, tri ključne lastnosti (Zdravo življenje, 2010):
- nadzor in občutek, da ima življenje namen in smisel,
- predanost družini, delu, hobijem, družabnemu življenju,
- prilagodljivost v smislu pozitivnega odnosa do sprememb.
Vendar pa stres ne pušča posledic samo na posameznikih. Če je prevelik in se pri
posamezniku odraža navzven, lahko vpliva tudi na podjetje in njegovo poslovanje.
Stres na organizacijskem nivoju spoznamo po sledečih simptomih (E-računovodstvo,
2009):
- visoka raven absentizma,
- visoka fluktuacija zaposlenih,
- večje število delovnih nesreč,
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zmanjša se stopnja produktivnosti,
zniža raven kvalitete,
poveča število lomov in napak,
pojavijo se slabši odnosi ter medsebojni konflikti,
poslabšata se komunikacija in sodelovanje med zaposlenimi,
prihaja do zmanjšanja motivacije in produktivnosti,
zmanjša se kreativnost, fleksibilnost in inovativnost.
zmanjša občutek pripadnosti družbi, kar se odraža v neupoštevanju delovnih procedur,
zamujanju na delo, dolgih delovnih odmorih, zmanjšanju spoštovanja delodajalčeve
lastnine, poslabšanju storitev.

Do stresa na delovnem mestu prihaja takrat, ko zaposleni niso sposobni izpolniti vseh
zahtev, ki jim jih nalaga delodajalec. To se lahko zgodi zaradi nesposobnosti zaposlenega
ali pa zaradi pretiranih pričakovanj nadrejenih. Posledice, ki jih poleg posameznika utrpi
podjetje pa so ogromni stroški, in sicer (E-računovodstvo, 2009):
- Stroški bolniških dopustov, ki nastanejo zaradi pojavnosti s stresom povezanih bolezni
in poškodb,
- Stroški odškodninskih zahtevkov zaposlenih, ki lahko dokažejo, da se jim je poslabšalo
zdravstveno stanje ali znižala kvaliteta življenja zaradi pojava delovnega stresa,
- Stroški zaradi izgube ugleda in poslovnih izgub kot posledica negativne publicitete, ki
spremlja primere delovnih nesreč, šikaniranj, nadlegovanja in diskriminacije,
- Organizacijski in managerski stroški, povezani z obrambo pred pritožbami o doživljanju
stresa ter posredovanj za njegovo zmanjšanje,
- Stroški zaradi pojava zaskrbljenosti, zmanjšanja morale in motivacije, ko zaposleni
ugotovijo, da se je sodelavcem zaradi izpostavljenosti stresu poslabšalo zdravstveno
stanje.

4.12 KOMPETENCE
Lipičnik v eni izmed svojih knjig navaja, da je posameznikova uspešnost pri delu (poleg
zunanjih dejavnikov) odvisna od treh med seboj povezanih elementov, ki izhajajo iz
človeka samega. To so njegove (Lipičnik, 1994, str. 7):
- sposobnosti,
- znanje in
- motivacija za določeno delo.
Vendar pa se v zadnjih letih v literaturi za te elemente uporablja beseda kompetenca, zato
bom kompetence samo omenila, ker sem o sposobnostih, znanju in motivaciji že govorila
v predhodnih poglavjih. Po SSKJ kompetenten pomeni nanašajoč se na kompetenco;
pristojen, pooblaščen, oz., ki temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen,
poklican… (SSKJ, 1980).
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Majcnova pa pravi, da so kompetence tiste lastnosti oziroma značilnosti delavca, ki mu
omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na določenem delovnem
mestu ali delovnem področju, torej:
- znanja in izkušnje,
- različne sposobnosti in veščine ter
- druge osebnostne lastnosti (karakterne lastnosti, motiviranost, vrednote) (Majcen,
2009, str. 24).
Ker je EU postala odprt, enotni trg delovne sile, kjer lahko za prosta delovna mesta
kandidirajo vsi prebivalci unije, je potrebno, da imajo kandidati ključne kompetence.
Sprejet je bil referenčni okvir, ki določa osem ključnih kompetenc, ki jih morajo imeti
kandidati, in sicer:
- sporazumevanje v maternem jeziku,
- sporazumevanje v tujih jezikih,
- matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
- digitalna pismenost,
- učenje učenja,
- socialne in državljanske kompetence,
- samoiniciativnost in podjetnost ter
- kulturna zavest in izražanje (Majcen, 2009, str. 30-31).
Menim, da je za zavarovalne zastopnike pomembno, da imajo naslednje kompetence:
- ciljna naravnanost,
- doslednost,
- komunikativnost,
- motiviranost,
- natančnost,
- odgovornost,
- odločnost,
- organiziranost,
- pogajalske sposobnosti,
- znanje,
- prepričljivost,
- prilagodljivost,
- pripadnost podjetju,
- prodornost,
- samostojnost,
- ustrezen odnos do strank
- vztrajnost pri doseganju ciljev.
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5

FLUKTUACIJA

Beseda fluktuacija je latinskega izvora in pomeni valovati, nihati, se nenehno spreminjati.
S fluktuacijo označujemo dinamiko odhoda delavcev iz podjetja zaradi določenih in
različnih vzrokov, pri tem pa se ta odhod izkaže kot nadomestna potreba (Florjančič,
1999, str. 143).
Širše lahko fluktuacijo opredelimo kot gibanje kadrov v organizacijo in iz nje (Abram in
Flippo, 1991 v: Franca, Lobnikar, 2008, str. 20). V ožjem pomenu besede pa jo opisujejo
kot odhod kadrov iz organizacije (Florjančič in Možina, 1987).
Boljši pogoji dela in možnost zaposlovanja v drugih podjetjih vpliva na sposobnost
podjetja, da obdrži svoje kadre. Procesi, da do fluktuacije prihaja, so različni (Florjančič et
al, 2002, str. 85):
- višja plača,
- možnosti napredovanja,
- možnosti drugih zaposlitev,
- medsebojni odnosi (konflikti),
- zmanjšanje števila kadrov,
- kriza v času prilagajanja na delovno okolje in uvajanje na delo,
- fluktuacija nestanovitnih novincev,
- pomanjkanje delavcev,
- spremenjene zahteve dela.
Fluktuacija se izračuna po različnih formulah in priporočljivo je, da podjetja pri izračunu
uporabljajo vedno isto formulo zaradi točnosti podatkov.
Fluktuacija kadrov v organizacijo in iz nje pomeni indeks stabilnosti kadrov v organizaciji.
Fluktuacijo v mejah med 1,25 in 1,65 odstotka skupnega števila zaposlenih pojmujemo
kot zaželeno, če pa je gibanje kadrov večje, fluktuacija povzroča nezaželene stroške za
organizacijo (Franca, Lobnikar, 2008, str. 20).
Nenehni prihodi in odhodi zaposlenih v organizacijo ali iz nje lahko povzročajo zelo velike
stroške. Abram in Flippo sta navedla naslednje stroške (Abram in Filippo v: Franca,
Lobnikar, 2008, str. 20):
- stroški razporejanja, rekrutiranja in izbire novih kadrov; sem prištevamo tudi čas, ki ga
za ta opravila porabijo v kadrovski službi;
- stroški izobraževanja in izpopolnjevanja, ki nastanejo ob zaposlitvi nadomestnih
kadrov, vštevši čas, ki ga porabijo mentorji in nadzorovalci;
- na začetku so stroški plačila za na novo zaposlenega višji, kot je njegov prispevek pri
izdelku;
- stopnja nesreč pri delu pri na novo zaposlenih je mnogo višja kot pri kadrih, ki so
zaposleni dalj časa;
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upad produktivnosti v časovnem intervalu med odhodom prejšnjega zaposlenega in
nadomeščanjem z novim zaposlenim;
oprema ni optimalno izrabljena v času od sprejema na novo zaposlenega in med
njegovim uvajanjem v delo;
povečanje napak in nekakovostnih izdelkov zaradi uvajanja na novo zaposlenega.

Ločimo dve vrsti fluktuacije: hoteno ali izbežno, ki jo razumemo kot odhode iz podjetja
zaradi subjektivnih ali objektivnih vzrokov, kot je na primer upokojitev in potencialno,
nehoteno oz. neizbežno fluktuacijo, ki zajema tiste, ki samo razmišljajo o tem, da bi
zapustili delovno mesto. Taki ljudje navadno delajo slabše in nezainteresirano.
Zadovoljni zaposleni ne bodo zapustili podjetja, vendar to še ne pomeni, da bodo tudi
produktivni ali da bodo kupci zadovoljni z njihovim delom. Namreč, dokler je odhod
zaposlenih siguren pokazatelj njihovega nezadovoljstva, do takrat nizka produktivnost ne
more biti rezultat nezadovoljstva zaposlenih, temveč je lahko posledica različnih faktorjev,
kot so nezadostno usposabljanje zaposlenih, uporaba zastarele opreme itd. Potem je tukaj
še sistem nagrajevanja, ki nagrajuje tako tiste, ki so zelo produktivni, kot tiste, ki niso in
med njimi ne dela razlik. Ko postane posel težak ali plača prenizka, zaposleni začenjajo
odhajati iz podjetja, ne glede na to, kako skrbno so bili izbrani kot kandidati. Pri tem si
mislijo, da bodo tako delo še vedno lahko našli nekje drugje (povzeto po Moj tim, 2008).
Najpogostejši odhodi zastopnikov iz zavarovalnice so prenehanje delovnega razmerja na
podlagi sporazuma, potek pogodbe za določen čas in upokojevanje. Velikokrat se zgodi,
da se posamezni zastopniki nikakor ne morejo vključili v delo in ne dosegajo plana, takrat
se z organizacijo dogovorijo za sporazumno prekinitev delovnega razmerja in to je tudi
najpogostejši vzrok za odhod iz podjetja.
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6

PREDSTAVITEV
REZULTATOV
ANKETE
NA
TEMO
POKLICNEGA PROFILA ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA

Raziskava je razdeljena na analizo podatkov, pridobljenih v organizaciji, na podlagi katerih
sem dokazovala prvo hipotezo. Drugi del raziskovanja pa temelji na analizi ankete, ki sem
jo izvedla med zavarovalnimi zastopniki in na podlagi katere sem s pomočjo kvantitativnih
metod dokazovala drugo in tretjo hipotezo.
Cilj raziskave je bil na podlagi odgovorov anketirancev ugotoviti, kaj zavarovalne
zastopnike moti pri njihovem delu oz., kateri so tisti dejavniki, ki ljudi odbijajo od tega,
da bi se odločili za ta poklic. Zanimalo me je, zakaj kljub pomanjkanju delovnih mest
nekatere organizacije ne morejo dobiti kandidatov za zasedbo delovnega mesta, oz. zakaj
jih ne morejo obdržati v delovnem razmerju.
Pri pridobivanju podatkov in izvedbi anketiranja nisem naletela na kakršne koli omejitve.
Podatke sem pridobila v kadrovski službe organizacije, ostale podatke pa na podlagi
anketnih vprašalnikov, ki sem jih razdelila med zaposlene. Odziv je bil zelo pozitiven,
večina je vrnila poslane vprašalnike.
Anketne vprašalnike sem prek elektronske pošte posredovala skrbnikom in direktorjem
predstavništev, ki so jih razdelili zastopnikom. Anketo sem izvajala na področju celotne
Slovenije, in sicer v Murski Soboti, Mariboru, Celju, Sevnici, Kranju, Ljubljani, Kočevju,
Kopru, Novem mestu, Trebnjem, Črnomlju in Metliki. Anketiranje je potekalo v drugi
polovici novembra 2010.
Po dogovoru z vodstvom podjetja sem pripravila anketni vprašalnik zaprtega tipa, kar
pomeni, da sem pripravila vprašanja z vnaprej pripravljenimi odgovori. Anketiranci so
postavljene trditve ocenjevali z ocenami od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se
strinjam). Vprašanja so se nanašala na področje dela, vodstva, zadovoljstva s plačo,
zadovoljstvo z uvajanjem, na odnose med zaposlenimi itd., kar bo predstavljeno v
nadaljevanju naloge. Vprašalnik je vseboval tudi demografska vprašanja za lažjo
obdelavo.

6.1 SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANIH
V času anketiranja je bilo v zavarovalnici zaposlenih 121 zastopnikov. Pridobila sem 95
izpolnjenih anketnih vprašalnikov, kar pomeni, da je sodelovalo 78,5% vseh zastopnikov.
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6.1.1 STRUKTURA ANKETIRANIH GLEDE NA SPOL
V anketiranju je sodelovalo 31 žensk in 64 moških, kar pomeni, da je sodelovalo 32,63%
žensk in 67,37% moških. Delež moških je večji, ker je v podjetju kot zastopnikov
zaposlenih več moških kot žensk.
Tabela 6: Število anketiranih

Število
anketiranih

Spol
Ženski
Moški
Skupaj:

Odstotek
anketiranih

31
64
95

32,63%
67,37%
100,00%

Vir: Anketa, november 2010.

6.1.2 STRUKTURA ZAPOSLENIH GLEDE NA STAROST
Pri vprašanju o starosti sem oblikovala 5 starostnih razredov. V prvem razredu do 25 let je
sodeloval le eden anketirani, kar predstavlja 1,05%, v drugem razredu nad 25 do 35 let je
sodelovalo 29 anketiranih oz. 30,53%, v tretjem razredu nad 35 do 45 let je odgovarjalo
30 zastopnikov oz. 35,18%, v razredu nad 45 do 55 let je bilo 33 anketirancev oz.
34,74% in v zadnjem razredu nad 55 let sta sodelovala 2 zastopnika, kar pomeni 2,11%
vseh sodelujočih. Iz tabele št. 7 je razvidno, da je večina zastopnikov (62,11%) na
zavarovalnici stara od 25 do 55 let, največ, kar 33, pa jih je starih od 45 do 55 let.
Tabela 7: Število anketiranih po starosti

Število
Odstotek
anketiranih anketiranih

Starost
do 25 let
nad 25 let do 35 let
nad 35 let do 45 let
nad 45 do 55 let
nad 55 let
Skupaj:

1
29
30
33
2
95

Vir: Anketa, november 2010.
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1,05%
30,53%
31,58%
34,74%
2,11%
100,00%

6.1.3 STRUKTURA ANKETIRANIH GLEDE NA DELOVNO DOBO V
ZAVAROVALNICI
Na anketna vprašanja je odgovarjalo 12 zastopnikov, ki so na zavarovalnici zaposleni
manj kot eno leto, kar predstavlja 12,63%, največ zastopnikov, kar 47, jih je v
zavarovalnici zaposlenih od 1 do 5 let, to je skupno 49,47%, v razredu od 5 do 15 let
delovne dobe je 17 zaposlenih ali 17,89%, sledi razred od 15 do 25 let, kjer je sodelovalo
16 anketiranih oz. 16,84%, nad 25 let delovne dobe v zavarovalnici pa imajo samo 3
zastopniki, kar predstavlja 3,16%. Iz grafa št. 5 izhaja, da je največ zastopnikov, skoraj
polovico vseh, ki so na zavarovalnici zaposleni od 1 do 5 let. Ostala polovica jih ima daljšo
delovno dobo, saj je takih, ki so na zavarovalnici manj kot eno leto, le 12,63%.
Graf 5: Delovna doba anketiranih v zavarovalnici

Vir: Lasten.

6.1.4 STRUKTURA ZAPOSLENIH GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE
Izobrazbena struktura anketiranih je raznolika. Za opravljanje dela zavarovalnega
zastopnika je zahtevana V. stopnja izobrazbe. Iz grafa izhaja, da je med anketiranimi
največ takih, ki imajo srednješolsko izobrazbo, in sicer 74 zastopnikov, kar predstavlja
77,89%, 13 zastopnikov ima višjo izobrazbo (13,68%) in 8 zastopnikov ima visoko
izobrazbo (8,42%).
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Graf 6: Stopnja izobrazbe anketiranih

Vir: Lasten.

Nadaljnja analiza strukture zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe kaže, da ima kar
26,92% žensk višjo izobrazbo in 3,85 % visoko izobrazbo. Moških z višjo izobrazbo je
8,70%, kar 10,14% moških pa ima visoko stopnjo izobrazbe.
Tabela 8: Struktura moških in žensk glede na stopnjo izobrazbe

Srednja
Ženske
Moški

18
56

%

Višja

69,23
81,16

%
7
6

26,92
8,70

Visoka
1
7

%
3,85
10,14

Skupaj
26,00
69,00

%
100,00
100,00

Vir: Lasten.

6.1.5 ANALIZA ODGOVOROV
Pri vseh vprašanjih sem za lažjo odločitev anketiranim ponudila pet odgovorov, ki so jih
ocenjevali z ocenami od 1 do 5. Ocena 1 pomeni, da se anketirani s trditvijo sploh ne
strinja, 2-s trditvijo se ne strinja, 3-s trditvijo se delno strinja, 4-s trditvijo se večinoma
strinja in 5-se absolutno strinja.

6.1.5.1 Odločitev za poklic
Prvo vprašanje sem zastavila z namenom, da bi ugotovila, kateri dejavnik je bistveno
vplival na odločitev za poklic zavarovalnega zastopnika.
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Tabela 9: Odločitev za poklic

Povprečna
ocena

Odgovor
Ker me delo s strankami veseli

4,39

Ker nisem imel druge možnosti za zaposlitev

1,96

Ponujali so mi dobro plačo

2,71

Zaradi ugleda zavarovalnice

3,08

Ker si delovni čas lahko razporejam sam

4,05

Vir: Anketa, november 2010.

Na vprašanje, zakaj so se anketirani odločili za poklic zavarovalnega zastopnika, je
najboljšo oceno prejel odgovor številka 1, s povprečno oceno 4,39. Sledi mu odgovor
številka 4, s povprečno oceno 4,05. To pomeni, da so se posamezniki za ta poklic odločili
predvsem zato, ker jih veseli delo s strankami in ker si delovni čas lahko razporejajo sami.
Najslabše je bil ocenjen odgovor števila dve. Prejel je oceno 1,96, kar pomeni, da se za ta
poklic ne odločajo zato, ker nimajo drugih možnosti za zaposlitev.
Z rezultati je lahko zadovoljna uprava podjetja, ker ima zaposlene ljudi, ki jih delo s
strankami veseli in niso sprejeli dela samo zato, ker je težko dobiti drugo službo.

6.1.5.2 Zadovoljstvo z uvajanjem v delo
Drugo vprašanje sem namenila ugotavljanju zadovoljstva z uvajanjem v delo. Ponudila
sem pet odgovorov in anketirani so jih ocenjevali z ocenami od 1 do 5.
Tabela 10: Zadovoljstvo z uvajanjem v delo

Odgovor
Z izobraževanjem in vpeljavo v delo sem zadovoljen

Povprečna
ocena
3,93

Za delo sem dobil jasna navodila

3,84

Neposredni vodja mi je pri uvajanju pomagal

3,40
3,97

Za delo sem dobil vse potrebne pripomočke
Do konfliktov z neposrednim vodjem ni prihajalo

4,28

Vir: Anketa, november 2010.

Na podlagi zbranih odgovorov ugotavljam, da so zaposleni z uvajanjem v delo zadovoljni.
Ocenjujejo, da so za delo dobili jasna navodila, ustrezne pripomočke, zadovoljni so z
izobraževanjem in vpeljavo v delo, pri vsem tem pa do konfliktov z vodji ni prihajalo.
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Najboljšo oceno je dobilo zadnje vprašanje, ki se nanaša na odnose z vodji, in sicer 4,28.
Vsi odgovori so ocenjeni s približno enako oceno, povprečje vseh odgovorov je 3,88.

6.1.5.3 Zadovoljstvo pri delu
Zastopnikom sem zastavila različna vprašanja iz razloga, da bi ugotovila, kje se skrivajo
težave, ki jih spremljajo pri delu. Zanimalo me je, kaj jih najbolj moti pri njihovem delu.
Pričakovala sem slabše povprečne ocene. Po pogovoru z zastopniki so le-ti omenjali, da jih
najbolj motijo tedenski sestanki, da jim vzamejo preveč časa itd. To so potrdili tudi
rezultati ankete, saj je bil odgovor, da se z veseljem udeležujejo tedenskih sestankov
najslabše ocenjen, in sicer z oceno 3,34. Ostala vprašanja so ocenjena dokaj visoko, z
oceno 4,09. Zadovoljni so z informiranjem s strani vodij, saj so odgovor, ki se nanaša na
to vprašanje, ocenili z oceno 4,28.
Tabela 11: Analiza zadovoljstva z delom

Odgovor
Pri svojem delu sem samostojen in ne potrebujem pomoči
Nadrejeni mi dovoli, da samostojno odločam

Povprečna
ocena
4,02
3,89

Do konfliktov z nadrejenim ne prihaja

4,17

Z veseljem se udeležujem tedenskih sestankov

3,34

Vodja me redno informira o vseh novostih

4,28

Vir: Anketa, november 2010.

6.1.5.4 Odnosi med zaposlenimi
Z vprašanjem o odnosih med zaposlenimi sem želela ugotoviti, kakšno vzdušje in
razpoloženje vlada med zaposlenimi v organizaciji. Slabi odnosi so lahko velikokrat vzrok
za različne konflikte ali celo odhod posameznikov iz podjetja.
Tabela 12: Odnosi med zaposlenimi

Povprečna
ocena

Odgovor
Odnosi med zaposlenimi so solidni

4,11

Medsebojne konflikte rešujemo sami

4,19

Drug drugemu pomagamo in med seboj ne tekmujemo

3,84

Nadrejeni nas spoštujejo in cenijo

3,72

Vir: Anketa, november 2010.
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Rezultati ankete so pokazali, da so odnosi med zaposlenimi v redu, kar so anketirani
potrdili s povprečno oceno 4,11. Medsebojne konflikte, v kolikor do njih pride, rešujejo
sami, brez posredovanja nadrejenih. To trditev so ocenili z oceno 4,19. Slabše je bil
ocenjen odgovor, da drug drugemu pomagajo in med seboj ne tekmujejo, z 3,84 in
zadnja trditev, da jih nadrejeni spoštujejo in cenijo, z 3,72.
Nadaljnja analiza je pokazala, da imajo zastopniki z daljšo delovno dobo slabše mnenje o
tem, da jih nadrejeni spoštujejo in cenijo. Iz spodnje tabele je razvidno, da je povprečna
ocena odgovora tistih, ki so zaposleni do enega leta 4,1, v razredu od 1-5 let je ta ocena
3,9, v razredu nad 5 do 15 let je ocena 3,76, nad 15 do 25 let je povprečna ocena 3,5 v
skupini nad 25 pa je ocena najnižja, le še 3,3. Z daljšanjem delovne dobe se ocena niža.
Tabela 13: Mnenje o nadrejenih

Do
1
leta

Št.
odg.

a1

0

a2

515
let

Št.
odg.

1525
let Št.odg.

1-5
let

Št.
odg.

Nad Št.
25 let odg.

0

b1

2

2

c1

1

1

d1

0

0

e1

1

1

2

4

b2

3

6

c2

3

6

d2

2

4

e2

0

0

a3

1

3

b3

8

24

c3

1

3

d3

7

21

e3

0

0

a4

3

12 b4

18

72

c4

6

24

d4

4

16

e4

1

4

a5

6

30 b5

17

85

c5

6

30

d5

3

15

e5

1

5

12

4,1

48

3,9

17

3,76

16

3,5

3

3,3

Vir: Anketa, november 2010.

6.1.5.5 Odnosi z vodjo
Za uspešno delo in zadovoljstvo zaposlenih je zelo pomembno, da so odnosi med delavci
in vodji solidni in odprti. Naloga vodje je, da svoje podrejene vodi k doseganju čim boljših
rezultatov, pri tem pa ne sme pozabiti na človeško plat in osebnost. Svojim delavcem
mora stati ob strani, jih v primeru napak zagovarjati pred nadrejenimi in jih v primeru
nadpovprečne uspešnosti tudi primerno nagraditi. Glede na trenutne gospodarske
razmere, ko vladata recesija in finančna kriza, se zavarovalnice med seboj borijo za
vsakega zavarovanca. Posledično je tudi pritisk vodij na delavce čedalje večji in zastopniki
morajo poleg običajnih del izvajati tudi izterjavo neplačane premije, kar jim dodatno
jemlje čas in energijo. Zaradi tega sem predvidevala, da bodo v odgovorih na vprašanje
glede vodenja, njihovi odgovori bolj kritični.
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Tabela 14: Odnosi z vodjo

Odgovor
Vodja me sproti obvešča o novostih in rezultatih dela

Povprečna
ocena
4,31

Vodja mi stoji ob strani in me v primeru konflikta zagovarja pri
nadrejenih
Vodja me ob dobrih rezultatih pohvali in nadrejenim predlaga nagrado

4,13

Odnosi z vodjem so odprti, do konfliktov ne prihaja

4,27

Svojega vodje ne bi zamenjal za drugega

4,16

3,85

Vir: Anketa, november 2010.

Iz tabele 14 izhaja, da vodje zastopnike sproti obveščajo o novostih in rezultatih dela, da
jim vodje stojijo ob strani in jih v primeru konflikta zagovarjajo pri nadrejenih, da so
odnosi med zastopniki in vodji odprti in do konfliktov ne prihaja.
Na vprašanje, ali bi zamenjali vodjo, so trditev ocenili s povprečno oceno 4,16.
Graf 7: Zadovoljstvo z vodjo

Vir: Anketa, november 2010.

Kar 55 anketiranih zavarovalnih zastopnikov (57,8%) vodje ne bi zamenjalo za drugega,
le 9 oz. 9,47% pa bi vodje zamenjali.
Najslabše so ocenili trditev, da jih vodja ob dobrih rezultatih pohvali in predlaga nagrado,
kar pomeni, da bi bilo potrebno na tem področju nekaj narediti in vodje seznaniti, naj
pogosteje pohvalijo svoje delavce, ker pohvala ljudem veliko pomeni.
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Zaposleni si želijo, da bi jih nadrejeni večkrat pohvalili. Že iz motivacijskih teorij izhaja, da
zadovoljstvo zaposlenih ni odvisno samo od denarnih nagrad. Velikokrat lepa beseda ali
pohvala veliko bolj motivira kot denar.

6.1.5.6 Nagrajevanje
Že iz predhodne analize izhaja, da so zastopniki najbolj kritično ocenili trditev, ki se
nanaša na pohvale in nagrajevanje. Iz spodnje tabele pa izhaja, da so odgovori na
vprašanje o nagrajevanju najslabše ocenjeni, kar pomeni, da s sistemom nagrajevanja
niso zadovolji. V raziskavi sem ugotovila, da so bili odgovori do tega vprašanja ocenjeni v
povprečju z oceno 4, pri tem vprašanju pa je povprečje vseh odgovorov le 2,54.
Anketirani menijo, da plačilni sistem v zavarovalnici ni razumljiv, da si plače ne morajo
izračunati sami, da plačna razmerja med zaposlenimi niso ustrezna in izredni dosežki niso
dobro nagrajeni.
Tabela 15: Nagrajevanje

Odgovori
Plačni sistem v zavarovalnici je jasen in razumljiv

Povprečna
ocena
2,85

Znesek izplačila si lahko izračunam sam

2,47

Razmerja med plačami zaposlenih so ustrezna

2,63

Izredni dosežki so dobro nagrajeni

2,57

Imamo višje plače kot konkurenčne zavarovalnice

2,18

Vir: Anketa, november 2010.

Najbolj kritični pa so bili v odgovoru, da imajo višje plače kot zaposleni v konkurenčnih
zavarovalnicah. Odgovore so ocenili z oceno 2,18, kar pomeni, da se s tem ne strinjajo in
menijo, da so njihovi kolegi pri konkurenci bolje plačani.
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Graf 8: Odgovori, ki se nanašajo na plače

Vir: Anketa noveber 2010.

Iz grafa 7 izhaja, da kar 62 od 95 anketiranih zavarovalnih zastopnikov (65%) meni, da so
slabše plačani kot kolegi na konkurenčnih zavarovalnicah. Le štirje zastopniki (0,05%) pa
menijo, da imajo višje plače od drugih.
Glede na slabo oceno plačilnega sistema bi bilo potrebno podrobno preučiti vse možnosti
za spremembo in modifikacijo sistema, ki bi bil ljudem prijaznejši in bi deloval
stimulativneje.

6.1.5.7 Veselje do dela
Z vprašanjem številka 8 sem želela izvedeti, kaj zastopnike pri delu veseli oz. zakaj to delo
radi opravljajo. Najboljšo povprečno oceno je dobil odgovor, da lahko samostojno
odločajo o razporeditvi delovnega časa. Ljudem veliko pomeni, da ni potrebno zjutraj
zgodaj vstati ali delati točno osem ur, ne da bi imeli kaj časa za odmor. Dobri ali drugače
povedano uspešni, utečeni zastopniki imajo s svojimi rednimi strankami urejen odnos in
točno določene dogovore. Ko pride do popolnega zaupanja med njimi in strankami,
stranki ni potrebno skrbeti, kdaj bo potrebno podaljšati polico, saj ima to na skrbi
zastopnik. Zastopnik si glede na plan in obveznosti svoj čas organizira tako, da lahko
opravi več stvari hkrati in mu ostane tudi nekaj časa za zasebne interese. Neorganiziran
zastopnik pa nasprotno izgublja preveč časa za nepomembne stvari in si s tem krati svoj
prosti čas.
Drugo najboljšo povprečno oceno so zastopniki namenili odgovoru, da radi opravljajo delo
zato, ker pride pri delu do izraza njihova delavnost in vztrajnost. Iz tega lahko sklepam,
da zastopniki na Zavarovalnici Tilia radi delajo, da delajo z veseljem in so pri tem vztrajni.
Redna zaposlitev in možnost vplivanja na višino dohodka so ocenili z ocenama okrog 3,7.
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Iz spodnje tabele je razvidno, da zastopnikom delo, kjer ni fizične obremenitve, ne
pomeni veliko, oz. temu ne dajejo veliko pozornosti.
Tabela 16: Veselje do dela

Povprečna
ocena

Odgovor
Imam zagotovljeno redno zaposlitev

3,74

Imam možnost vplivanja na višino dohodka

3,73

Opravljam delo, kjer pride do izraza moja delavnost in vztrajnost

3,91

Opravljam delo, kjer ni fizične obremenitve

3,46

Lahko samostojno odločam o razporeditvi delovnega časa

4,09

Vir: Anketa, november 2010.

Analiza odgovora o razporeditvi delovnega časa je pokazala, da 75 zavarovalnih
zastopnikov, kar je 78,9% vseh sodelujočih, najraje dela zato, ker si lahko samostojno
razporejajo delovni čas. Ta prednost se zdi nepomembna le 9 sodelujočim zastopnikom
(9,4%), ki so odgovor ocenili z oceno 1 ali 2.
Graf 9: Razporeditev delovnega časa

Vir: Anketa, november 2010.

6.1.5.8 Težave pri delu
Odgovori na vprašanje, kaj zastopnike pri delu najbolj moti, so prestavljeni v spodnji
tabeli.
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Tabela 17: Ovire pri delu

Odgovor
Vsakodnevno reševanje reklamacij

Povprečna ocena
3,05

Izguba časa z administrativnimi deli

3,91

Izterjava neplačane premije

3,63

Zahtevne in sitne stranke

2,80

Tedenski sestanki in poročanja

3,26

Vir: Anketa, november 2010

Iz tabele št. 17 izhaja, da zastopnike pri delu najbolj moti, da morajo preveč časa
nameniti administrativnim delom. Posamezniki menijo, da je informacijski sistem
zavarovalnice tako razvit, da ne bi bilo potrebno toliko ročnega vodenja raznih evidenc.
Police, ki jih zastopniki sklenejo na terenu, se avtomatsko beležijo v sistem, zato se jim
zdi nesmiselno, da z administrativnimi deli, ki jih morajo opravljati, izgubljajo svoj
dragoceni čas, ki bi ga lahko namenili za druge aktivnosti. Anketirani so to trditev ocenili s
povprečno oceno 3,91.
Kot drugo najpogostejšo oviro so navedli izterjavo neplačane premije. Zastopniki se
morajo zelo potruditi že, da stranke prepričajo, da pri njih sklenejo police, če pa jih
morajo klicati še za plačilo, si prav gotovo s tem pri stranki ne pridobijo ugleda. Veliko
lažje bi bilo, če bi jim ta del naloge odpadel in bi to delali drugi. Namreč, če zastopnik
pritiska na stranko za plačilo, se bo stranka počutila napadeno in naslednje leto ne bo
želela skleniti posla pri isti zavarovalnici, kaj šele pri istem zastopniku. V kolikor bi stranko
poklical nekdo drug in bi se stranka obrnila na zastopnika, bi ji ta lahko razložil, da
notranje službe pritiskajo in želijo izterjati čim več. Zastopnik bi lahko stranki predlagal,
naj čim prej plača. S tem bi dal stranki vedeti, da ji stoji ob strani oz. da je na njegovi
strani, stranka bi plačala, zastopnik pa bi obdržal stranko tudi za vnaprej.
Tedenske sestanke in poročanja so zastopniki ocenili s povprečno oceno 3,26. Kar 42
anketiranih (44,2%) se popolnoma ali večinoma strinja, da jih pri delu najbolj motijo
sestanki in poročanja. Samo 25 zastopnikov (26,3%) pa se s to trditvijo ne strinja.
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Graf 10: Tedenski sestanki in poročanja

Vir: Anketa, 2010.

Najmanj pa jih pri delu motijo zahtevne in sitne stranke. Ta trditev je dopolnitev odgovoru
na vprašanje, zakaj so se odločili za ta poklic, kjer je bil odgovor, da jih delo s strankami
veseli, najbolje ocenjen odgovor. Navedeno pomeni, da ima zavarovalnica zaposlene ljudi,
ki jih delo s strankami veseli in jih ne motijo niti sitni in zahtevni posamezniki. Da pa je
temu tako, lahko samo ugibamo, ali so njihove osebnostne lastnosti take, da se znajo
prilagoditi ali pa so njihove sposobnosti in znanje na takem nivoju, da znajo obvladati
vsakogar, ne da bi bili pri tem čustveno prizadeti.
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI

Glavni cilj in namen naloge je bil predstaviti profil zavarovalnega zastopnika in poiskati
dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje profila. Ko sem iskala literaturo, ki bi mi pomagala pri
pisanju naloge, sem ugotovila, da profil zastopnika ni obdelan in o tem ni ničesar
napisanega. Obstaja le nekaj člankov, kjer se ta poklic le omenja, vendar ni ničesar
konkretnega o samem poklicu ali naravi dela. Poleg tega me je zanimalo, zakaj se na trgu
delovne sile tako pogosto pojavljajo oglasi o prostih delovnim mestih zavarovalnih
zastopnikov, kaj je tisto, ki ljudi odvrača od tega poklica oz. kaj je tisto, kar mora človek
imeti, da lahko ta poklic uspešno opravlja in zakaj prihaja do fluktuacije. Zato je bila
izvedena raziskava s pomočjo anketiranja zaposlenih, rezultati raziskave pa so
predstavljeni v poglavju 6.
Glavne hipoteze, ki sem jih skušala dokazati ali zavrniti pa so:
•
•
•

H1: Fluktuacija pri zavarovalnih zastopnikih je višja kot pri ostalih
zaposlenih
H2: Višina plače zavarovalnega zastopnika vpliva na fluktuacijo
H3: Poklic zavarovalnega zastopnika na trgu delovne sile ni zanimiv
zaradi narave dela in manjšega ugleda poklica

7.1 DOKAZOVANJE PRVE HIPOTEZE
H1: Fluktuacija pri zavarovalnih zastopnikih je višja kot pri ostalih zaposlenih
Glede na to, da je na trgu delovne sile poklic zavarovalnega zastopnika zelo iskan, sem
skušala ugotoviti, zakaj je temu tako. Zanimalo me je ali v obravnavani zavarovalnici
prihaja do velike fluktuacije zastopnikov oz. ali je ta višja kot pri ostalih zaposlenih.
Hipotezo sem skušala dokazati ali zavrniti na podlagi zbranih podatkov, s katerimi
razpolaga kadrovska služba.
Za izračun fluktuacije obstaja več različnih formul. Zavarovalnica fluktuacijo računa po
naslednji formuli: F=Ox100/SZ+S.12
Število delavcev, ki je podjetje zapustilo, pomnožijo s sto in delijo s seštevkom števila
zaposlenih na zadnji dan predhodnega leta in številom delavcev, ki so v podjetje prišli v
tekočem letu. Da je fluktuacija točno izračunana, je potrebno uporabljati vedno isto
metodo izračunavanja.

12 O-število zaposlenih, ki so odšli med letom, SZ-začetno stanje zaposlenih, S-število na novo
sprejetih v letu
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Tabela 18: Število zaposlenih po letih

VSI ZAPOSLENI

ZASTOPNIKI OSTALI

LETO

1.1.

31.12.

31.12.

2006

301

311

111

200

2007

311

356

123

233

2008

356

438

170

268

2009

438

398

128

270

2010

398

389

121

268

31.12.

Vir: Podatki kadrovske službe zavarovalnice, 2010.
Graf 11: Zaposleni po letih

Vir: Tabela št. 18.

Iz zgornje tabele in grafa izhaja, da je število zaposlenih v letih 2006, 2007 in 2008 strmo
naraščalo, medtem ko je leta 2009 in 2010 ostalo na istem nivoju ali celo padlo. V času
gospodarske rasti je zavarovalnica zaposlovala nove delavce, tako interne kot zastopnike,
in širila svoje poslovanje tudi tam, kjer prej ni imela svojih predstavništev. Po začetku
gospodarske krize, ko so začela propadati podjetja, fizične osebe pa izgubljati službe, je
upadel tudi trend zaposlovanja na zavarovalnici. Na delovna mesta ljudi, ki so
zavarovalnico zapustili, uprava ni zaposlovala novih delavcev, zato je stopnja fluktuacije
velika.
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Na podlagi zbranih podatkov, ki so razvidni v tabeli št. 19, lahko potrdim hipotezo številka
ena, da je fluktuacija zavarovalnih zastopnikov višja kot ostalih zaposlenih.
Tabela 19: Fluktuacija

Leto
2006
2007
2008
2009
2010

Število zaposlenih
Ostali
Zastopniki
200
101
233
123
268
170
270
128
268
121

Ostali
Prihodi Odhodi
/
/
80
35
45
17
19
22
10
12

Zastopniki
Prihodi Odhodi
/
/
45
20
84
30
24
62
28
35

Fluktuacija v %
Ostali Zastopniki Skupaj
/
/
/
12,50 13,70
12,61
6,12 14,49
9,69
7,67 31,96
17,25
4,29 22,44
10,77

Vir: Podatki kadrovske službe, 2010.

Fluktuacija zastopnikov je leta 2009 znašala 31,96%, medtem, ko je bila pri ostalih
zaposlenih le 7,67%. V letu 2010 je skupna fluktuacija glede na predhodno leto padla iz
17,25% na 10,77% (zastopniki 22,44%, ostali 4,29%).
Graf 12: Fluktuacija v obdobju 2007-2010

Vir: Tabela št. 20.

Hipotezo jasno dokazuje zgornji graf. Največja fluktuacija zastopnikov v obdobju 2007 do
2010, je bila leta 2009, ko je znašala kar 31,96%, v letu 2010 je padla na 22,44%.
Fluktuacija ostalih zaposlenih je bila najvišja leta 2007, ko je znašala 12,50%. Fluktuacija
vseh zaposlenih je bila najvišja leta 2009 (17,25%), v letu 2010 pa je padla na 10,77%.
Glavni vzrok za veliko fluktuacijo zavarovalnih zastopnikov je po podatkih, ki jih hrani
kadrovska služba, nedoseganje pričakovanih rezultatov dela.
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7.2 DOKAZOVANJE DRUGE HIPOTEZE
H2: Višina plače zavarovalnega zastopnika vpliva na fluktuacijo
Sedmo vprašanje anketnega vprašalnika se je nanašalo na vzroke,
zavarovalni zastopniki dali odpoved delovnega razmerja. Anketiranim
naslednje trditve: zaradi zahtevnega in napornega dela, zaradi
nadrejenimi, zaradi nenehnega pritiska strank, zaradi nezadovoljstva
boljše ponudbe pri konkurenci. Rezultati so predstavljeni v tabeli 20.

zaradi katerih bi
so bile ponujene
nezadovoljstva z
s plačo in zaradi

Tabela 20: Razlogi za odpoved delovnega razmerja

Odgovor
Zaradi zahtevnega in napornega dela

Povprečna ocena
2,73

Zaradi nezadovoljstva z nadrejenimi

2,68

Zaradi nenehnega pritiska strank

2,71

Zaradi nezadovoljstva s plačo

3,36

Zaradi boljše ponudbe pri konkurenci

3,18

Vir: Anketa, november 2010.

Anketa je potrdila moja predvidevanja, da bi bili zaposleni zaradi nezadovoljstva s plačo in
zaradi boljše ponudbe pri konkurenci pripravljeni odpovedati delovno razmerje pri
delodajalcu in zamenjati službo.
Hipotezo sem skušala dokazati tudi s kvantitativno metodo- kontingenco. Povezanost med
dvema nominalnima spremenljivkama13 sem ugotavljala s koeficientoma hi kvadrat (χ2) in
koeficientom kontingence (C).
Povezanost med dvema nominalnima spremenljivkama, od katerih ima vsaj ena izmed
njiju več kot dve vrednosti, ugotavljamo s koeficientom, in sicer χ2 (Devjak, 1999, str. 22).
χ2 nam je pokazal ali sploh obstaja povezanost med proučevanima spremenljivkama,
koeficient kontingence pa, ali je ta povezanost velika.
Koeficient χ2 je mera za ugotavljanje povezanosti. Če ni povezanosti med proučevanima
spremenljivkama, je vrednost koeficienta enaka nič, sicer je pozitiven (Devjak, 1999, str.
22).
Koeficient kontingence C je normirana mera jakosti povezanosti in se njegove vrednosti
gibljejo v intervalu: 0≤C<1 (Devjak, 1999, str. 23).

13

Spremenljivki sta boljša ponudba pri konkurenci in zamenjava delovnega mesta
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Iz izračunov v prilogi ugotavljam, da je koeficient χ2 pozitiven in znaša 13,58, kar pomeni,
da obstaja povezanost med boljšo plačo pri konkurenci in odhodom zastopnikov.
Koeficient kontingence C je 0,35, kar pomeni, da mera jakosti povezanosti sicer ni velika,
vendar je hipoteza kljub temu potrjena. Zaradi boljše plače bi bili zavarovalni zastopniki
pripravljeni zamenjati delodajalca.

7.3 DOKAZOVANJE TRETJE HIPOTEZE
H 3: Poklic zavarovalnega zastopnika na trgu delovne sile ni zanimiv zaradi
narave dela in manjšega ugleda poklica

Odgovor za potrditev zadnje hipoteze sem iskala z zadnjim vprašanjem v anketi.
Zastopnike sem vprašala, kaj je po njihovem mnenju glavni vzrok, da se za ta poklic ne
odloča več kandidatov. Odgovori so predstavljeni v tabeli 21.
Tabela 21: Zakaj poklic zastopnika ni iskan poklic

Povprečna
ocena

Odgovor
Narava dela

3,24

Zahtevne stranke

3,55

Relativno nizka plača v sorazmerju z vloženim delom

3,53

Splošni odklonilni odnos javnosti do poklica

3,56

Osebnostne lastnosti posameznika

3,49

Vir: Anketa, november 2010.

Anketirani menijo, da osebnostne lastnosti posameznika lahko vplivajo na odločitev za ta
poklic. Z oceno nad 3,5 so ocenili odgovor, da je poklic nezanimiv zaradi relativno nizke
plače glede na vloženo delo in zaradi zahtevnih strank.
Iz grafa 13 izhaja, da se večina zavarovalnih zastopnikov, ki so sodelovali v anketi, strinja,
da je vzrok nezanimanja za poklic manjši ugled poklica v javnosti. Kar 53 vprašanih
(55,78%) se večinoma ali absolutno strinja s trditvijo.
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Graf 13: Manjši ugled poklica v javnosti

Vir: Anketa, november 2010

Največjo oceno, 3,55, pa je dobil odgovor, da se za ta poklic ljudje ne odločajo zaradi
narave dela.
Graf 14: Narava dela

Vir: Anketa, november 2010

Večina anketiranih meni, da je poklic na trgu delovne sile nezanimiv zaradi narave dela.
Na podlagi navedenega ugotavljam, da je tretja hipoteza potrjena.
S kvantitativno metodo sem nadalje ugotavljala koeficient χ2, ki je pozitiven in znaša 9,29,
kar pomeni, da obstaja povezanost med naravo dela in odločitvijo za poklic zastopnika.
Mera jakosti povezanosti med spremenljivkama (C) je 0,29, kar pomeni, da je večja od 0
in potrjuje tretjo hipotezo. Poklic zavarovalnega zastopnika torej ni zanimiv zaradi narave
dela in manjšega ugleda poklica.
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7.4 PRIČAKOVANI REZULTATI IN PRISPEVEK RAZISKOVANJA
Z magistrskim delom sem podrobneje predstavila profil zavarovalnega zastopnika. Opisala
sem bistvene dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje profila tega poklica, prikazala
aktivnosti, s katerimi se srečujejo zaposleni na teh delovnih mestih, predstavila fluktuacijo
zaposlenih in izvedla anketo, s katero sem želela izvedeti, kateri so tisti dejavniki, ki
zastopnike pri delu motijo oz. jim otežujejo delo in na drugi strani, kaj je pri njihovem
delu pozitivnega.

7.5 PRIČAKOVANI PRISPEVEK K STROKI OZ. ZNANOSTI
Z raziskovanjem sem želela na celovit način prikazati profil in dejavnike, ki vplivajo na
oblikovanje profila poklica zavarovalnega zastopnika. Poleg teoretičnega prikaza je bila
narejena raziskava v obliki ankete in dokazovanje hipotez z uporabo kvantitativnih metod.
Magistrsko delo bo zanesljivo koristilo pristojnim službam v zavarovalnicah ali
organizacijam, ki se ukvarjajo s trženjem. Teoretični del bo pomagal kadrovskim službam
pri izbiri najustreznejših kandidatov, empirični del pa vodjem in organizatorjem, da bodo
na podlagi rezultatov ankete oblikovali tako pogoje dela kot delovno okolje, v katerem se
bodo zaposleni dobro počutili in bodo radi opravljali ta poklic. Iz odgovorov bodo lahko
razbrali, na kaj morajo biti še posebej pazljivi in kaj lahko storijo, da bodo ljudje pri delu
motivirani in obenem zadovoljni, pri tem pa dosegali čim večjo učinkovitost, kar bo
pripomoglo k ugledu podjetja in pridobivanju dobička.
Naloga je kot informativno gradivo namenjena tudi tistim posameznikom, ki se bodo želeli
preizkusiti v poklicu zavarovalnega zastopnika.
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8 ZAKLJUČEK
Priča smo največji brezposelnosti in času recesije ter gospodarske krize, ko se med
nezaposlenimi bije boj za vsako prosto delovno mesto. Tako je vsaj videti navzven.
Vendar, ko v sredstvih javnega obveščanja in spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje in
podjetij pregledujemo ponudbo prostih mest, lahko opazimo, da je ponudba delovnih
mest še vedno kar velika. Vendar pa vsa prosta delovna mesta niso zanimiva za domače
kandidate. Ali so premalo plačana ali premalo cenjena. Med iskane poklice prav gotovo
sodi tudi zavarovalni zastopnik, saj je veliko oglasov za prosta delovna mesta.
Zavarovalništvo kot pomembna gospodarska dejavnost nudi zaposlitev širokemu krogu
ljudi, različnih poklicev. Vendar pa je največje povpraševanje po kandidatih, ki bi opravljali
delo zavarovalnega zastopnika.
Delo zavarovalnih zastopnikov je zelo raznoliko. Med najpomembnejšimi je prav gotovo
navezovanje stikov s strankami, saj so od tega odvisne vse njihove nadaljnje aktivnosti.
Zastopniki si morajo svoj čas pametno razporediti, da jim ga na koncu dneva ne zmanjka.
Veliko časa jim vzamejo telefonski klici strank, sestanki, reševanje reklamacij, izterjava
neplačane premije in podobno. Delo je zahtevno in terja od zastopnikov maksimalno
pripravljenost tako fizično kot psihično. Zastopniki niso samo prodajalci, marsikdaj morajo
biti tudi svetovalci, tolažniki in podobno. Stranke so čedalje bolj zahtevne in nekatere celo
nesramne, ker se zavedajo, da so zaradi velike konkurence med zavarovalnicami v
priviligiranem položaju. Od posameznega zastopnika oz. njegovih lastnosti in sposobnosti
pa je odvisno, kako bo take stranke prepričal, da je njegova ponudba najboljša.
Kakšen je idealen tip poklicnega profila zavarovalnega zastopnika? Na profil tega poklica
vpliva zelo veliko dejavnikov. Na prvem mestu so prav gotovo osebnostne lastnosti
posameznika, ki predstavljajo celoto duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti.
Zavarovalni zastopniki morajo biti za opravljanje dela zdravi in dovolj močni, da lahko
prenašajo težke kovčke, v katerih imajo svoje pripomočke. Ker se vsakodnevno srečujejo
s strankami, morajo biti vedno urejeni. Priporočljivo je, da imajo dober značaj. Značajske
lastnosti so tiste lastnosti, ki jih ocenjujemo z moralnega in etičnega vidika, in sicer:
poštenost, vestnost, skromnost, odkritost, redoljubnost itd. Če imajo zastopniki te
lastnosti prirojene, jih že same po sebi spodbujajo k delu, pri delu s strankami pa imajo
manj težav. Nadalje morajo imeti razvite sposobnosti. Sposobnosti nam povedo, kaj
zmoremo in jih lahko povežemo z zmogljivostjo, z dosežki in uspešnostjo. Dosežki
zastopnikov so odvisni od tega, kaj hočejo, kaj znajo in kaj zmorejo. Idealni zastopniki si
svoje cilje skrbno načrtujejo, s svojim znanjem in zmogljivostjo pa jih tudi dosežejo.
Zavarovalni zastopniki morajo imeti dovolj znanja saj ga potrebujejo za uspešno
opravljanje dela. Poleg osnovnega znanja se vsak novo zaposleni zastopnik izobražuje po
navodilih delodajalca. Po enem letu morajo zastopniki opraviti pisni izpit iz področja
strokovnih znanj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja in pridobijo licenco za
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opravljanje zavarovalnih poslov. Poleg tega se morajo redno udeleževati internih
izobraževanj in usposabljanj.
Na profil zavarovalnega zastopnika prav gotovo vpliva motivacija. Motiviranje zaposlenih
je naloga vodilnih. Na kakšen način in s kakšno metodo bodo motivirali svoje podrejene,
je odvisno od njih samih. Menim, da je za motiviranje zavarovalnih zastopnikov najbolj
primerna Adamsova teorija pravičnosti, ki temelji na zaznavanju subjektivnih ocen
zaposlenih, saj posameznik primerja svoj trud in plačilo z drugimi v podjetju ali zunaj in
Vroomova teorija pričakovanja, ki povezuje vrednost nagrade in verjetnost, da jo bodo
dobili in se bo napor, ki so ga vložili, splačal. Poleg stimulativnega nagrajevanja pa je
potrebno zastopnike motivirati tudi na druge načine, s pohvalami in praktičnimi darili,
najboljšim pa omogočiti napredovanje.
Komunikacijske sposobnosti zavarovalnih zastopnikov so pri sklepanju zavarovanj zelo
pomembne. Idealen agent je vedno vljuden, objektiven, iskren, jasno izraža stališča,
govori umirjeno in jasno in počaka na ustrezen trenutek, da pove svoje mnenje. Svojemu
sogovorniku ne skače v besedo in spoštuje mnenje drugih.
Samopodoba zavarovalnih zastopnikov se kaže v njihovih prepričanjih, stališčih, željah,
čustvovanju, ocenah, presojah in obnašanju. Tisti, ki so zadovoljni sami s sabo širijo
pozitivno energijo in povečujejo svojo samopodobo. Na podlagi samopodobe gradijo
samospoštovanje. In le tisti zastopniki, ki cenijo sami sebe, bodo znali ceniti tudi svoje
stranke.
Vodenje je pomemben del organiziranja dela v vsakem podjetju. Menim, da bi bil za
zavarovalne zastopnike primeren način vodenja vodenje z motiviranjem, ki za vpliv na
človekovo vedenje izrablja človekovo željo po samouresničevanju. Pri tem so delavci
aktivnejši, če se lahko pri delu izobražujejo in razvijajo, če imajo privlačno delo in veliko
samostojnosti in lahko sami preverjajo svoje rezultate. Na ta način se med vodji in delavci
vzpostavi poseben odnos, ki ga imenujemo partnerstvo.
Zavarovalni zastopniki morajo pri svojem delu zasledovati strategijo in cilje podjetja. Tržiti
morajo predvsem tiste zavarovalne produkte, za katere uprava meni, da so donosna in
selekcionirati slaba zavarovanja in zavarovance. Vse aktivnosti pa morajo usmerjati v
izterjavo neplačane premije. Poleg tega morajo slediti vrednotam podjetja in jih
spoštovati. Pri svojem delu morajo spoštovati zakonske in ostale predpise.
Eden od zelo pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na profil zavarovalnih zastopnikov so
zavarovalni produkti. To so vse vrste zavarovanj, ki ji zastopniki prodajajo potencialnim
kupcem. Na razpolago je cela paleta različnih zavarovalnih vrst, vsaka zavarovalna vrsta
ima svoj cenik in zavarovalne pogoje in različna jamstva in kritja. Lažje je zastopnikom, ki
so na zavarovalnici zaposleni več let in zavarovalne produkte že poznajo. Za trženje
zavarovanj se morajo zastopniki dobro pripraviti. Po uvodnem pristopu k stranki,
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predstavitvi produktov, obravnavi morebitnih ugovorov in uspešnih pogajanjih navadno
pride do sklenitve posla. Uspešen je tisti, ki sklene čim več polic.
Značilnosti dela, organizacijska struktura in kultura ter odnosi v organizaciji so
najpogostejši vzrok za stres na delovnem mestu, s katerim se srečujejo tudi zavarovalni
zastopniki. Stres lahko posameznik obvladuje z jasnim in pozitivnim mišljenjem in
sproščanjem. V kolikor je stres prevelik in se pri posamezniku odraža navzven, lahko
vpliva tudi na podjetje in njegovo poslovanje.
Kompetence so pomemben dejavnik, ki vplivajo na profil zavarovalnega zastopnika.
Priporočljivo je, da so zastopniki dosledni, komunikativni, motivirani, natančni, odgovorni,
odločni, organizirani, da imajo pogajalske sposobnosti, določeno znanje, da so
preprečljivi, prilagodljivi, prodorni, samostojni, da čutijo pripadnost podjetju, imajo
ustrezen odnos do strank in so vztrajni pri doseganju ciljev.
Po pogovoru z enim izmed vodij sem izvedela, da bi moral biti po njegovem mnenju
idealen zastopnik delaven (pripravljen vedno poprijeti za delo), organiziran (predvsem
organizacija časa), pošten (do strank in pri ravnanju z denarjem) in skrben (pravočasno
obveščanje strank in skrb za kvaliteto zavarovanj).
Fluktuacija zavarovalnih zastopnikov je velika, zato sem v okviru magistrske naloge
izvedla raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketa je bila sestavljena iz desetih
vprašanj, ki so ponujala pet različnih odgovorov. Anketirani so posamezne odgovore
ocenjevali z ocenami od 1 do 5. Vprašanja so bila kratka in jasna, tako da izpolnjevanje
nikomur ni vzelo veliko časa. Celotna anketa je zajemala 95 anketiranih od skupno 121
zaposlenih zastopnikov, kar pomeni 78,5% vseh. Menim, da je bil z anketo zajet dovolj
velik vzorec, da bi lahko ugotovitve šteli kot merilo za vse zaposlene zastopnike v
obravnavani zavarovalnici. Presenečena sem bila nad tako velikim odzivom in
pripravljenostjo sodelujočih.
Raziskava je pokazala, da je fluktuacija zastopnikov večja od fluktuacije ostalih
zaposlenih. Zaradi plače in boljše ponudbe pri konkurenci bi bili zastopniki pripravljeni
menjati delodajalca. Sodelujoči menijo, da poklic zavarovalnega zastopnika na trgu
delovne sile ni zanimiv zaradi narave dela in splošnega odklonilnega odnosa javnosti do
tega poklica.
Največja fluktuacija je pri novo zaposlenih zastopnikih, ki kmalu po nastopu dela ugotovijo
da jim to delo ne ustreza in prostovoljno zapustijo organizacijo že pred opravljanjem
licence pred SZZ. To dejstvo tudi utemeljuje veliko fluktuacijo te delovne sile ne samo v
obravnavani zavarovalnici, temveč v vseh. Raziskava je pokazala, da jih od 95 anketiranih
zastopnikov na tem delovnem mestu dela več kot 5 let le 36, kar 33 od teh pa jih spada v
starostno skupino od 45 do 55 let. To pomeni, da prihaja do fluktuacije pri mlajših
zastopnikih in v prvih petih letih zaposlitve.
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Glede na to, da zavarovalnih zastopnikov na trgu delovne sile primanjkuje in da so
zaposleni v obravnavani zavarovalnici zaradi višjih plač pri konkurenci pripravljeni menjati
delodajalca ter glede na izsledke raziskave menim, da je politika plač v omenjeni
zavarovalnici napačna. Plače zavarovalnih zastopnikov so sestavljene iz osnovne plače in
plače iz naslova delovne uspešnosti. Po mojem mnenju bi bilo potrebno uvesti sistem
plač, ki bi bile sestavljene iz osnovne plače, katere bi zastopniki prejeli za doseganje plana
ter uvesti strmo progresijo nagrajevanja pri preseganju plana. Ta sistem bi na zastopnike
zanesljivo deloval stimulativneje.
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PRILOGE

Priloga št. 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani sodelavci/sodelavke!
Pripravila sem anketni vprašalnik, ki mi bo pomagal pri izdelavi magistrske naloge na
Univerzi v Ljubljani - Fakulteti za upravo. Vprašanja so kratka in jasna, zato vam
izpolnjevanje ne bo vzelo veliko časa. Anketa je anonimna in bo služila izključno izdelavi
magistrske naloge. Z raziskavo želim ugotoviti, zakaj se ljudje težko odločijo za poklic
zavarovalnega zastopnika oz. kaj jim je všeč in kaj jih moti pri delu.
Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem in vam želim veliko delovnih uspehov!
Bernarda Zupančič
Anketni vprašalnik je razdeljen na več sklopov. Prosim, če trditve (vsak odgovor) ocenite
z oceno od 1 (če se s trditvijo sploh ne strinjate) do 5 (če trditev absolutno drži). V
kolikor imate odgovor, ki ne ustreza ponujenim, lahko zapišete svoje mnenje.
Razlaga ocen: 1-s trditvijo se sploh ne strinjam, 2-se ne strinjam, 3-delno se
strinjam, delno ne, 4-večinoma se strinjam, 5-absolutno se strinjam.
Preden začnete z izpolnjevanjem ankete, bi vas prosila še za nekaj podatkov, za lažjo
obdelavo.
Delovna doba v zavarovalnici
a) do 1 leta
b) nad 1 do 5 let
c) nad 5 do 15 let
d) nad 15 do 25 let
e) nad 25 let

Spol:
a) ženski
b) moški
Starost:
a) do 25 let
b) nad 25 let do 35 let
c) nad 35 let do 45 let
d) nad 45 let do 55 let
e) nad 55 let

Stopnja izobrazbe
a) poklicna ali srednja
b) višja
c) visoka ali več
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Regija zaposlitve: Dolenjska, Štajerska, Gorenjska, Primorska, Ljubljana in okolica, ostalo
(Prosim, če obkrožite odgovor)
1. Za delovno mesto zavarovalnega zastopnika sem se odločil:
Ker me delo s strankami veseli
1
2
Ker nisem imel druge možnosti za zaposlitev
1
2
Ponujali so mi dobro plačo
1
2
Zaradi ugleda zavarovalnice
1
2
Ker si delovni čas lahko razporejam sam
1
2
Ostalo:

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

2. Vprašanja, ki se nanašajo na uvajanje!
Z izobraževanjem in vpeljavo v delo sem zadovoljen
Za delo sem dobil jasna navodila
Neposredni vodja mi je pri uvajanju pomagal
Za delo sem dobil vse potrebne pripomočke
Do konfliktov z neposrednim vodjem ni prihajalo
Ostalo:
3. Vprašanja, ki se nanašajo na čas po uvajanju!
Pri svojem delu sem samostojen in ne potrebujem
pomoči
Nadrejeni mi dovoli, da samostojno odločam
Do konfliktov z nadrejenim ne prihaja
Z veseljem se udeležujem tedenskih sestankov
Vodja me redno informira o vseh novostih
Ostalo:

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

2

3

4

5

4. Vprašanja, ki se nanašajo na odnose med zaposlenimi!
Odnosi med zaposlenimi so solidni
1
Medsebojne konflikte rešujemo sami
1
Drug drugemu pomagamo in med seboj ne 1
tekmujemo
Nadrejeni nas spoštujejo in cenijo
1
Ostalo:
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5. Vprašanja v zvezi z vodjem!
Vodja me sproti obvešča o novostih in rezultatih
dela
Vodja mi stoji ob strani in me v primeru konflikta
zagovarja pri nadrejenih
Vodja me ob dobrih rezultatih pohvali in nadrejenim
predlaga nagrado
Odnosi z vodjem so odprti, do konfliktov ne prihaja
Svojega vodje ne bi zamenjal za drugega
Ostalo:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

7. Če bi dali odpoved delovnega razmerja, zakaj bi to storili?
Zaradi narave dela
1
2
Zaradi nezadovoljstva z nadrejenimi
1
2
Zaradi nenehnega pritiska strank
1
2
Zaradi nezadovoljstva s plačo
1
2
Zaradi boljše ponudbe pri konkurenci
1
2
Ostalo:

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6. Vprašanja glede nagrajevanja!
Plačni sistem v zavarovalnici je jasen in razumljiv
Znesek izplačila si lahko izračunam sam
Razmerja med plačami zaposlenih so ustrezna
Izredni dosežki so dobro nagrajeni
Imamo višje plače kot konkurenčne zavarovalnice
Ostalo:

8. Delo opravljam z veseljem, ker:
Imam zagotovljeno redno zaposlitev
Imam možnost vplivanja na višino dohodka
Opravljam delo, kjer pride do izraza moja delavnost
in vztrajnost
Opravljam delo, kjer ni fizične obremenitve
Lahko samostojno odločam o razporeditvi delovnega
časa
Ostalo:
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1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

9. Pri delu me najbolj moti:
Vsakodnevno reševanje reklamacij
Izguba časa z administrativnimi deli
Izterjava neplačane premije
Zahtevne in sitne stranke
Tedenski sestanki in poročanja
Ostalo:

1
1
1
1
1

10. Poklic zavarovalnega zastopnika na trgu delovne sile ni
je po vašem mnenju glavni vzrok za to?
Narava dela
1
Zahtevne stranke
1
Relativno nizka plača v sorazmerju z vloženim delom 1
Splošni odklonilni odnos javnosti do poklica
1
Osebnostne lastnosti posameznika
1
Ostalo:

HVALA ZA SODELOVANJE!
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2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

ravno iskan poklic. Kaj
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

Priloga št. 2: Dokazovanje hipoteze II
Hipoteza II
Dejanske
vrednosti (f)

odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
Skupaj

1
2
3
4
5

x1
x2
x3
x4
x5

Ocenjena
vrednost f*

odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
Skupaj

1
2
3
4
5

x1
x2
x3
x4
x5

χ2

odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
Skupaj

1
2
3
4
5

x1
x2
x3
x4
x5

sploh se
ne
strinjam
y1
1
7
1
4
1
14
sploh se
ne
strinjam
y1
1,7
6,9
2,5
2,4
0,5
14
sploh se
ne
strinjam
y1
0,33
0,00
0,90
1,14
0,70
3,09

se ne
strinjam
y2
2
7
2
1
0
12

se ne
strinjam
y2
1,6
5,9
2,1
2,0
0,4
12

se ne
strinjam
y2
0,15
0,19
0,01
0,52
0,38
1,25
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delno se
strinjam
y3
3
15
6
5
0
29

večinoma
se
strinjam
y4
5
10
3
3
0
21

absolutno
se
strinjam
y5
1
8
5
3
2
19

delno se
strinjam
y3
3,7
14,3
5,2
4,9
0,9
29

večinoma
se
strinjam
y4
2,6
10,4
3,8
3,5
0,7
21

absolutno
se
strinjam
y5
2,4
9,4
3,4
3,2
0,6
19

delno se
strinjam
y3
0,12
0,03
0,13
0,00
0,92
1,19

večinoma
se
strinjam
y4
2,07
0,01
0,15
0,08
0,66
2,99

absolutno
se
strinjam
y5
0,82
0,21
0,75
0,01
3,27
5,06

Skupaj
12
47
17
16
3
95

Skupaj
12
47
17
16
3
95

Skupaj
3,50
0,44
1,95
1,76
5,93
13,58

Hipoteza
II

Izračun

χ 2 = 13,58
C=

χ2
χ2 + N

= 0,35

m −1
= 0,89
m
C
=
= 0,39
Cmax

Cmax =
Ccor
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Priloga št. 3: Dokazovanje hipoteze III
Hipoteza III
Dejanske
vrednosti (f)

odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
Skupaj

1
2
3
4
5

x1
x2
x3
x4
x5

Ocenjena
vrednost f*

odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
Skupaj

1
2
3
4
5

x1
x2
x3
x4
x5

χ2

odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
odgovor
Skupaj

1
2
3
4
5

x1
x2
x3
x4
x5

sploh se
ne
strinjam
y1
0
6
0
1
0
7
sploh se
ne
strinjam
y1
0,88
3,46
1,25
1,18
0,22
7
sploh se
ne
strinjam
y1
0,88
1,86
1,25
0,03
0,22
4,24

se ne
strinjam
y2
1
4
1
2
0
8

se ne
strinjam
y2
1,01
3,96
1,43
1,35
0,25
8

se ne
strinjam
y2
0,00
0,00
0,13
0,32
0,25
0,70
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delno se
strinjam
y3
4
11
5
6
1
27

večinoma
se
strinjam
y4
5
14
6
6
1
32

absolutno
se
strinjam
y5
2
12
5
1
1
21

delno se
strinjam
y3
3,41
13,96
4,83
4,55
0,85
27

večinoma
se
strinjam
y4
4,04
15,83
5,73
5,39
1,01
32

absolutno
se
strinjam
y5
2,65
10,39
3,76
3,54
0,66
21

delno se
strinjam
y3
0,10
0,42
0,01
0,46
0,03
1,01

večinoma
se
strinjam
y4
0,23
0,21
0,01
0,07
0,00
0,52

absolutno
se
strinjam
y5
0,16
0,25
0,41
1,82
0,17
2,81

Skupaj
12
47
17
16
3
95

Skupaj
12
47
17
16
3
95

Skupaj
1,37
2,74
1,81
2,70
0,67
9,29

Hipoteza
III

Izračun

χ 2 = 9,29
C=

χ2
χ2 + N

= 0,29

m −1
= 0,894427
m
C
=
= 0,33
Cmax

Cmax =
Ccor
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