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POVZETEK
Zavarovalništvo je dejavnost, kjer na področju trženja dela skoraj 45 % zaposlenih,
medtem ko je delež zastopnikov glede na celotno število zaposlenih 28 %.
Zavedamo se pomena izbire kvalitetnih zavarovanih zastopnikov, zato smo v
magistrski nalogi veliko pozornosti namenili izgradnji večparemeterskega
odločitvenega modela. Izpostavili smo vse kriterije, ki so za takšen tip zaposlenega
pomembni, združili smo jih v drevo kriterijev in določili ustrezne zaloge vrednosti.
Navedeni odločitveni model smo uporabili v postopku izbire zavarovalnega
zastopnika. V prvi fazi smo izločili kandidate, ki niso izpolnjevali razpisanih pogojev.
Nato smo iz širše množice kandidatov in njihove okvirne predstavitve izbrali osem
najzanimivejših kandidatov. Te smo povabili na ponovni razgovor. Na podlagi
pridobljenih podatkov o kandidatih, smo ovrednotili posamezne kriterije za vseh
osem kandidatov. Model Dexi je razvrstil kandidate glede na primernost za
opravljanje dela zavarovalnega zastopnika. Pomagali smo si tudi s programom
Vredana, ki daje natančnejše rezultate, saj razvršča kandidate tudi znotraj skupine.
Podrobneje smo analizirali posamezne kandidate in poskušali ugotoviti, kdo je
dejansko najprimernejši. Odločitveni model služi le kot pomoč pri odločanju, ne
mora pa v celoti nadomestiti ugotovitev posameznikov, ki sodelujejo v procesu
odločanja.
Model smo dali v presojo tudi Vodji za splošne in kadrovske zadeve v območni enoti
Celje, ki je podala svoje mnenje in nas je pri gradnji modela ustrezno usmerjala.
Sodelovali smo v dejanskem postopku izbire zavarovalnega zastopnika. Kriterije
smo ustrezno ovrednotili in ugotovili, da smo s pomočjo modela prišli do enake
odločitve, torej izbora najprimernejšega kandidata za zavarovalnega zastopnika.
Glede na navedeno, sklepamo, da je model zasnovan dobro in da bi ga lahko
uporabljali v postopku izbire zavarovalnih zastopnikov.
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ABSTRACT
Insurance is an activity with almost 48 % of employees working in the field of
marketing, while the share of insurance representatives is merely 28 %. We are fully
aware of the importance for the right choice of quality representatives, so the paper
deals with building a multi-attribute decision model and evaluation of options. All the
criteria that play important role in choosing the representatives were carefully
selected, then they were pointed out in a tree of attributes and certain values were
set on them. The given attribute decision model was used in the procedure of
choosing the insurance representative. In the first phase we eliminated the
candidates who did not meet the company requirements. Then we chose eight most
promising candidates and we invited them to have another interview with us. We
were then able to evaluate the attributes for the eight candidates. The Dexi model
classified and arranged the candidates to point out the best insurance
representative. The Vredana program was helpful and it gave more precise results
for the candidates inside the group. We analysed each candidate and tried to
establish who was the most appropriate. The attribute decision model is only used
as a helping device in finding the best candidate and it can not replace the
individuals who take part in decion making.
The model has been left to judgement of a human reesource manager in Celje who
passed on to us their opinion and offered some suggestions in model building. We
cooperated in the procedure of choosing the insurance representatives. The options
were evaluated and we found out that in both cases, using the model or not, we
came to the same decision and the most appropriate candidate was chosen. We
may conclude that the model is well established and can be used in the procedure
of choosing the insurance representatives.
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1 UVOD
1.1 PROBLEMATIKA MAGISTRSKE NALOGE
Na razpisana delovna mesta za zavarovalnega zastopnika se praviloma javlja veliko
kandidatov. Proces izbire primernega kandidata za zasedbo delovnega mesta
zavarovalnega zastopnika je dolgotrajen. Preveriti je potrebno, če kandidati
izpolnjujejo zahtevane pogoje in skozi razgovore pridobiti kar največ informacij o
kandidatovih osebnostnih lastnostih, znanjih, sposobnostih, itd. V magistrski nalogi
smo zasnovali model, ki nam bo v pomoč pri izbiri najboljšega kandidata za
razpisano delovno mesto zavarovalnega zastopnika. Menimo, da bi bile lastnosti
kandidatov, s pomočjo omenjenega modela, sistematično prikazane in bi lažje
spremljali odstopanja kandidatov od želenih kriterijev. Posledično bi bil sam
postopek izbire hitrejši in bolj pregleden.

1.2 CILJ IN NAMEN RAZISKAVE
Cilj raziskave je razviti večparametrski odločitveni model, ki nam bo v pomoč pri
odločanju, o zaposlitvi najprimernejšega kandidata, na razpisano delovno mesto
zavarovalnega zastopnika.
Namen raziskave je z modelom, kot orodjem za oceno kandidata, omogočiti
ustreznejši izbor in transparentno razlago izbranih kandidatov. S tem želimo
doprinesti k večji kakovosti izbranih kandidatov, kar posledično vpliva na
doslednejše opravljanje delovnih nalog. Na ta način želimo izboljšati tudi postopek
izbire najprimernejšega kandidata iz množice prijavljenih iskalcev zaposlitve.
Konkurenca na trgu je vedno močnejša. V zadnjih časih je, ne glede na regionalna
območja v Sloveniji, opaziti povečano povpraševanje po kadru, ki bi se ukvarjal s
prodajo zavarovalnih storitev. Gre za zavarovalno zastopanje zavarovalnic ali
posredno zastopanje zavarovalnic preko zavarovalnih zastopnikov družb.
Zavarovalni zastopniki so pomembna vez med zavarovalci in zavarovalnico. Kot
prodajno osebje zavarovalnice ali zavarovalno zastopniške družbe igrajo odločilno
vlogo pri doseganju poslovnega uspeha navedenih družb. So pomemben element
zunanje podobe zavarovalnice, saj ob stiku z zavarovanci, le-ti ustvarjajo podobo in
mišljenje o zavarovalnici, ki jo zastopajo.
Zavedamo se, kako pomemben je izbor najustreznejših zaposlenih za razpisano
delovno mesto. Podrobno načrtovan proces izbire in vključevanja novih sodelavcev
v organizacijo prispeva k zadovoljstvu obeh strani.
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1.3 UTEMELJITEV RAZISKAVE, PREDVIDENI PRISPEVEK K
RAZVOJU ZNANOSTI
V magistrski nalogi bomo zasnovali model za podporo pri odločanju o izbiri
najboljšega delavca za razpisano delovno mesto zavarovalnega zastopnika.
Na razpisana delovna mesta za zavarovalnega zastopnika se praviloma javlja veliko
kandidatov. Ta model bi služil kot pomoč pri izbiri najprimernejšega delavca.
Pomembna prednost modela je ta, da bodo izpostavljene lastnosti, znanja, izkušnje
in ostale karakteristike, ki naj bi jih imel dober zastopnik. Rezultati navedenega
odločitvenega modela so podani jasno, in sicer, da je posamezen kandidat npr. zelo
primeren, primeren ali neprimeren za to delovno mesto. Neprimerni kandidati so
tisti, ki nimajo ene ali več ključnih lastnosti, znanj, izkušenj, itd. Pomembno je, da so
s tem modelom izpostavljene bistvene lastnosti, ki naj bi jih imel zavarovalni
zastopnik in celotno skupino prijavljenih kandidatov lažje spremljamo po navedenih
karakteristikah. Najboljši je seveda kandidat, ki najbolj ustreza zahtevanim
kriterijem. Končna odločitev je še vedno subjektivne narave, saj je potrebno
rezultate pregledati in se med zelo primernimi kandidati odločiti, kateri kandidat je
dejansko najprimernejši za delovno mesto zavarovalnega zastopnika.

1.4 METODE DELA
Najprej smo se podrobno seznanili s problematiko. Uporabili smo deskriptivno
metodo pri povzetkih iz domače in tuje literature.
Podrobno smo obdelali dosedanji način izbire delavcev v Zavarovalnici Triglav, d.d.
Poleg tega smo veliko pozornost namenili tudi izbiri kriterijev, ki vplivajo na izbor
najprimernejšega kandidata za delovno mesto zavarovalnega zastopnika. Po izbiri
vseh kriterijev, smo le te primerno razvrstili v drevo kriterijev. Kriterijem smo nato
določili zaloge vrednosti in po natančnem premisleku formirali še tabelo odločitvenih
pravil. Pri pravkar navedenem smo sodelovali z gospo Nado Esih, Vodjo oddelka za
splošne in kadrovske zadeve v Celju, ki je lahko s svojim znanjem in strokovnostjo
najbolje ocenila primernost zastavljenega večparametrskega odločitvenega modela.
Podatke smo prikazali z grafikoni in tabelami, obdelani so s pomočjo računalniškega
programa DEXi in programa Vredana. DEXi sloni na metodologiji DEX, ki ga je
razvila Univerza v Maribor, Fakulteta za organizacijske vede in Institut Jožefa
Štefana. Zanimivost te metodologije je predvsem kvalitativni pristop, kar pomeni, da
je zaloga vrednosti kriterijev kvalitativnega oz. opisnega značaja in pa neposredno
določanje funkcije koristnosti, zaradi česa se bistveno poenostavi izgradnja samega
odločitvenega modela. Rezultate smo zbrali in pripravili za predstavitev z namenom:
∼
∼

Ugotoviti, katere kriterije je potrebno upoštevati pri izbiri delavcev na prosto
delovno mesto zavarovalnega zastopnika.
Model naj bi služil Oddelku splošne in kadrovske zadeve, kot pomoč pri izbiri
najprimernejšega kandidata za razpisano delovno mesto zavarovalnega
zastopnika.
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2 RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
Vloga kadrov v organizaciji se je bistveno spremenila. V začetku industrijskega
razvoja so si vlogo zaposlenih zamišljali zgolj kot »strežbo stroju«. Spremenjena
vloga človeka in njegov pomen v organizacijskem procesu, sta privedla do
spoznanja, da je človek s svojim znanjem, sposobnostmi ter motiviranostjo
najpomembnejši proizvodni tvorec. Ustrezno ravnanje s kadri je ključ do uspeha, ki
ga dosežemo, če so kadrovska politika in ukrepi ter poslovne dejavnosti organizacije
tesno povezane z uresničevanjem ciljev organizacije. Kadri niso nič več namenjeni
sami sebi, ampak strokovnjaki, zaposleni v kadrovski službi sodelujejo s sodelavci
na proizvodnem, finančnem, gospodarskem, tržnem in drugih področjih in tako
skupaj z njimi rešujejo probleme. Potrebno se je torej zavedati, da nobena
organizacija ne more doseči svojih ciljev brez uspešnih ljudi, zato se mora
management v procesu zaposlovanja usmeriti v ljudi in v njih odkriti nove zmožnosti,
ki mu bodo pomagale vzdržati pritiske svetovne konkurence (Florjančič 2004, str.
41; Možina 2002, str. 10-11).
V času globalne konkurenčnosti management organizacije išče možnosti, kako se
ne le ohraniti na tržišču, temveč tudi kako prehiteti svoje tekmece. Organizacije
vidijo rešitev v lastnem kadrovskem posodabljanju, ki temelji na povečevanju zahtev
po znanju, sposobnostih in odgovornosti zaposlenih, ki se odlikujejo s
samoiniciativnostjo, vsestranskostjo in prilagodljivostjo timskemu načinu razmišljanja
in dela. Pričakujemo lahko, da se bo problem zaposlovanja kadrov zaostroval še
naprej in bodo tista podjetja, ki se ne bodo uspela vključiti v svetovno dogajanje
izgubila konkurenčno prednost in razvojno zaostala. Težnja ravnanja s kadrovskimi
viri gre v dve osnovni smeri: usmerjati kadre in njihove zmožnosti k povečevanju
učinkovitosti ter obenem v kar največji meri zadovoljevati potrebe zaposlenih.
Omenjena cilja je potrebno prikazovati kot medsebojno odvisna (Florjančič 2004, str.
41; Možina 2002, str. 4).
Upravljanje kadrovskih virov je splet različnih programov in dejavnosti, s katerimi
želimo doseči, da je ravnanje s kadrovskimi viri uspešno in vključuje vrsto
dejavnosti, ki se med sabo povezujejo in dopolnjujejo. Vse pa so neposredno ali
posredno povezane s cilji in poslovnimi načrti organizacije. Ker je organizacija
uspešna in prodorna, toliko, kot so kakovostni in uspešni njeni kadri, je pomembno,
da organizacija skrbno analizira obstoječe kadrovske vire in načrtuje morebitne
potrebe po novih. Načrtovanje kadrovskih virov je proces, s katerim si organizacija
zagotovi pravo število ustrezno kvalificiranih ljudi, ki bodo ob pravem času
pripravljeni in sposobni opraviti predvideno delo. To pa v praksi pomeni, da
načrtovanje kadrovskih virov vključuje, primerjavo trenutnega stanja kadrovskih
virov v organizaciji z načrtovanimi prihodnjimi razvojnimi potrebami in s tem
povezanimi potrebami po kadrih. Če se organizacija odloči za novo zaposlovanje,
pomeni, da mora imeti izoblikovan proces privabljanja potencialnih kandidatov, s
katerimi bo zapolnila prazna delovna mesta. Pomembno je tudi, da ima organizacija
učinkovit sistem izbora, s katerim bo zagotovo izbrala najustreznejše nove
sodelavce (Vukovič in Miglič 2006, str. 15).
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Definiranje pojma kadri
Za našo nadaljnjo obravnavo je posebnega pomena definiranje pojma kadri. Beseda
»kadri« (angl. Personnel, osebje) izhaja iz besede »kader«, ki pomeni »delavce,
usposobljene za določeno področje, stroko«. Z razvojem kadrovske funkcije se
besedo kadri vse bolj pojmuje širše, kot vse »človeške, kadrovske« vire v
organizaciji (angl. Human Resources, HR). Človeški viri so vsi človeški viri ne glede
na to ali ljudje sodelujejo v neki organizirani obliki dela, ko pa vstopijo v pripravo ali v
delo samo, v organizacijo, pa so kader te organizacije. Pri tem ni pomembno ali so
zaposleni v organizaciji (zaposleni po zakonu o delovnih razmerjih delavci) ali se
vključujejo v delo na drug način (npr. pogodbeno delo, delo na podlagi outsourcinga
- organizacijskega izločanja dela ipd.).
Kot kadre v širšem smislu obravnavamo ljudi, ki v kakršni koli obliki sodelujejo v
organizirani obliki človeškega dela, ki torej delajo v neki organizaciji – gospodarski,
javni, politični, športni itd. So najpomembnejši element vsake organizacije, ter so
vključeni v proces uresničevanja nekega skupinskega ali individualnega cilja te
organizacije (Butina 2010).
Podajmo to še v obliki definicije: Kadri so sami zase vir, obenem pa je vsak
posameznik vir osebnostnih, strokovnih in delovnih lastnosti. Uspešnost, kakršne
koli organizacije, je v glavnem odvisna od smotrnega usklajevanja in razvijanja
obstoječih virov; kadrovskih, finančnih, tehnoloških in drugih, glede na postavljene
cilje organizacije.
Med kadre v ožjem smislu sodijo vsi ljudje, ki so vključeni v nek delovni proces oz.
se zanj usposabljajo (izobražujejo), in jih lahko delimo na kadre v pripravi in kadre v
funkciji. Kadri v pripravi so vsi ljudje v procesu izobraževanja za opravljanje katere
koli priznane družbene dejavnosti. Kadri v funkciji pa so tisti ljudje, ki so vključeni v
delo organizacij, ki uresničujejo neke cilje (Ibid 2010).
Kadri so neprecenljiv vir vsake organizacije (podjetja) in njena konkurenčna
prednost. Njihovo delo (uspešnost dela) pa je odvisno od vodenja, upravljanja z
njimi oz. njihovimi viri.
S kadrovskimi (človeškimi) viri (angl. Human Resources) opredeljujemo zaposlene,
njihove osebnostne zmožnosti, ki so odvisne od njihovih značilnosti oz. lastnosti kot
so temperament, značaj, sposobnosti (intelektualne, motorične, senzorične in
mehanske), znanja, mišljenje in motivacijo, kot tudi njihovo navezanost na skupino,
na organizacijo, pripravljenost na sodelovanje ipd.
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2.1 PLANIRANJE ČLOVEŠKIH VIROV
Organizacija mora celovito in sočasno planirati na vseh področjih, ker le to daje
optimalne rezultate. Ko načrtuje svoj razvoj, mora istočasno predvideti kadre, ki
bodo lahko dosegli zadane cilje. Planiranje človekovih zmožnosti kot virov, ljudi kot
virov ali njihovih vedenjskih vzorcev kot virov je prva stopnička v zaposlovalnem
procesu (Lipičnik in Mežnar 1998).
Strateško planiranje kadrovskih virov je sestavni del organizacijskega strateškega
planiranja, kar pomeni, da je to proces določanja ciljev, razvoja, strategije za njihovo
doseganje in opredeljevanje metod za pridobivanje, uporabo, razvoj ter vzdrževanje
teh virov v podjetju. Torej vizije in strategije posamezne organizacije vplivajo na to,
kako planiramo človeške zmožnosti. Od prihodnjih delavcev pričakujemo, da bodo
imeli tiste lastnosti, s pomočjo katerih bodo lahko uspešno opravili delo, ki jim je
naloženo (Možina 2002, str. 45; Lipičnik in Mežnar 1998).
V procesu zaposlovanje mora planiranje kadrov zagotoviti ljudi, ki so potrebni za
uresničitev celovitega strateškega načrta, ki določa politiko zaposlovanja in načrt
potrebnega števila kadrov, strokovnost in izobrazbeno strukturo kadrov za celotno
organizacijo in po organizacijskih enotah. Politika zaposlovanja opredeljuje načine in
postopke organizacije od pridobivanja, izbiranja, nameščanja in vključevanja ljudi v
organizacijo. Tako organizacija določi tudi stališča glede starosti in delovnih
izkušenj, stopnje in ustreznosti strokovne in dodatne izobrazbe novih delavcev ter
dopustna odstopanja (Florjančič 2004, str. 43).
Planiranje kadrov v organizaciji temelji na načelih, ki opredeljujejo celoten proces
kadrovskega managementa. Najpomembnejša načela planiranja so (Merkač 1998,
str. 29; Florjančič, Bernik M. in Bernik I. 2003, str. 12):
∼ Integriranost kadrovskega plana s poslovno strategijo in operativnimi plani
organizacije. Z načelom integralnosti razvoja kadrov pojmujemo človeka v vsej
njegovi popolnosti. Upoštevati moramo razvojno, inovativno, alokacijsko in
adaptivno podvrsto kadrovskega planiranja.
∼ Kontinuiranost planov – načrtovanje je stalen proces, zato moramo
kontinuirano planirati.
∼ Realnost planov – plani morajo biti realni, saj v nasprotnem primeru prihaja do
travm med ljudmi.
∼ Prožnost planov – plani morajo biti elastični, da se lahko medsebojno
usklajujejo z drugimi podsistemi.
Procesa planiranja kadrov zajema naslednje aktivnosti (Merkač 1998, str. 29):
∼ analiza dela – analiza dela, opis dela, opis zahtev,
∼ zahteve po kadrih – glavne sile, pripomočki,
∼ določanje trgov, s katerih se črpajo kadrovski viri – interni trg in pregled
sposobnosti, shema nadomestitev, zunanji trg,
∼ usklajevanje zahtev in ponudbe – posebne aktivnosti, plani, populacijski trendi.
Planiranje kadrov je uspešno, ko zmanjša ali prepreči težave na kadrovskem
področju – na primer stabilizira nivo zaposlenih, pri čemer se zmanjša
nezaposlenost, dodeli finančna sredstva posameznim oddelkom tako, da ima vsak
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oddelek zadostno število ljudi za doseganje želenih ciljev, zmanjša težave ob
nenapovedanih odhodih izkušenih kadrov in prepreči odhode mladih, perspektivnih
kadrov iz organizacije (Greenlaw in Kohl 1986).
V procesu strateškega planiranja kadrovskih virov, ki sestavljajo ogrodje za izdelavo
trdnega strateškega plana organizacije, je bistvenih šest ključnih stopenj. Te stopnje
so (Možina 2002, str. 47):
a) analiza okolja organizacije,
b) povezovanje poslovnih ciljev in strategij s kadrovskimi viri,
c) notranja analiza kadrovskih virov,
d) napoved potreb po človeških virih,
e) razvijanje poti in programov za kadrovske vire ter
f) vrednotenje in ocena uresničevanja.
a) Analiza okolja organizacije
Ta stopnja vsebuje sistematično ugotavljanje in analizo ključnih teženj in vplivov v
okolju, ki lahko vplivajo na ravnanje s kadrovskimi viri v organizaciji. Med dejavnike,
ki vplivajo na planiranje kadrov, štejemo številne vplivne veličine iz gospodarskega,
tehnološko-tehničnega in socialno-političnega okolja organizacije (Možina 2002, str.
47).
Da bi učinkovito povezali rezultate te analize s strateškim planiranjem, moramo
preučiti naslednje (Ibid 2002, str. 48):
∼ Kakšen je možen vpliv ugotovljenih sprememb v okolju na načrte kadrovskih
virov.
∼ Kakšne so posledice možnih vplivov na sedanje in prihodnje cilje in strategije
organizacije.
Načrtovalci človeških virov morajo stalno spremljati možne spremembe v okolju, ki
bodo vplivale na kadrovske vire in uspešnost organizacije.
b) Povezovanje poslovnih ciljev in strategij s kadrovskimi viri
Povezovanje med cilji in strategijami organizacije in strateškim planiranjem
kadrovskih virov lahko bolje razumemo s prikazom treh ravni strateškega planiranja,
ki morajo biti med sabo trdno povezane v enoten sistem planiranja kadrov, ki je
neposredno povezan s cilji in strategijami celotne organizacije (Možina 2002, str.
49):
∼ Na korporacijski ravni naj bi se strateško planiranje kadrovskih virov osredotočilo
na razvijanje splošne strategije kadrovskih virov organizacije, ki bi podprlo
poslanstvo in doseglo cilje organizacije.
∼ Na poslovni ravni naj bi bilo strateško planiranje kadrovskih virov usmerjeno na
zadovoljevanje potreb poslovnih enot.
∼ Na funkcionalni ravni naj bi se prizadevanja usmerila v razvijanje politik in
programov za vsako funkcionalno področje kadrovskih virov (zaposlovanje, razvoj,
izobraževanje, itd.)
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c) Notranja analiza kadrovskih virov
Prva dimenzija vsebuje ugotavljanje števila kadrov, strukture (formalen izobrazbe,
dejanska usposobljenost, navade, produktivnost, starost, spol, ...). Glavna naloga
analize kadrov je ugotavljanje dejanske kakovosti kadrov, torej, kaj z razpoložljivimi
kadri lahko dosežemo (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, str. 15).
Poudarek je na ocenjevanju ključnih kadrov in mladih obetavnih kadrov. Teh je
ponavadi okoli 10 % od vseh zaposlenih. Gre za kadre, s katerimi bo lahko
organizacija uresničila svoje dolgoročne strateške cilje (Možina 2002, str. 50).
Druga dimenzija pa poudarja spremljanje organizacijske kulture, pripadnosti
zaposlenih organizaciji, kvalitete življenja delavcev, tendence v izostajanju z dela,
sedanji položaj in učinkovitost kadrovskega sistema, itd. (Ibid 2002, str. 50).
d) Napoved potreb po človeških virih
Najzahtevnejša faza planiranja kadrov je ocena potreb za prihodnost, saj (Florjančič,
Ferjan in Bernik 1999, str. 15);
∼ na prihodnost pogosto vplivajo dejavniki, na katere posamezniki in organizacija
ne morejo vplivati,
∼ napačna ocena potreb privede do hudih posledic.
V praksi najpogosteje prihodnje kadrovske vire ekstrapoliramo iz obstoječe
kadrovske situacije. Toda ukvarjati se moramo tudi s tem, kako se ta delovna mesta
spreminjajo in razvijajo ter katera nova delovna mesta se bodo pojavila, ko bo
organizacija vstopila v nove posle, opustila obstoječe, itd. Gre za dinamično analizo
delovnih mest, pri kateri je treba nenehno pregledovati spretnosti, znanje,
sposobnosti, vrednote, ki so trenutno navzoče pri zaposlenih v organizaciji oziroma
bodo potrebne v prihodnosti (Možina 2002, str. 51).
e) Razvijanje poti in programov za kadrovske vire
Ko so cilji definirani, morajo biti aktivnosti na funkcionalni ravni (izbira, najemanje,
razvoj in izobraževanje, itd.) tako opredeljene, da jih bomo lahko dosegli.
Pomembno je, da je ta stopnja delovanja povezana med seboj in s strategijami
organizacije, ne pa oblikovana kot neka posebna dejavnost. Na primer, če se
organizacija loti strategije rasti, potem bodo načrti zaposlovanja novih članov in
načrti razvoja karier prilagojeni za pridobitev in razvoj kadrov, ki bodo zagotovili rast
organizacije (Ibid 2002, str. 53).
f) Vrednotenje in ocena uresničevanja
Pri strateškem planiranju kadrovskih virov je pomembno nepretrgano ocenjevanje
in kontroliranje razvoja v smeri ciljev. Pregled in ocena naj bi vključevala
vrednotenje načrtovanih aktivnosti kadrovskih virov in odpravljanje ugotovljenih
nepravilnosti. Bistveno vprašanje je, kako dobro plan uresničujemo (Ibid 2002, str.
53).
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2.2 PRIDOBIVANJE ČLOVEŠKIH VIROV
Cilj pridobivanja kadrov je odpraviti problem pomanjkanja delavcev in zagotoviti
kadre, ki so potrebni za to, da lahko organizacija ob upoštevanju kakovostnih,
količinskih, prostorskih in časovnih vidikov opravlja svoje naloge. Pomanjkanje
kadrov se najpogosteje pojavi zaradi rasti organizacije, povečanja obsega dela ali
zaradi odhoda zaposlenih iz organizacije, vendar pa pridobitev novega sodelavca ni
nujno najprimernejša možnost zapolnitve prostega delovnega mesta. Podjetje se
lahko poslužuje različnih možnih ukrepov: reorganizacija dela, uvajanje nadur,
mehanizacija dela, prerazporeditev delovnega časa, itd. Če se management kljub
naštetim možnim ukrepom vseeno odloči za zaposlitev novega delavca za prosto
delovno mesto, nastopi intenziven proces usklajevanja med kandidati in organizacijo
(Florjančič 2004, str. 45).
2.2.1 POSTOPEK PRIDOBIVANJA ČLOVEŠKIH VIROV
Učinkovito privabljanje kandidatov vključuje odkrivanje morebitnih kandidatov iz
notranjega in zunanjega organizacijskega okolja, pritegovanje njihove pozornosti za
zaposlitev ter izbor najustreznejših kadrov. Pridobivanje kadrovskih virov se začne z
ugotavljanjem organizacijskih zahtev po kadrovskih virih in se konča s prejemom
vloge za razpisana prosta delovna mesta.
Pridobivanje kadrovskih virov
je torej dvosmeren proces, saj organizacija
informacije posreduje potencialnim kandidatov, ti pa organizaciji posredujejo
informacije o svojih namerah in pogojih, ki jih izpolnjujejo. Pridobivanje kadrovskih
virov je dejansko srečanje potreb organizacije in posameznikov, saj ima dva
temeljna namena, in sicer pomaga organizaciji pri pridobivanju ustreznih človeških
virov, hkrati pa posameznikom pomaga ugotoviti, ali izpolnjujejo zahtevane pogoje,
ali jih razpisano delovno mesto dejansko zanima in ali se sploh želijo vključiti v
organizacijo, ki jim delo ponuja (Vukovič in Miglič 2006, str. 87).
Da je pridobivanje kadrov uspešno, morajo biti povsem jasno opredeljena vsa dela
oziroma delovna mesta in položaji v organizaciji, zaradi česar je še toliko
pomembnejše, da organizacija izvede analizo dela vsaj za najbolj tipična in pogosta
delovna mesta. Z analizo dela so namreč določeni opisi delovnih mest, vključno s
temeljnimi nalogami, odgovornostmi, postopki nadzora, sporazumevanja, delovnimi
pogoji ter lastnostmi delavcev, kot so: kvalifikacije, spretnosti, znanje, osebne
značilnosti, itd.
Dober program kadrovanja mora zadostiti več ciljem, ki so si včasih tudi
nasprotujoči. Običajno se največ pozornosti nameni nalogi pridobiti čim širši krog
interesentov za zaposlitev. Proces kadrovanja pa se lahko zaradi tega bistveno
podraži. Pridobivanje interesentov za zaposlitev naj bi privabilo čim več kvalificiranih
posameznikov, ki so se pripravljeni resno vključiti in sprejeti ponudbo zaposlitve.
Prav tako je potrebno določiti naloge po kadrovanju, ki morajo iz kandidatov narediti
delavce, ki bodo v organizaciji daljši čas. Dodatna naloga in cilj prizadevanja za
pridobitev novih kadrov je tudi stopnjevanje splošne podobe o organizaciji, saj če so
dejavnosti pridobivanja novih kadrov primerno izpeljane, celo zavrnjeni kandidati
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lahko doprinesejo k pozitivnemu mnenju o organizaciji. Vsi zadani cilji pa morajo biti
doseženi v najkrajšem času in z najnižjimi stroški (Vukovič in Miglič 2006, str. 89).
Prva faza postopka za pridobivanja kandidatov na določeno delovno mesto,
vključuje prijavo potrebe po delavcu oziroma pripravniku. Prijavo je potrebno pisno
sporočiti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje na veljavnem obrazcu (DZS –
obrazec 0,48), in sicer v roku osmih dni od sprejema sklepa o potrebi po sklenitvi
delovnega razmerja z delavcem oz. pripravnikom.
Zaposlovanje novih delavcev zahteva javno objavo prostih delovnih mest, razen v
primerih, ki jih določa 24. člen Zakona o delovnih razmerjih. Objava prostega
delovnega mesta mora vsebovati pogoje za opravljanje dela in rok za prijavo, ki pa
ne sme biti krajši od osmih dni. Priporočljivo je, da objava ne vsebuje le naziva
delovnega mesta, temveč tudi nekoliko natančnejši opis del in nalog iz naslova
delovnega mesta. Če natančneje definiramo delovno mesto, prejmemo manj prijav z
neustreznimi kompetencami kandidatov. Sledi zbiranje in evidentiranje vseh prijav,
ki so prispele na razpis za prosto delovno mesto (Mihalič 2006, str. 152-153).
2.2.2 PRIDOBIVANJE KADROV IZ NOTRANJIH VIROV
Pridobivanje kadrov iz notranjih virov je usmerjeno k delavcem, ki so že zaposleni v
organizaciji in bi se želeli zaposliti na prostih delovnih mestih. To je lahko za večje
organizacije najbogatejši vir kandidatov, posebej še, če jih iščejo za vodstvena
delovna mesta. Hkrati pa se pojavi problem z zapolnitvijo njihovega prejšnjega
delovnega mesta (Fisher et al., 1999, str. 239).
Interni segment trga delovne sile označuje prakso organizacij, da ravnajo z
nekaterimi svojimi delavci drugače, kot to narekuje zunanji trg. To pomeni, da jih bolj
plačujejo, jim dajejo dodatne nagrade, investirajo v njihov razvoj in jih ob krizi ne
odpustijo takoj, ampak jim ponudijo večjo varnost zaposlitve.
Med prednostmi notranjega kadrovanja omenimo (Svetlik 2002, str. 134; Vukovič in
Miglič 2006, str. 93):
∼ Zaposleni vidijo, da organizacija ceni njihove sposobnosti, kar spodbuja moralo
in delovno uspešnost.
∼ Notranji kandidati so organizaciji bolj naklonjeni in obstaja manjša možnost, da
jo zapustijo.
∼ Če gre za napredovanje, to povečuje lojalnost zaposlenih in omogoča
dolgoročno usmerjeno kadrovanje za vodstvena mesta.
∼ Verjetnost, da bomo dobro ocenili oz. izbrali kandidata, je pri notranjih kandidatih
večja kot pri zunanjih.
∼ Notranji kandidati potrebujejo manj uvajanja in usposabljanja kot zunanji.
∼ V primeru, da se poišče notranjega kandidata, je kadrovanje krajše in cenejše.
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Negativne strani notranjega kadrovanja so (Svetlik 2002, str. 134; Vukovič in Miglič
2006, str. 94):
∼ Zaposleni, ki kandidirajo za prosta delovna mesta in pri tem ne uspejo, lahko
postanejo nezadovoljni.
∼ Če v organizaciji sistem kadrovanja in razvoja kadrov ni dobro izdelan, se
pogosto zgodi, da izberemo delavca, ki je na vrsti in ne delavca, ki najbolj ustreza
prostemu delovnemu mestu.
∼ Izbran delavec ima lahko težave z uveljavljanjem svoje avtoritete, saj ga zlasti
njegovi sodelavci še vedno obravnavajo kot člana skupine in ne kot nadrejenega.
∼ Doma vzgojeni kadri številnih problemov ne vidijo ali pa jih neuspešno rešujejo
na ustaljen način.
∼ Pri hitro rastoči organizaciji postane notranja oskrba s kvalificiranimi kadri
nezadostna. To lahko pripelje tudi do tega, da posamezniki napredujejo, ne da bi bili
na to pripravljeni, ali pa se jim ne omogoči delati na določenem delovnem mestu
dovolj dolgo, da bi delo popolnoma obvladali in ga dobro opravljali.
∼ Dosedanje delovno mesto delavca, ki napreduje, ostane prazno in ga je
potrebno zapolniti. Tako nastane verižni efekt, ki ga sproži eno samo napredovanje.
∼ Slabost notranjega kadrovanja so tudi zelo nadležni organizacijski postopki.
Lahko pride do »birokratskih nočnih mor« zaradi oblik, čakalnih časov, seznamov
primernosti in potreb po dovoljenjih – soglasjih kandidatovega trenutnega
nadrejenega in drugih.
2.2.3 PRIDOBIVANJE KADROV IZ ZUNANJIH VIROV
Najstarejša in še vedno veliko uporabljena je metoda neformalnega pridobivanja.
Pojavlja se v različnih oblikah: od pazljivega poizvedovanja pri prijateljih, znancih in
profesionalnih kolegih ter previdnega nagovarjanja kandidatov, ki delajo za druge
delodajalce, do zaprosila vodstva organizacije izrečenega zaposlenim, naj obvestijo
svoje znance in jih priporočijo delodajalcem.
Druga zelo stara in razširjena metoda je neposredno javljanje kandidatov pri
delodajalcih. Pobuda je na strani iskalcev zaposlitve, delodajalci pa so odprti do
kandidatov, ki osebno poizvedujejo o prostih delovnih mestih ali se obračajo na
organizacijo v pisni obliki. Podatke o takih kandidatih organizacije vnašajo v svoje
datoteke ter jih obveščajo o prostih delovnih mestih, ko se ta pojavijo. Ta metoda je
za organizacijo poceni (Svetlik 2002, str. 135).
Kadre lahko pridobivamo tudi direktno iz šol. Potencialni kadri in delodajalec se že v
fazi rednega šolanja lahko spoznata na različne načine (Florjančič, Ferjan in Bernik
1999, str. 115; Svetlik 2002, str. 135):
∼ preko štipendiranja,
∼ preko počitniškega dela oz. dela preko študentskega servisa,
∼ preko sodelovanja na raznih tekmovanjih, katere sponzorira podjetje,
∼ preko priporočil učiteljev in vodstev šol,
∼ sistematično izbiranje najboljših dijakov in študentov, ki jih ob pomoči učiteljev
obvestimo o možnih zaposlitvah, jih vabimo v organizacijo, da bi spoznali delovno
okolje ali da bi se izpopolnjevali z delom, jim pomagamo pri izbiri tem seminarskih in
diplomskih nalog ter jim morda tudi materialno podpiramo.
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To je strokovno razmeroma zahtevna metoda, ki pa se dobro obrestuje pri
pridobivanju svežih moči za najzahtevnejša profesionalna in vodstvena mesta.
Strokovno je zahtevna, ker zahteva izkušnje iz komuniciranja oziroma dela z
mladimi, pripraviti je treba precej pisnega gradiva in z možnimi kandidati vzpostaviti
in vzdrževati raznovrstne stike. Po vstopu v organizacijo morajo diplomanti običajno
še skozi razmeroma dolgotrajen proces usposabljanja in uvajanja v delo in kulturo
organizacije (Svetlik 2002, str. 135).
Javne službe za zaposlovanje oziroma lokalni uradi za delo so lahko pomemben vir
kadrov za nova delovna mesta. Njihove datoteke iskalcev zaposlitve so običajno
najobsežnejše in sproti dopolnjevane, zagotavljajo podatke za celo državo, kandidati
za zaposlitev pa so takoj dostopni. Takšen način izbire kadrov je zelo primeren zlasti
takrat, ko zaposlujemo večje število delavcev, od katerih ne zahtevamo posebnih
vrst znanja in drugih sposobnosti (Ibid 2002, str. 137).
Pomemben vir kadrov za prosta delovna mesta so lahko tudi zasebne agencije za
zaposlovanje. V primerjavi z javnimi službami so mnogo manjše, imajo manj
informacij in tudi manj možnih kandidatov. Organizacijam svoje storitve
zaračunavajo. Prednosti zasebnih agencij so, da se specializirajo za neko vrsto
kandidatov, da imajo o svojem področju zelo dobre podatke, da delodajalcem ne
dajejo le podatkov o aktualnih iskalcih dela, ampak lahko pridobivajo že zaposlene
delavce, da ob posredovanju kandidatov ponudijo tudi druge storitve, kot sta
intervjuvanje in testiranje, in da so pri svojem delu učinkovite in dajejo jamstva za
kandidate. Delodajalci se najpogosteje obračajo na zasebne agencije, ko iščejo
kandidate s posebnim znanjem za profesionalno in vodstveno delo (Svetlik 2002,
str. 137).
Delodajalci lahko za pridobivanje kandidatov (predvsem za manj zahtevna delovna
mesta) uporabijo objave na javnih oziroma vidnih mestih. Odkriti je treba mesta, kjer
se zadržujejo možni kandidati, oziroma mesta, kjer bi lahko objavo opazili (npr.
izložbe, itd.).
Oglasi v javnih medijih, kot so časopisi, revije, radio in televizija, so zelo razširjena in
vsestransko uporabna metoda za pridobivanje kandidatov. Prednosti te metode so,
da z njo dosežemo mnogo možnih kandidatov. Medij lahko izberemo glede na
regionalno območje, na katerem iščemo kandidate, lahko pa tudi glede na poseben
del populacije, ki ji je namenjen (npr. višje ali nižje izobraženi, bralci posebnih
strokovnih revij, itd.). Slabe strani javnih medijev so, da se jim moramo prilagajati po
času izhajanja oziroma programu oddajanja, informacije so trenutne (radio, TV) in
drage, posebej če jih večkrat objavimo (Svetlik 2002, str. 137).
Spletno kadrovanje raste veliko hitreje kot katera koli druga metoda v zadnjih letih.
To je dober način za pridobivanje kandidatov, ki imajo dobre računalniške in
tehnične sposobnosti in je najcenejši način za pridobivanje kandidatov po vsem
svetu. Vedno več organizacij je prepričanih, da je mogoče na takšen način najti
večino potrebnih kadrov. Splet ni uporaben le za iskalce zaposlitve, ampak tudi za
organizacije, ki iščejo kadre, saj daje možnost obojestranske izmenjave informacij
(Vukovič in Miglič 2006, str. 110).
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Zunanje kadrovanje lahko v organizacijo prinese nove ideje in poglede, hkrati pa so
možni tudi prihranki pri stroških usposabljanja kadra. Z najemanjem izkušenih
delavcev iz drugih organizacij se namreč lahko zmanjša obseg usposabljanja ali
privajanja na konkretno delo. Poleg tega so običajno v organizaciji tudi področja, na
katerih je dobrodošel nov pogled od zunaj (npr. na ravneh višjega managementa).
Ena od slabosti zunanjega kadrovanja je strošek. Zunanji trg delovne sile je veliko
večji in težji za doseganje ciljev kadrovanja kot notranji, saj pridobivanje delavcev
traja dlje in je dražje. Merkač opozarja na možnost počasnejšega starta novo
zaposlenih, zaradi prilagajanja na organizacijo. Pri kadrovanju delavcev od zunaj
tvegamo, da bomo zaposlili kandidata, ki dejansko ne bo imel takšnega potenciala,
kot ga je izkazoval med procesom selekcioniranja. Prav tako je potrebno upoštevati,
da preveliko zunanje kadrovanje demotivira že zaposlene, ker zmanjša možnosti za
napredovanje v organizaciji (Vukovič in Miglič 2006, str. 101; Merkač 1998, str. 51).
Leta 2002 je bila izvedena raziskava, katere področje je obsegalo tudi pridobivanje
zaposlenih iz zunanjih virov. Anketiranci so bili naključno izbrani na ozemlju celotne
Slovenije. Okvir raziskave je bil precej širši in je poleg pridobivanja zaposlenih iz
zunanjih virov, zajemal tudi tematiko pridobivanja zaposlenih iz notranjih virov,
metod za izračun potrebnega števila zaposlenih, pogostost menjavanja zaposlitve
itd. (Ferjan 2003, str. 17).
Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da je (Ferjan 2003, str. 21):
∼ 44,5 % zaposlenih za prosto delovno mesto izvedelo iz osebnih virov,
∼ 24,2 % zaposlenih za prosto delovno mesto izvedelo iz razpisa v medijih,
∼ 17,1 % zaposlenih za prosto delovno mesto izvedelo preko specializirane
agencije,
∼ 7,1 % zaposlenih za prosto delovno mesto izvedelo preko šol,
∼ 7,1 % zaposlenih za prosto delovno mesto izvedelo iz Zavoda za zaposlovanje.
Največ anketiranih (44,5 %) je povedalo, da so za potrebo podjetja izvedeli iz
osebnih virov. Teorija pojmuje takšen način pridobivanja zaposlenih kot tipičen za
okoliščine, kjer se od kandidatov za zaposlitev pričakuje posebna znanja in
usposobljenost. Toda fenomen Slovenije je v tem, da podjetja pridobivajo zaposlene
iz osebnih virov neodvisno od zahtev (npr. glede izobrazbe). To si je mogoče
razložiti predvsem z majhnostjo Slovenije. Pomembna pa je tudi »socialna mreža«
posameznika, saj šola poleg izobraževalne funkcije ponuja tudi možnost spoznati
ljudi, ki si kasneje med sabo pomagajo (Ferjan 2003, str. 20).

2.3 IZBIRANJE ČLOVEŠKIH VIROV
Izbor novih sodelavcev močno vpliva na dejansko zagotavljanje pogojev za
uresničevanje strateških in operativnih ciljev podjetja, zato je sodelovanje
managementa in kadrovskih strokovnjakov, ki vodijo postopek izbora zelo
pomembno. V skladu z zahtevami delovnega mesta, z ustreznim naborom morajo
zagotoviti primerne kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Pri tem je potrebno ugotoviti tudi skladnost osebnostnega potenciala posameznika s
temi zahtevami. Poudarjanje kadrov kot največjega bogastva v organizaciji in
njihove konkurenčne prednosti se kaže v pravilni izbiri kadrov. Zato je priprava
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kakovostnega nabora odgovornost kadrovske funkcije in managementa, saj
profesionalnost in strokovnost kadrovskih strokovnjakov omogočata, da manager ob
dobrem poznavanju situacije lahko izbira med primernimi kandidati za zaposlitev
(Florjančič 2004, str. 45).
2.3.1 POSTOPEK IZBIRANJA NOVIH SODELAVCEV
Prva faza izbiranja kandidatov za zaposlitev temelji na selekciji pisnih prijav na
razpisano delovno mesto, kjer izločimo vse prijave, ki niso popolne oziroma niso
prispele pravočasno v razpisanem roku. Veliko potencialnih kandidatov je zavrnjenih
že zaradi vzrokov, kot so slaba slovnica, črkovanje, navajanje nepomembnih
delovnih izkušenj, zaradi preveč ali premalo informacij, itd. V drugi fazi izločimo vse
tiste prijave kandidatov, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev, zahtevanih za
zasedbo delovnega mesta. V tretji fazi selekcije izvedemo selekcijski intervju. V
četrti fazi uporabimo dodatna orodja izbiranja sodelavcev, glede na zahtevnost
delovnega mesta. Izvedemo lahko preizkuse znanja in delovnih sposobnosti, ali
natančno analiziramo prijavo in življenjepis kot prvi izdelek, ki ga je kandidat izdelal
za delodajalca. V peti fazi se glede na zahtevnost delovnega mesta lahko odločimo
za izvedbo dodatnih testiranj kandidatov. Največkrat se pri izbiri vodilnih in
vodstvenih delavcev odločamo za teste inteligence, teste psihomotoričnih
sposobnosti, kognitivnih sposobnosti, teste integritete in podobno. Sodobnejši
pristopi selekcije kandidatov vključujejo tudi nekatere naprednejše tehnike, kot so:
simulator delovnih izzivov in situacij, analiza pisave kandidata, ekstremno
preverjanje sposobnosti kandidata pod pritiskom, itd. V šesti fazi selekcioniranja se
predvsem pri zasedbi zahtevnejših delovnih mest praviloma odločamo za ponoven
in bolj poglobljen selekcijski intervju s kandidati uvrščenimi v najožji izbor (Mihalič
2006, str. 154; Hadfield 2005).
Podjetja v ZDA zelo previdno izbirajo kandidate za zaposlitev, saj kar 48 %
življenjepisov in 30 % prijav za delovna mesta vsebuje lažne informacije. Iskalci
podatke o sebi prirejajo zaradi tega, ker ima kar 4 % ljudi kriminalno preteklost, 5 %
ljudi ima negativna priporočila, 31 % ljudi ima policijsko kartoteko zaradi enega do
treh vozniških prekrškov, 33 % pa jih ima negativne izkušnje s prekoračitvami
kreditov na plačilnih ali kreditnih karticah. Takšni kandidati so potencialna nevarnost
za podjetje, zato se jim podjetja skušajo izogniti (Bartlett 2005).
V Ameriki je postala splošna praksa, da kandidate za delovno mesto preverjajo
preko interneta, predvsem preko spletnih strani MySpace in FaceBook, ali pa
kandidatovo ime preprosto vpišejo v Googlov iskalnik in gledajo, kakšne informacije
o kandidatu se bodo pojavile. Na takšen način lahko zvedo bistveno več, kot je
kandidat pripravljen povedati na razgovoru. Tako si zagotovijo, da za neko delo
izberejo res pravega človeka. Kljub temu, da tako iskanje informacij o kandidatih z
zakonom še ni prepovedano, kandidat lahko podjetje toži zaradi diskriminacije oz.
vdora v zasebnost (Wolf 2006).
Izbiranje delavcev sledi načeloma učinkovitosti in uspešnosti. Izbirni postopek
zasnujemo tako, da na začetku, ko imamo veliko kandidatov, uporabimo časovno in
stroškovno manj zahtevne metode. V nadaljevanju manjšemu številu kandidatov
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lahko posvetimo več časa. Paziti moramo, da na koncu izbirnega postopka vendarle
izberemo toliko delavcev, kot jih potrebujemo, in to tako, da bo dovolj prijazen zanje
in tudi za neizbrane kandidate. Neuspešen izbirni postopek namreč bistveno
zmanjša tudi učinkovitost, saj ga je treba ponoviti (Svetlik 2002, str. 143).
Celoten izbirni postopek si lahko zamislimo v obliki vedno gostejših sit, skozi katera
prihajajo kandidati, pri čemer jih na vsakem nekaj ostane. Naš cilj pa je, da v
izbirnem postopku izberemo najprimernejšega kandidata, ki izpolnjuje zahtevane
kriterije. Slika 1 prikazuje zaporedje metod izbirnega postopka. Ni nujno, da se v
postopku izbire kandidata odločimo za vse metode oz. za naveden vrstni red. Lahko
tudi katero od izbirnih faz preskočimo, če imamo že dovolj informacij o kandidatu iz
predhodnih faz ali če se nadejamo, da jih bomo dobili v naslednjih. To običajno
storimo pri kandidatih za manj zahtevna delovna mesta (Svetlik 2002, str. 143).
Izbranega kandidata obvestimo o izboru in mu izdamo sklep o sklenitvi delovnega
razmerja. Prav tako obvestimo neizbrane kandidate, da niso bili izbrani (Mihalič
2006, str. 154).

Slika 1: Zaporedje metod izbirnega postopka
(Svetlik 2002, str. 144)
Izredno pomembno je, da izberemo primerne kandidate, saj napačna izbira
zaposlenega lahko stane podjetje trikrat toliko, kot je njegova letna plača. Zaradi
napačne izbire lahko podjetje izgubi poslovne priložnosti, potencialne stranke in
zagon. Kandidata odpustijo ali zamenjajo, vendar so s tem povezani stroški
ponovnega izbora (Hiring the Wrong Person Costs You Three Times Their Annual).
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2.3.2 LASTNOSTI DELAVCEV
Pri določanju lastnosti delavca je poudarjeno ugotavljanje tistih lastnosti, ki jih mora
imeti delavec, da bo čim uspešneje izvajal delovne naloge, in pri tem hkrati
zadovoljeval svoje potrebe oziroma doživljal osebno zadovoljstvo. Pri lastnostih
delavcev je še posebej opredeljeno tisto, kar naj bi bil delavec sposoben
narediti/obvladati, oziroma njegove zmožnosti, zahtevane za izvajanje dela glede na
predpisane standarde. Opis lastnosti delavca zajema informacije o delavčevi
izobrazbi, kvalifikacijah, usposabljanjih, izkušnjah, umskih, fizičnih in socialnih
sposobnostih, osebnostnih lastnostih, interesih, osebnih ciljih, zunanjem videzu, itd.,
ki so zahtevani/potrebni za zadovoljivo izvajanje dela. Opis delavčevih lastnosti,
usklajen z opisom dela, torej pojasnjuje vrste in stopnje človekovih značilnosti,
izkušenj in potencialov, ki naj bi jih delavec imel že pred nastopom oziroma
prevzemom dela, v nasprotju s tistimi lastnostmi, ki naj bi jih delavec dosegel in
razvil z različnimi tipi usposabljanja (Vukovič in Miglič 2006, str. 25-26; Svetlik 2002,
str. 119).
Sklepanje o potrebnih lastnostih delavcev lahko izpeljemo na več načinov.
Najpreprostejši in seveda najbolj tvegan način je, da drugje poiščemo delavca, ki
uspešno opravlja podobno delo. Preučimo njegove lastnosti in od našega
prihodnjega delavca zahtevamo podobne lastnosti. Preprosto je tudi, če skušamo
delo opraviti sami in iz svojih lastnosti sklepamo na tiste, ki naj bi jih imel prihodnji
delavec. Najbolj zanesljiv, a nekoliko bolj zapleten je proces analize dela in analize
delavca, ki ga lahko opravijo za to posebej usposobljeni strokovnjaki (Lipičnik in
Mežnar 1998, str. 94) .
Običajno opredelitev potrebnih lastnosti delavcev vsebujejo (Svetlik 2002, str. 121):
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

izobrazbo: formalno ali neformalno, izraženo s stopnjo in vrsto,
delovne izkušnje: največkrat izražene z leti in vrsto dela na določenih delovnih
mestih,
dosežke: pri študiju, delu in na drugih področjih zasebnega in javnega življenja,
posebne umske, fizične in socialne sposobnosti: na primer za delo z ljudmi,
zaznavanje prostora, fizično moč, inteligentnost,
interese: na primer za delo v naravi, umetniške, jezikovne, tehnične, socialne,
osebne cilje: glede izobraževanja, napredovanja, dohodka, vodenja,
osebnostne lastnosti: kot so vztrajnost, iniciativnost in premišljeno odzivanje,
fizični videz: kot na primer urejenost, telesna višina ali poslovni stil oblačenja,
socialne vezi: kot so sorodstvene, prijateljske, politične, z ljubiteljskimi
organizacijami ali podobno.

Izmed navedenih lastnosti je smiselno opredeliti predvsem tiste, ki jih je mogoče
ugotoviti pri kandidatih za zaposlitev in vplivajo na kvaliteto opravljanja dela v
podjetju.
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2.3.3 PRIPOMOČKI PRI IZBIRANJU KADROV
a) Intervjuji
K procesu selekcije sodi izvedba intervjuja. Intervju je ena od temeljitejših
selekcijskih metod. To je strukturiran, sistematičen, metodičen in organiziran
pogovor, ki ima definiran smoter, vsebino, postopek, pripravo in način preverjanja
uspešnosti. Seznanja kandidata z organizacijo, pričakovanji in predvidenimi
nalogami. Raziskave v velikih tujih organizacijah so pokazale, da večina kandidatov
za delo pride vsaj dvakrat na pogovor pred dokončno odločitvijo (Merkač 1998, str.
52).
Intervjuji lahko potekajo na različne načine. Razlikujejo se predvsem po tem (Svetlik
2002, str. 153; Lipičnik in Mežnar 1998, str. 101):
∼ V kolikšni meri so vprašanja vnaprej določena: strukturirani ali nestrukturirani.
∼ Koliko spraševalcev in spraševanih sodeluje v pogovoru: individualni, skupinski
in panelni.
∼ Kako oziroma o čem teče pogovor: zaporedni, problemski in stresni.
Strukturiran intervju vsebuje vnaprej pripravljena vprašanja, na katera posebej
usposobljeni spraševalci pričakujejo razmeroma tipične in vsebinsko omejene
odgovore. Spraševalci nimajo možnosti postavljati dodatnih vprašanj ali pa so pri
tem zelo omejeni in tako morda ne pridobijo nekaterih informacij, pomembnih za
izbiro kandidata. Kljub temu, da so vsem kandidatom postavljena enaka vprašanja,
pa sta veljavnost in zanesljivost podatkov večja kot pri nestrukturiranih intervjujih.
Pri nestrukturiranem intervjuju spraševalec postavlja vprašanja kandidatu sproti v
obliki prostega pogovora. Najlažje se v tem slogu pogovorimo s kandidatom, če mu
predstavimo zgodbo iz podjetja in ga prosimo, naj komentira, kako bi ravnal ali kaj
situacija pomeni. Primeren je za izbiro potencialnih vodij. Pri tem lahko spraševalec
spregleda nekatere pomembne informacije o kandidatu in pridobi take, ki ne
omogočajo sklepanja o tem, kako uspešno bi lahko opravljal delo, za katero se
poteguje.
Pri individualnem intervjuju sta udeležena spraševalec in kandidat. Takšen pogovor
je lahko zelo sproščen, saj kandidat ne čuti pritiska več spraševalcev ali drugih
kandidatov in spraševalcu zaupa občutljivejše informacije. Individualni intervjuji so
najpogostejši.
Skupinski intervjuji so razmeroma redki in zahtevni. V njih se hkrati pogovarjamo z
več kandidati, na primer za prodajo ali za vodenje. Kandidati se pokažejo kot bolj ali
manj agresivni in socialni ter z večjo ali manjšo mero zaupanja vase.
V panelnih intervjujih več spraševalcev hkrati sprašuje enega kandidata. Posamezni
spraševalci lahko poglabljajo svoja vprašanja in se pri spraševanju vsak
skoncentrira na svoje področje. Tak pogovor lahko še posebej obremeni kandidata,
zato je boljša kombinacija panelnega in skupinskega intervjuja.
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Zaporedni intervju pomeni več individualnih pogovorov, ki jih ima kandidat, na
primer z referentom za kadre, z neposredno predpostavljenim, z višjimi vodilnimi ali
s pomembnimi prihodnjimi sodelavci. Čim bolj ključno mesto naj bi zasedel kandidat,
tem več intervjujev je potrebnih.
Problemski intervju je osredotočen na problem, ki naj bi ga kandidat razrešil.
Predstavimo mu eno ali celo serijo hipotetičnih okoliščin, on pa se mora odločiti,
kako bi jih rešil.
Stresni intervju uporabljamo za preverjanje kandidatov, katerih delo bo
nepredvidljivo. Predvsem nas zanima, kako se kandidati vedenjsko in emocionalno
odzivajo na raznovrstne in nenadne pritiske. Npr. ponudimo mu cigareto, v bližini pa
ni pepelnika (Svetlik 2002, str. 153-154; Lipičnik in Mežnar 1998, str. 101).
Obvezne sestavine intervjuja so (Merkač 1998, str. 53; Svetlik 2002, str. 159-160
1) Priprava:
∼ Cilji – določiti jih je treba pred planiranjem ali začetkom intervjuja.
∼ Presoja, ali lahko intervju izpustimo – dobro moramo premisliti, da ne
opravljamo intervjujev, ki niso potrebni.
∼ Upravljanje s časom – intervju naj bi trajal le planiran čas.
∼ Priprava intervjuja in okolja – zagotoviti je potrebno udobno,
nestresno okolje. Ponovno je potrebno prebrati zapiske o kandidatih in
se vsebinsko pripraviti na intervju. Prav tako mora ponovno prebrati
gradiva, ki so jih kandidati že dobili od izvajalca intervjuja.
2) Izvedba:
∼ Začetek intervjuja je namenjen sprostitvi napetosti – to dosežemo z
osebnim povabilom v pisarno, s prijaznim pozdravom, stiskom roke in
medsebojno predstavitvijo, ponujenim stolom in napitkom, vprašanjem o
tem, kako je kandidat pripotoval in podobno.
∼ Predstavitev namena pogovora, potek in predvideno dolžino
pogovora.
∼ Jedro intervjuja je lahko organizirano na različne načine – pogovor
teče o organizacijah, kjer je bil kandidat zaposlen, delih, ki jih je opravljal,
izkušnjah, usposabljanjih, formalni izobrazbi, načrtih glede dela in
strokovne rasti, itd.
∼ Pravilno vodenje intervjuja zajema disciplino pri vprašanjih –
sprašujemo po mnenjih in nepojasnjenih okoliščinah iz gradiv.
∼ S kratkimi vprašanji pospešujemo komunikacijo – »Kako?«, »Na
primer?«, »Ali ste lahko malo natančnejši?« itd.
∼ Pomembna je neverbalna komunikacija izpraševalca in kandidata.
3) Analiziranje poteka, vsebine in rezultatov razgovorov se opravi po končanem
intervjuju in zajema tudi predlog ukrepov in odločitev.
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Večina raziskav je pokazala, da intervjuji niso edina, pogosto pa tudi ne najboljša
metoda izbora kadrov. Zelo pomembno je, da dobro proučimo tehniko intervjuvanja
(Sedej 1997, str. 102).
∼ Kandidata zelo dobro poslušamo.
∼ Skrbno opazujemo kandidata, njegovo mimiko, izraze obraza in način
obnašanja pri odgovarjanju.
∼ Stalno mislimo na opis opravil, za katera izbiramo kandidata.
∼ Intervjuja ne spreminjamo v kramljanje ali preiskavo.
∼ Ne ocenjujemo na osnovi prvega vtisa.
b) Testi
Test je izvedba standardiziranega postopka, s katerim izzovemo določeno aktivnost,
nato pa učinek te aktivnosti merimo in ocenjujemo. Individualne rezultate
primerjamo z rezultati, ki so jih dobile druge osebe v enaki situaciji. Testiranje kot
element selekcije kadrov je postopek, s katerim poskušamo ugotoviti človekove
zmožnosti v simulirani situaciji in na osnovi rezultatov sklepati, kakšna bo
kandidatova uspešnosti pri delu, ki smo mu ga namenili (Merkač 1998, str. 55).
V procesu selekcije kadrov v organizaciji so se uveljavili različni testi, imenovani
zaposlitveni testi, ki zajemajo tri glavne skupine testov (Merkač 1998, str. 55):
∼ Testi sposobnosti – večinoma merijo mentalne (npr. inteligenco), mehanične in
administrativne sposobnosti (gibalne sposobnosti prstov in rok, fizično moč,
umetniške sposobnosti, itd.) ali senzorne kapacitete (vid, sluh, itd.), običajno v pisni
obliki.
∼ Testi osebnosti – merijo značilnosti, kot so vzorci mišljenja, čustva in vedenje.
Merijo lastnosti, kot so introvertiranost, stabilnost, čustvenost, podredljivost,
zaskrbljenost, zaupljivost, samozaupanje in podobne. Delodajalci naj bi s pomočjo
teh testov dobili odgovor, o tem, ali se bo lahko delavec vključil v socialno okolje
organizacije.
∼ Testi uspešnosti in znanja – merijo praktične sposobnosti pri konkretnem delu.
Kandidat opravi določeno nalogo oz. opravi aktivnost v strukturiranih pogojih
(urejanje besedila z računalnikom, reševanje pritožbe, reklamacije, itd.).
Vrednost testov je dokazana s tem, da na podlagi podatkov, ki jih dajo o
posamezniku, lahko sklepamo o vedenju posameznika v organizaciji, zlasti pa o
njegovi delovni uspešnosti. V napovedno vrednost testov lahko verjamemo, če so
veljavni in zanesljivi. Njihova pomembna lastnost pa je tudi splošnost uporabe
(Svetlik 2002, str. 151) .
Zanesljivost testa se izkaže, če pri ponovni uporabi na istih osebah v enakih
okoliščinah da enake rezultate. To pomeni, da se nanj res lahko zanesemo in da na
primer kandidati za zaposlitev ne bodo čisto slučajno enkrat dajali takih in drugič
drugačnih odgovorov (Ibid, str. 151).
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Pred uporabo testov je priporočljivo poiskati odgovore na naslednja vprašanja
(Vukovič in Miglič 2006, str. 157-158):
∼ Uporaba testov v preteklosti in danes – Katere organizacije trenutno uporabljajo
testiranja? Katere so jih uporabljale v preteklosti? Zakaj so jih prenehale uporabljati?
∼ Literatura o testiranjih – katera literatura obravnava določen test, njegovo
uporabnost in veljavnost?
∼ Revizijski komentarji – Kdo je opravil revizijo testa? Na kaj je bilo opozorjeno?
∼ Študije – Katere študije podpirajo določen test? Kdo je opravil študije (neodvisne
ustanove, ali nekdo, ki je imel interes)?
∼ Enake možnosti – Kakšno mnenje o testu imajo organizacije za človekove
pravice? Ali je test opredeljen kot diskriminatoren, ali kot dober pokazatelj
sposobnosti za delo v določeni službi?
∼ Zakonske obveznosti – Kdo bo odgovarjal v primeru, da se ugotovi
diskriminatornost testa?
Učinkovita uporaba testa mora upoštevati naslednja pravila (Sedej 1997, str. 103):
∼ Teste ocenjujemo skupaj z vsemi drugimi podatki iz kandidatove biografije.
∼ Test mora ustrezati delovni situaciji in predvidenim opravilom.
∼ Zavedati se je potrebno razlik med posameznimi testi, torej kaj želimo z njimi
meriti.
∼ Test moramo preizkusiti na že zaposlenih in ugotoviti, kako nanj reagirajo
uspešni in kako neuspešni delavci.
∼ V kolikor je možno, poiščemo pomoč psihologa.
c) Pisne prijave, dokazila, priporočila in poročila
Pisne prijave so prvi resen stik med organizacijo in kandidatom. Pisne prijave niso
zanimive le zaradi vsebine, temveč tudi zaradi oblike. Če so tiskane, kažejo na
smisel za oblikovanje besedila. V primeru, da so v obliki rokopisa, kažejo na
značilnosti oseb, ki so jih napisale. Lahko jih pregleda tudi grafolog. V obeh primerih
pa kažejo sposobnost pisnega izražanja, stil pisanja, iniciativnost kandidata in
podobno (Svetlik 2002, str. 145).
Pisnim prijavam kandidati običajno priložijo tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
jih za zaposlitev postavlja organizacija. To so dokazila o doseženi stopnji izobrazbe,
o opravljenem dodatnem izobraževanju in usposabljanju, o pridobljenih izkušnjah,
nekaznovanosti, itd.
Posebej v razvitih državah po svetu, pogosto pa tudi že pri nas, se uveljavlja
navada, da prejšnji delodajalec posreduje mnenje o kandidatu. Temu rečemo tudi
reference – gre za delodajalce, stranke, projekte, izdelke – s katerimi se
posameznik lahko izkaže in ki predstavljajo njegovo dosedanje delo in uspehe na
obravnavanem področju. Priporočila lahko predloži kandidat sam ali pa jih
priporočevalci pošljejo neposredno delodajalcu, ne da bi kandidat vedel za njihovo
vsebino. Alternativa pisnim priporočilom so naslovi ljudi, ki jih dajo kandidati, z njimi
pa se nato delodajalec pogovori bodisi osebno bodisi po telefonu (Svetlik 2002, str.
145; Merkač 1998, str. 56).
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Nekatere organizacije za pisne prijave in priporočila uporabljajo obrazce, ki jih
pošljejo kandidatom za zaposlitev oziroma priporočevalcem. Tako se ne morejo
povsem izogniti odgovorom na vprašanja, ki so pomembna za organizacijo.
Tovrstna priporočila se tako spremenijo v poročila o kandidatu.
Obrazec za prijavo organizaciji omogoča načrtnejše pridobivanje strukturiranih
informacij o kandidatu in je zelo pogosto uporabljena metoda. V večini primerov ga
uporabljajo namesto pisnih prijav, čeprav bi lahko te tudi dopolnjevali. Obrazec za
prijavo temelji na opisu dela. Za njegovo oblikovanje moramo imeti jasno izdelana
merila oziroma kazalce, na podlagi katerih presojamo, ali ima kandidat določene
lastnosti oz. v kolikšni meri. Uporabnost formularja se poveča, če je prilagojen
različnim vrstam delavcev, ki jih iščemo (Svetlik 2002, str. 147).
d) Opazovalni centri
V procesu selekcije kadrov je potrebno včasih kandidate soočiti s situacijami, ki so
čim bolj podobne bodočim delovnim zadolžitvam. To se pogosto dogaja v
opazovalnih centrih (assessment centrih), za katere je značilno kontrolirano okolje,
ki naj predvidi verjetni managerski uspeh posameznika glede na njegovo vedenje v
več različnih simuliranih situacijah. Kandidati morajo v določenem času opraviti
različne naloge. Na podlagi njihovih rezultatov se presoja o njihovih zmožnostih za
organiziranje, odločanje, komuniciranje in ukrepanje (Merkač 1998, str. 56).
Opazovalni center je obsežnejša oblika delovnega vzorca, saj navadno vključuje od
5 do 10 simuliranih situacij. Pri tem se uporablja niz testov, vaj in sestankov, na
katerih se pregleduje povratne informacije testov. Ocenjevanja trajajo od enega do
pet dni. V teh centrih se ne uporablja ene same najboljše metode, temveč se
uporablja naslednja paleta dejavnosti (Vukovič in Miglič 2006, str. 159; Lipičnik in
Mežnar 1998, str. 104):
∼ Vaja »v koš« - kandidati morajo opraviti serijo testov ter vaj spomina in pisem, ki
so povezane s poslovnimi problemi ali dejavnostmi. Kandidat za delo prejme celo
vrsto različnih pisem, sporočil, opomnikov, telefonskih sporočil, faksov in
podobnega. Prosijo ga, naj v eni uri uredi vse, kar je prišlo na njegovo mizo. Potem
mu dovolijo, da razloži svoje odločitve, kako in zakaj bi reagiral na posamezno
sporočilo. Skrbni opazovalci razčlenjujejo njegove ideje in skušajo ugotoviti, kako bi
se kandidat obnesel pri resničnem delu.
∼ Skupinska razprava – kandidati so člani skupine, ki razpravlja. Razpravlja se o
poslovnih problemih, kot so zmanjšanje osebja, povečanje prodaje in izboljšanje
produktivnosti. Udeleženci razprave dobijo problem in morajo podati skupinsko
odločitev. Presoja se kako kandidat sodeluje v skupini, kako komunicira, kakšne
ideje oblikuje in kako sprejema ideje drugih.
∼ Psihološki testi – kandidati so podvrženi različnim psihološkim testom, kot so
inteligenčni testi, testiranja nadarjenosti, osebnosti, sposobnosti vodenja in odnosa
do konfliktnih situacij odločanja.
∼ Razgovori – kandidati imajo razgovore z večjim številom oseb, kot so vodja
skupine, strokovnjaki za kadrovanje in industrijski psihologi.
∼ Poslovne igre – v ocenjevalnih centrih običajno uporabljajo poslovne igre, ki
vključujejo zahtevo po sodelovanju kandidata pri skupinskem odločanju.
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V svetu se pogosto uporablja selekcija kandidatov s pomočjo opazovalnih centrov,
pri nas pa še razmeroma redko. Od kandidatov zahtevajo priporočila, ki so lahko
pisna ali ustna, izdajo pa jih organizacije kjer je kandidat delal, ali osebe, ki
kandidata poznajo (Florjančič in Vukovič 1998, str. 104).
e) Zdravniški pregledi
Zdravniški pregled je običajna in nujna stopnja sprejemnega postopka. Ker je tudi
draga, pošljemo na pregled le tiste kandidate, za katere smo se že odločili, da so
primerni za organizacijo. Če menimo, da je za eno delovno mesto več primernih
kandidatov, lahko tudi zdravniški pregled pripomore h končni izbiri. Lahko namreč
razkrije nekatere težave, ki nam jih kandidati morda prikrivajo, oziroma jih ne
moremo ugotoviti na druge načine (npr. alkoholizem, slabše duševno zdravje, itd.),
ali pa težave, za katere kandidati niti sami ne vedo (Svetlik 2002, str. 163).
f)

Končni izbor kandidata

V končni fazi izbire primernega kandidata za zaposlitev naj bi se odločali med
kandidati, ki imajo več ali manj želenih lastnosti. Analizirati moramo vse v izbirnem
postopku pridobljene informacije in med seboj primerjati kandidate. Pomembno je,
da sprejmemo kandidata, ki zares ve, kakšno delo ga čaka. S kandidatom se
moramo pred sprejemom končne odločitve vsaj nekaj časa pogovarjati (Svetlik
2002, str. 165).
Z zavrnjenimi kandidati je potrebno ravnati prav tako spoštljivo. Pomembno je, da se
kandidati zavedajo, da je bil izbirni postopek izveden pošteno in da zapustijo
organizacijo kot njeni simpatizerji. Obvestimo jih običajno v pisni obliki. Delodajalec
informacij o kandidatih, ki so jih pripeljali skozi večino stopenj izbirnega postopka
običajno ne zavrže, ampak jih hrani za morebitne bodoče potrebe. Takšnim
kandidatom omenimo, da lahko morda pride do sodelovanja kdaj v prihodnje (Svetlik
2002, str. 166).
2.3.4 UVAJANJE NOVO SPREJETIH DELAVCEV
Pri izbiri delavca in formalni potrditvi s podpisom pogodbe o delu, je interes
organizacije, da novega sodelavca čim prej in čim bolje vpelje v delo, da prevzame
strokovne naloge, ki jih ima na svojem novem delovnem mestu. Zato ga je potrebno
v delo uvesti (Florjančič 2004, str. 44-45).
Uvajanje opredelimo kot aktivnosti kadrovskih strokovnjakov in vodij, ki imajo
namen, da se na novo sprejeta oseba seznani s podjetjem in njegovimi cilji, z
opravili in nalogami ter z delovno skupino in vodji. Dobro pripravljeno uvajanje
zmanjšuje stroške in omogoča hitro doseganje minimalnih standardov izvrševanja.
Uvajanje prav tako zmanjšuje strah pred novim delom in skrb, da novi delavec ne bo
izpolnjeval kriterijev (Florjančič in Vukovič 1998, str. 65; Sedej 1997, str. 104).
Sistematični pristopi k uvajanju zaposlenih se v praksi med seboj razlikujejo. Do
največjih razlik prihaja predvsem zaradi različnih zahtevnosti del in nalog, ter zaradi
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in same velikosti organizacije. Izvedba
od tega, ali gre za novo zaposlenega
poglobljeno uvajanje, ali pa gre za
nekoliko krajše uvajanje (Mihalič 2006,

Program uvajanja vsebuje (Florjančič in Vukovič 1998, str. 65; Mihalič 2006, str.
174):
∼ osnovne informacije o organizaciji, njeni dejavnosti,
∼ zgodovino podjetja in njegove osnovne akte,
∼ opis proizvodov oz. storitev,
∼ predstavitev organizacijske strukture in osnovnih enot organizacije,
∼ ukrepe zdravstvene zaščite in varstva pri delu,
∼ kadrovsko politiko, sistem nagrajevanja, ocenjevanja in napredovanja,
∼ pravice in obveznosti, ki veljajo za vse zaposlene v organizaciji (delovni čas,
socialna varnost, organizacijski red, etični kodeks, itd.),
∼ pojasnila glede pogodbe o zaposlitvi in glede socialnega zavarovanja, v
katerega je sodelavec vključen na osnovi delovnega razmerja,
∼ predstavitev programa uvajanja in terminskega načrta izvedbe,
∼ predstavitev delovnega prostora, delovnih sredstev in naprav,
∼ predstavitev vodstva organizacije ter seznanitev z neposrednim vodjem in
novimi sodelavci,
∼ natančna seznanitev z organizacijsko enoto, kateri sodelavec pripada,
∼ predstavitev značilnosti, zahtev in možnosti delovnega mesta,
∼ predstavitev programa uvajanja in terminskega načrta izvedbe, itd.
Načini programov so lahko različni. V velikih podjetjih jih lahko pripravijo v obliki
manjše knjige – priročnika s tiskanimi navodili. Lahko pa so predstavljeni tudi v
kombinirani obliki. Najprej je za novo sprejete delavce organizirano predavanje z
diapozitivi in filmi, sledi razprava in na koncu delavci dobijo še tiskani priročnik.
Uvajalcu ne sme biti žal časa in energije za tako ključen proces kot je uvajanje
sodelavcev, saj večina začetnih napak, težav in poškodb zaposlenih izhaja iz
nekakovostnega in prekratkega uvajanja (Mihalič 2006, str. 175).

2.4 SPREMLJANJE RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV
2.4.1 RAZVOJ KARIERE
Pojmovanje pojma kariera je med različnimi ljudmi dokaj različno. Brekič pravi, da je
kariera uspešno napredovanje in promocija človeka v poklicu, pri čemer se
pojavljajo ovire, vzponi in padci. Po tej definiciji je napredovanje odvisno tako od
posameznika, kot tudi od politike razvoja kadrov v organizaciji, kjer je posameznik
zaposlen. Ivanović pa obravnava pojem kariera zelo kompleksno, kot delo za
katerega smo se izobraževali in usposabljali, kot možnost in priložnost v zvezi z
zaposlitvijo, kot poklicno pot, kot pričakovanja posameznika glede zaposlitve, itd.
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Vsem definicijam pojma kariera je skupno to, da se nanašajo na pozicijo
posameznika na delovnem mestu (Brečko 2005).
Razvoj kariere posameznika naj bi bil skrbno načrtovan proces pridobivanja znanj,
izkušenj, nagnjenj, sposobnosti in veščin s ciljem postati uspešnejši pri svojem delu.
Kariere je možno proučevati iz dveh vidikov (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, str.
189; Merkač 1998, str. 66):
∼ Iz vidika posameznika – kako posamezniki planirajo in udejanjajo njihove
lastne cilje v zvezi s kariero. Razvoj kariere se začne s tem, da si
posameznik postavi kopico vprašanj, kot npr. kaj hočem/nočem od svoje
kariere, kaj delam dobro in v katerem delu uživam, kaj bi rad delal v
naslednjih letih, kaj bi moral pri svojem delu popraviti?
∼ Iz vidika organizacije – kako organizacije načrtujejo in udejanjajo programe
razvoja karier posameznikov.
Samo želja in volja posameznika je za razvoj kariere premalo. Na oblikovanje
kariere vpliva več med sabo odvisnih in povezanih elementov, kot so okolje
organizacije (politični, demografski in socialni trendi), spremembe v organizacijski
filozofiji in praksi, spremembe v tehnologiji in vrsti dejavnosti, ekonomska situacija in
ponudba kadrov. Upoštevati je potrebno okoliščine v katerih se nahaja organizacija.
Če se je posameznik pripravljen odzvati na organizacijske potrebe, se mora
prilagoditi in ima možnost za svoj nadaljnji razvoj kariere, na kar ne mora računati v
primeru, da se na organizacijske potrebe ne odzove. Organizacija se mora torej
zavedati, da so njena potreba človeški viri, medtem, ko se mora posameznik
zavedati, da je njegova kariera tako pomembna za kvaliteto njegovega življenja, da
skrbi zanjo ne more v celoti prenesti na organizacijo. Organizacija si s sistematičnim
razvojem človeških virov zagotavlja svoj prihodnji razvoj in perspektivo. Učinki
razvoja človeških virov predstavljajo za organizacijo večjo storilnost, boljšo kakovost
izdelkov oz. storitev ter večjo prilagoditev delavcev delu (Merkač 1998; Ramšak
Pajk, Bernik in Rajkovič 2003).
Razvoj kadrov je dolgoročna naložba organizacije in ima pozitiven pomen tako za
poslovanje organizacije, kot za zaposlene v organizaciji. Noben sistem razvoja
kadrov pa ne bo deloval, če posamezniki ne bodo imeli lastnih ambicij, da bi v
organizaciji napredovali v delovnem, strokovnem in osebnostnem pogledu. Potrebe
organizacije in želje posameznika so neposredno povezane. Vedno bolj pomembno
je, da zaposleni sami izkažejo interes za zasedanje aktivne vloge pri razvoju lastne
kariere in da se zavedajo pomembnosti samorazvoja v današnjih delovnih okoljih.
Posameznik mora poskrbeti za svojo uveljavitev in izpostavitev samega sebe s
pridobljenimi konkurenčnimi znanji, veščinami, zmožnostmi in vsemi drugimi
kompetencami (Mihalič 2006, str. 198; Merkač 1998, str. 65).
Za uspešen in učinkovit karierni management je pomembno, da podjetje
sistematično in načrtno razvija zaposlene ne glede na delovno mesto, ki ga
zasedajo v podjetju oziroma ne glede na zahtevnost del in nalog, ki jih opravljajo.
Načrten in sistematičen razvoj zaposlenih mora biti prilagojen posamezniku in
njegovim potencialom, tako da se njihove potencialne prednosti čim bolj povečajo in
da se potencialne pomanjkljivosti minimizirajo. Vse to s ciljem čim večjega
povečanja sposobnosti vseh zaposlenih za prispevek k organizacijskim ciljem in
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razvoj njihovih potencialov. Razvoj vseh zaposlenih pomeni izvajanje
permanentnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja vseh sodelavcev,
razvoj njihovih kompetenc, motiviranje, upravljanje njihove karierne poti,
nagrajevanje, stimuliranje, usmerjanje pri opravljanju del in nalog, svetovanje,
vzpodbujanje, nudenje socialne varnosti, informiranje, delegiranje, razvijanje
njihovih potencialov in prednosti, ocenjevanje, koordiniranje, napredovanje
zaposlenih in drugo (Merkač 1998).
Pri oblikovanju kariere zaposlenih mora vsaka organizacija upoštevati in slediti
predvsem naslednjim ciljem (Merkač 1998; Gorišek in Tratnik 2003):
∼ pomagati zaposlenim ugotoviti zmožnosti in odlike tako za sedanje kot za
prihodnje delo,
∼ približati in združiti osebne cilje in cilje organizacije,
∼ razvijati nove smeri kariere in načrtovati napredovanje v vseh smereh,
∼ vzpodbuditi zaposlene, ki že nekaj časa niso napredovali,
∼ nuditi zaposlenim možnosti, da bodo razvili sebe in svojo kariero,
∼ pridobiti vzajemne koristi, tako za organizacijo kot za zaposlenega.
Pri razvoju kariere zaposlenega se srečamo tudi z kariernim načrtom, ki temelji na
definiranih in načrtovanih razvojnih aktivnostih vsakega posameznika. Karierni
razgovor je specifična oblika razgovora med neposrednim vodjo in sodelavcem in je
vezan predvsem na izdelavo, ažuriranje in spremljanje realiziranja kariernih načrtov.
Iz raziskave, ki je bila opravljena l. 2003 je razvidno, da kar 66,7 % vseh z najnižjo
stopnjo (I. stopnjo) izobrazbe sploh še ni napredovalo, le 4,5 % te iste populacije pa
je napredovalo pred manj kot enim letom. Med tistimi z univerzitetno izobrazbo jih je
kar 20 % zadnjič napredovalo pred manj kot enim letom, med tistimi z doktoratom,
pa kar 33 %. Iz raziskave je razvidno tudi, da najpogosteje napredujejo zaposleni
med 30. in 55. letom. Samo 32,7 % zaposlenih v tej starosti še nikoli ni napredovalo
(Ferjan 2003, str. 472).
2.4.2 OCENJEVANJE USPEŠNOSTI
Ugotavljanje delovne uspešnosti je logična posledica vseh procesov, ki smo jih
opravili pred tem. Ugotoviti želimo posledice svojega ravnanja, ko smo izbirali ljudi in
presojali njihove zmožnosti. Hkrati želimo ugotoviti tudi to, kako se pri tem počutijo
delavci v tako ali drugače uspešni organizaciji (Lipičnik in Mežnar 1998, str. 107).
Delovna uspešnost pomeni individualno in/ali skupinsko oceno zaposlenih delavcev,
ki presegajo normalne delovne okvire in rezultate dela. Z vrednotenjem uspešnosti,
omogočanjem napredovanj in izplačevanjem variabilnega dela plače posameznikom
se ustvari razločevanje med tistimi, ki si zaradi boljših rezultatov dela povečajo svojo
plačo in tistimi, ki si je ne. Vrednotenje delovne uspešnosti je namenjeno
kratkoročnim in dolgoročnim učinkom. Kratkoročni učinek je dodatno mesečno
plačilo, medtem ko je dolgoročni učinek, večja možnost napredovanja zaradi
uspešnosti in prizadevnosti. Z ugotovljeno uspešnostjo torej dobimo vrsto povratnih
informacij o tem, kakšna je bila naša izbira ljudi kot virov (Merkač 1998, str. 103;
Lipičnik in Mežnar 1998, str. 107).
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Namen delovnih dosežkov je v motiviranju zaposlenih, da delajo bolje in s tem
dosegajo organizacijske cilje. Cilji na posameznih delovnih mestih se morajo ujemati
s cilji organizacije, lahko pa so zapisani že v samih opisih delovnih mest. Ta proces
je tesno povezan z drugimi dejavnostmi: napredovanjem, premeščanjem,
nagrajevanjem, izobraževanjem in tudi s prenehanjem delovnega razmerja (Gorišek
in Tratnik 2003).
Predlagana so naslednja merila delovne uspešnosti (Bizjak 1999, str. 56-58):
∼ pravočasnost in kakovost opravljenega dela,
∼ preseganje pričakovanih izidov,
∼ samostojnost in zanesljivost,
∼ sprejemanje dodatnega dela po rednem delovnem času,
∼ prispevek k skupnemu poslovnemu uspehu delovne organizacije,
∼ obvladovanje več znanj in njihova uporaba,
∼ prenašanje svojega znanja na sodelavce,
∼ sposobnost učinkovite organizacije dela,
∼ vpliv na doseganje boljših delovnih izidov sodelavcev,
∼ vnašanje izboljšav v delovne postopke.
Delovno uspešnost kot sestavino delovnega prispevka delavca k ustvarjenemu
rezultatu dela (dohodka) členimo na (Uhan 2000, str. 151):
∼ količino učinkov opravljenega dela oziroma količino proizvodov ali storitev,
imenovano tudi kvantiteto dela ali obseg dela,
∼ kakovost učinka dela oziroma proizvodov ali storitev, tudi kvaliteto dela,
∼ gospodarnost pri doseganju učinkov dela, doseženo z rezultati
gospodarjenja z delovnimi sredstvi, s predmeti dela, predvsem s prihranki
materiala, energije in časa,
∼ ustvarjalnost dela na podlagi učinkov (iz) ustvarjalnega dela, iz inovacij.
Za navedene oblike delovne uspešnosti je mogoče uspešnost izmeriti, če je vnaprej
določen pričakovan rezultat, ki je lahko izražen v fizičnih ali v vrednostnih enotah.
Kvalitativno merjenje je ocenjevanje rezultata dela, ki ga izrazimo fizično v količini
izdelkov ali storitev in vrednostno s prihodki, dohodkom, dobičkom, itd. Kvantitativno
merjenje je fizično izražen rezultat dela, ki se ga lahko izmeri s pomočjo normiranja
in je najbolj natančno in objektivno merjenje. Je tisto merjenje pri katerem
uporabljamo tehnične merske enote in kjer količino, ki izkazuje delovni prispevek,
ugotovimo s preštevanjem, z uporabo daljinskih, prostorninskih, utežnih in podobnih
fizičnih merskih enot (Uhan 2000, str. 363).
Pri oblikovanju in delovanju dobrega sistem nagrajevanja, to je zlasti meril, moramo
upoštevati nekatera strokovna pravila in njih zaporedje (Uhan 2004, str. 107):
∼ najprej moramo merila izdelati, to je, vnaprej določiti v aktih,
∼ merila morajo biti sprejemljiva, da jih lahko delavci zavestno in tudi
demokratično sprejmejo (soupravljanje); kar pa je možno le, če so enostavna
in razumljiva,
∼ merila moramo uporabljati v praksi, ker le tako lahko motivirajo delavce,
skupine in kolektiv k doseganju vnaprej določenih ciljev,
∼ merila moramo izpopolnjevati.
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Ugotavljanje in ocenjevanje uspešnosti sta praviloma dva procesa, ki ju je mogoče
obravnavati tudi ločeno. Pri ugotavljanju gre za to, da bi ugotovili, kakšni rezultati so
bili pri delu doseženi, pri ocenjevanju pa zato, da bi ugotovili, ali naj delavca
nagradimo ali kaznujemo. Ugotovljena uspešnost pomaga managerjem pri pogovoru
z delavcem, kako njegovo delovno uspešnost še povečati. Lahko se pogovarjata o
vzrokih in razlogih za nastali položaj. Ocenjevanje uspešnosti pa je običajno
namenjeno posledicam, ki jih delavci občutijo pri svojih plačah. Ugotavljanje
uspešnosti je uporabno pri sprejemanju mnogih odločitev glede ravnanja z ljudmi pri
delu. Posebno je uporabno pri managerskih odločitvah o tem, kako nadalje ravnati z
delavci. Ali je potrebno znanju dodati novo, natančneje določiti cilje, delavca
premestiti ali nadaljevati delo (Lipičnik in Mežnar 1998, str. 108).
2.4.3 MOTIVIRANJE IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Motivacija je želja po delovanju. Nekoč so menili, da se motivacija spodbuja od
zunaj, vendar je sedaj jasno, da vsakogar motivirajo različni dejavniki. Podjetja težijo
k temu, da bi zaposlila take ljudi, ki bodo združili lastno motivacijo s potrebami
organizacije. Z namenom, da bi bili zaposleni čimbolj motivirani, se vedno manj
uporablja ukazovanje in kontroliranje ter vedno bolj svetovanje in dopuščanje
(Nadižar Praprotnik 2001, str. 23).
Iz raziskav je razvidno, da lahko s primernim oblikovanjem dela povečamo
motivacijo delavcev za delo, kar po eni strani izboljšuje delovne rezultate, po drugi
pa povečuje zadovoljstvo delavcev. Doseganje dobrih rezultatov in zadovoljstvo
delavcev pa tudi pozitivno spodbujata drug drugega. Dokazano je, da je zadovoljen
delavec mnogo bolj dovzeten za motivatorje, s katerimi ga spodbujamo k delu, kot
nezadovoljen delavec.
Sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni usklajeno politiko, procese in prakso neke
organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti
in pristojnosti kot tudi glede na njihovo tržno ceno. Sistemi nagrajevanja vključujejo
finančne nagrade (plača) in ugodnosti pri delu, ki skupaj sestavljajo celotni sistem
nagrajevanja. Sistem nagrajevanja vključuje tudi nefinančne nagrade, kot so
priznanja, pohvale, osebni razvoj ter v mnogih primerih tudi nagrade za uspešnost
(Lipičnik in Mežnar 1998, str. 247-262).
Nagrade povezane z uspešnostjo posameznika so lahko naslednje (Zupan 2001,
str. 168):
∼ enkratna denarna nagrada,
∼ dodatek k osnovni plači:
› dodatek za preseganje norme, akordov,
› dodatek za dobro oceno osebne uspešnosti,
∼ povečanje osnovne plače:
› napredovanje v višji plačilni razred,
› povišanje osnovne plače.
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V osnovi ločimo denarno in nedenarno nagrajevanje. Danes imajo vedno večjo
vlogo in tudi veliko večji učinek predvsem nedenarne nagrade, med katerimi je
najbolj priporočljiva uporaba naslednjih (Mihalič 2006, str. 216; Brezigar 2005):
∼ napotitve na izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
∼ horizontalno in vertikalno napredovanje,
∼ omogočanje bolj odgovornega in zahtevnejšega dela,
∼ prožen delovni čas,
∼ izleti, razne vstopnice,
∼ dodatni prosti dnevi,
∼ omogočanje soudeležbe pri lastništvu,
∼ javna izpostavitev dosežkov pred sodelavci,
∼ zagotavljanje boljših delovnih pogojev,
∼ dajanje večje podpore in izkazovanja zaupanja,
∼ omogočanje večjih izzivov pri delu,
∼ različne simbolne nagrade,
∼ različne bonitete (službeni avto, telefon, prenosni računalnik, parkirni prostor,
specialistični managerski zdravniški pregled, plačilo športnih aktivnosti,
šolnine, itd.).
Materialni motivatorji so običajno v obliki plače in dodatka za uspešno opravljeno
delo. Denarno nagrajevanje običajno izvira iz variabilnega dela plače, ki je vezan
zgolj na uspešnost posameznika. Razmerja med fiksnim in variabilnim delom plače,
ki so zelo ugodna, so predvsem 70:30. V tujih podjetjih, ki so visoko inovativna, pa
je to razmerje največkrat ravno obrnjeno, kar pomeni, da je kar od 50 % do 70 %
plače vezano zgolj na uspešnost in učinkovitost. Tudi v Sloveniji razvojno usmerjena
podjetja povečujejo variabilni del osebnega dohodka zaposlenih in nagrajevanje
zaposlenih bolj povezujejo s poslovno uspešnostjo. K temu je treba seveda prišteti
še stroge finančne elemente sistema nagrajevanja, kot so denimo sheme delitve
dobička, sheme delitve prihrankov, nagrade za najuspešnejšega uslužbenca ali
nagrade za posebne dosežke, dodatki za koristne predloge ali sheme stalnih
izboljšav, itd (Mihalič 2006, str. 217; Gorišek in Tratnik 2003; Brezigar 2005).
Rezultati raziskave, v kateri so anketirali 94 zaposlenih v javnem slovenskem
podjetju, so pokazali, da sta za vse zaposlene v podjetju najpomembnejša
motivacijska dejavnika plača in zagotovljena stabilna ter varna prihodnost, ki dajeta
osnovo za preživetje. Na tretjem mestu je dejavnik dobri delovni pogoji in na četrtem
mestu dobri odnosi s sodelavci. Dejavnika dajeta osnovo za dobro počutje delavca
na delovnem mestu, saj lahko posameznik doseže optimalno učinkovitost v okolju,
kjer vladajo dobri medsebojni odnosi na vseh ravneh (Florjančič in Novak 2003, str.
104) .
Delavci z višjo usposobljenostjo in zaslužki so drugače motivirani, kot delavci z
drugega konca izobrazbene strukture. Pri višje izobraženih delavcih pridejo bolj do
izraza dejavniki, ki poudarjajo osebni razvoj, dobre odnose s sodelavci, dobre
delovne pogoje ter stabilno in varno prihodnost. Potem sledijo plača, zanimivo in
raznovrstno delo ter možnost uporabe lastnega znanja in strokovnega
izpopolnjevanja. Medtem ko je za delavce z nižjo izobrazbo vsekakor
najpomembnejši dejavnik plača. Tudi starost delavcev vpliva na njegove potrebe in
motive za boljše delo. Za delavce starejše od 45 let je najpomembnejši dejavnik
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zagotovljena stabilna in varna prihodnost, sledijo dobri odnosi s sodelavci, dobri
delovni pogoji, zanimivo ter raznovrstno delo in šele nato plača (Florjančič in Novak
2003, str. 106).
Organizacije se ne razlikujejo le po fizični strukturi, ampak tudi po tem, kakšna
stališča in vedenja najdemo pri ljudeh. Te razlike so povezane s psihološkimi
strukturami. Nekateri ljudje naj bi bili zadovoljni s svojim delovnim mestom, in to
včasih iz istih razlogov, zaradi katerih so drugi nezadovoljni. Tako bi naj individualne
osebnosti in delovne zahteve v medsebojni interakciji ustvarjale klimo, ki je zelo
pomembna za posameznika in za organizacijo. Termin klima torej zajema tiste
značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije
med seboj razlikujejo.
Proučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek in
posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma uporabo njihovih zmožnosti. Pred
proučevanjem klime moramo torej razmisliti o dimenzijah klime, ki se izražajo v
vedenju ljudi. Pri tem ne smemo izpustiti dimenzij, ki lahko bistveno vplivajo na tiste
pojave, ki nas zanimajo. Te dimenzije so pripravljene za preučevanje. Če ugotovimo
visoko stopnjo pogojenosti človekovih reakcij z določenimi dimenzijami klime, lahko
domnevamo, da so njegove reakcije pod vplivom teh dimenzij in da povzročajo
vedenje, ki smo ga predvideli. V primeru, da je nasičenost šibka, lahko
predpostavljamo, da ta dimenzija ni posebna značilnost klime v tem okolju in da
človekove reakcije od nje niso tako odvisne (Lipičnik in Mežnar 1998, str. 75).
Praksa je pokazala, da je najprimernejše, če za ocenjevanje klime, uporabljamo
vprašalnike, v katerih so trditve, vprašani pa izraža svoja doživljanja tako, da označi
stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. Rezultate je potrebno ustrezno analizirati, da
lahko pridemo do ustreznih zaključkov. Dobljeni rezultati so dobra osnova za
razprave, v katerih se razčiščuje njihov pomen za poslovno politiko in alternative za
praktično realizacijo sprememb (Lipičnik in Mežnar 1998, str. 76).
Kot zanimivost navajam ugotovitve Herzberga. Spraševal je računovodske delavce
in inženirje, kateri dogodki pri njihovem delu so jim povzročili največje zadovoljstvo
oz. nezadovoljstvo. Izkazalo se je, da so največje zadovoljstvo povzročili notranji
dejavniki (delovni dosežki, priznanje za opravljeno delo, delo samo po sebi,
odgovornost pri delu, napredovanje, osebna rast), najmanjše zadovoljstvo pa
zunanji dejavniki, kot so: neustrezno vodenje, slabi odnosi z nadrejenimi in
sodelavci, slabe delovne razmere, neustrezna plača, in drugi (Možina in drugi 1998,
str. 152).

Simona Vrečko: Odločitveni model za izbiro zavarovalnega zastopnika

stran 28

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

3 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA V ZAVAROVALNICI
TRIGLAV, D.D.
3.1 OSNOVNE ZNAČILNOSTI SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA
TRGA
Zavarovalništvo je izjemno pomembna gospodarska panoga v vsakem razvitem
gospodarstvu. Slovenija je srednje razvit zavarovalniški trg, ki ima razvito celotno
ponudbo zavarovalnih storitev. Pomen zavarovalništva v posamezni državi merimo
z deležem zavarovalnih premij v bruto domačem proizvodu države. V Sloveniji je
bilo leta 2008 zbrane 2.019 mio evrov premije, kar pomeni, da je delež
zavarovalništva v bruto domačem proizvodu 5,4 % (Statistični zavarovalniški bilten
2009). V državah Evropske unije je ta delež zavarovalništva v BDP znašal 8,6 % in
je precej višji od slovenskega deleža zavarovalništva v BDP. Pohvalimo pa se lahko,
da po deležu zavarovanj v BDP presegamo države kot so Madžarska, Grčija in
Turčija, zelo pa se bližamo Avstriji.
V zavarovalništvu prodajamo storitve, zato ni nujno, da se zavarovalnica kot
ponudnik storitev in zavarovanec kot kupec fizično srečata na določenem mestu.
Velik del zavarovalnih storitev se prodaja preko zastopnikov, agencij in posrednikov,
ki posredujejo storitve potencialnim zavarovancem.
Za prelomno štejemo leto 1994, tedaj je bil septembra najprej sprejet Zakon o
obveznih zavarovanjih v prometu, oktobra pa še Zakon o zavarovalnicah. Oba je
spremljalo več podzakonskih predpisov. V tem obdobju se je povečalo število
zavarovalnic s 7 (leto 1991) na 10 (1993), do sedanjih 20 (leto 2009).
Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 je slovenski zavarovalniški trg
doživel pomembne spremembe. Zanimanje tujih zavarovalnih družb za poslovanje v
Sloveniji je večje od pričakovanj. Agencija za zavarovalni nadzor je izdala dovoljenje
za opravljanje zavarovalnih poslov trem podružnicam tujih zavarovalnic in prejela
več sto vlog zavarovalnih subjektov s sedežem v tujini za opravljanje poslov
zavarovalne dejavnosti v Sloveniji. Slovenski trg zavarovalnih storitev se razvija, kar
se zlasti kaže na povečanem obsegu zbrane premije (Izobraževanje zavarovalnih
zastopnikov in zavarovalnih posrednikov 2009, str. 3).
Osnovna značilnost ponudbe na slovenskem zavarovalnem trgu je velik ponudnik
Zavarovalnica Triglav, d.d., ki ima dve petini vse zbrane premije, Adriatic Slovenica,
Zavarovalna družba, d.d., ima 13,6 %, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z,
12,5 % ter Zavarovalnica Maribor, d.d., dobrih 13,4 %. Skoraj 80 % trga pripada
štirim največjim zavarovalnicam (Izobraževanje zavarovalnih zastopnikov in
zavarovalnih posrednikov 2009, str. 3).
Zavarovalnice uporabljajo različne prodajne poti. Podatki iz raziskave za 7
zavarovalnic kažejo, da največ premije (42 %) zberejo vezani zastopniki, nevezani
zastopniki 9,6 %, na prodajnih okencih zavarovalnic je bilo zbranih 19,4 % premije,
zavarovalni posredniki pa so prispevali 19,1 %. Vse ostale poti predstavljajo 1,9 %.
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Kot kažejo podatki Statistične zavarovalniškega biltena 2009, so se tudi leta 2008
izdatki prebivalcev za zavarovanja povečali. Prebivalec Slovenije je za zavarovanje
namenil povprečno 990 EUR, medtem ko pet let prej le 639 EUR. Življenjska
zavarovanja sodijo med najhitreje rastoča v Sloveniji. Polovico prebivalstva ima
sklenjeno življenjsko zavarovanje, 1,6 milijona Slovencev ima sklenjeno prostovoljno
zdravstveno zavarovanje, zavarovana so praktično vsa vozila (avtomobilska
odgovornost je sklenjena za milijon vozil, 350.000 pa je zavarovanj avtomobilskega
kaska) in okoli 400.000 slovenskih stanovanj (Izobraževanje zavarovalnih
zastopnikov in zavarovalnih posrednikov 2009, str. 5).

3.2 PREDSTAVITEV ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D.
3.2.1 ZGODOVINA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D.
5. julija 1900 je bila ustanovljena Vzajemna zavarovalnica iz Ljubljane, iz katere se
je v dobrem stoletju razvila Zavarovalnica Triglav. Vzajemna zavarovalnica je bila v
tistem času tudi prva slovenska zavarovalnica, ki je bila ustanovljena z domačim
kapitalom. Ta je znašal 100.000 tedanjih avstrijskih kron. Prvi predsednik Vzajemne
zavarovalnice in eden od njenih ustanoviteljev je bil Ivan Vencajz, cesarsko-kraljevi
sodni svetnik, državni poslanec in posestnik. Vzajemna zavarovalnica je sprva
začela poslovati na področju požarnih zavarovanj ter zavarovanj zvonov. V nekdanji
Avstro-Ogrski monarhiji je tako poslovala predvsem na slovenskem prostoru in tudi
v nekaterih drugih avstrijskih deželah, ob koncu prve svetovne vojne pa je Vzajemna
zavarovalnica svoje poslovanje razširila na območje, ki je bilo kasneje vključeno v
Kraljevino Jugoslavijo (povzeto po http://www.triglav.si).
Konec druge svetovne vojne je prinesel novo politično ureditev, ki je na področju
zavarovalništva vpeljala centralizacijo in državno lastništvo nad zavarovalnico.
Vzajemna zavarovalnica je takrat dobila novo ime. Nastal je Zavarovalni zavod
Slovenije, ki je smel posle sklepati le v privatnem sektorju. Obseg poslovanja se je
razširil leta 1946, ko se je Zavarovalni zavod Slovenije priključil Državnemu
zavarovalnemu zavodu (DOZ).
Šestdeseta leta so prinesla decentralizacijo, s tem pa tudi nastanek številnih
manjših zavarovalnic. Spoznanje, da je za solidno izravnavo rizikov potrebna večja
zavarovalnica, je kmalu pripeljalo do združitve manjših zavarovalnic z območja
Slovenije in Hrvaške v Zavarovalnico Sava, ki je imela sedež v Ljubljani. Proces
združevanj se je nadaljeval tudi v letih, ki so sledila. Leta 1976 sta se Zavarovalnica
Sava in Zavarovalnica Maribor združili v Zavarovalno skupnost Triglav, ki je bila vse
do leta 1990 ena največjih zavarovalnic v nekdanji Jugoslaviji. Leta 1990 se je
Zavarovalna skupnost Triglav preoblikovala v delniško družbo (Ibid).
Zavarovalnica Triglav, d.d. je bila ustanovljena 12.12. 1990, kot zavarovalna
delniška družba pa je začela poslovati s 1. januarjem 1991.
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3.2.2 POSLOVANJE ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D.
Sedež Zavarovalnice Triglav - Centrala je v zgradbi arhitekta Jožeta Plečnika, na
Miklošičevi ulici v Ljubljani. Na Centrali se izvajajo vodstvene, razvojne in
usklajevalne funkcije družbe. Za enostaven in hiter dostop do storitev Zavarovalnice
Triglav skrbi mreža območnih enot zavarovalnice po vsej Sloveniji.
Skrbno razvita poslovna mreža zagotavlja, da so zavarovalniške storitve vedno
dostopne zavarovancem. To velja tako za sklepanje zavarovanj, kot tudi v primeru
likvidacije škod. Storitve se opravljajo na poslovnih mestih v 12 območnih enotah in
136 predstavništev in zastopstev po vsej Sloveniji. Zavarovalnica Triglav ima več kot
706 zavarovalnih zastopnikov (na dan 30.6.2010) in 90 zavarovalnih komercialistov,
tako, da lahko rečemo, da ima Zavarovalnica Triglav svojega predstavnika skoraj v
vsakem slovenskem kraju. Dodatno je ponudba storitev obogatena s spletnim
zavarovalništvom in prijavljanjem škod, kar še dodatno olajša dostop do široke
ponudbe zavarovanj in ostalih storitev Zavarovalnice Triglav.
Zavarovalnica Triglav sodeluje s številnimi podjetji in organizacijami. Lastno
poslovno mrežo dopolnjuje z nekaterimi zavarovalnimi agencijami, sodeluje tudi z
zavarovalnimi posredniki. Agencijske pogodbe za sklepanje zavarovanj ima
sklenjene s podjetji za izvajanje tehničnih pregledov motornih vozil. Zavarovalnica
Triglav je s svojo ponudbo prisotna tudi na mejnih prehodih in turističnih agencijah.
Poslovanje Zavarovalnice Triglav je vpeto tudi v mednarodne okvire. S svojimi
hčerinskimi družbami posluje na tržiščih (povzeto po http://www.triglav.si):
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Republike Češke (Triglav Pojišt'ovna, a.s.),
Hrvaške (Triglav Osiguranje, d.d.),
Bosne in Hercegovine (Triglav BH Osiguranje, d.d., TRI-PRO BH, d.o.o. in
Triglav Krajina Kopaonik, a.d),
Srbije (Triglav Kopaonik, a.d.o. in Triglav penzijski fondovi, a.d.),
Makedonije (Vardar Osiguruvanje, a.d.),
Črne gore (Lovćen Osiguranje, a.d.) in
Nizozemske (Triglav Netherland, B.V.).

Sodeluje z vsemi najpomembnejšimi pozavarovalnicami na svetu, s strani
najpomembnejših evropskih zavarovalnic pa je pooblaščena za likvidacijo tujih škod
v Sloveniji.
Vodilno mesto na zavarovalniškem trgu zahteva ponudbo kakovostnih zavarovalnih
kritij, ki ustrezajo potrebam in zahtevam sodobnega zavarovanca. V ponudbi
Zavarovalnice Triglav so vse vrste premoženjskih in osebnih zavarovanj. Med
premoženjskimi zavarovanji so to zavarovanja premoženja in premoženjskih
interesov, avtomobilska, kmetijska, transportna zavarovanja, zavarovanja terjatev in
zavarovanja za prosti čas in potovanja. Zaokroženo ponudbo osebnih zavarovanj pa
sestavljajo vse vrste življenjskih, rentnih, pokojninskih, nezgodnih in zdravstvenih
zavarovanj.
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Zavarovalnica Triglav ostaja vodilna slovenska klasična zavarovalnica z 38,5odstotnim tržnim deležem, pri čemer dosega 43,5 odstotni delež pri življenjskih
zavarovanjih in 36,8 odstotni delež pri premoženjskih zavarovanjih. Skupaj s Triglav,
Zdravstveno zavarovalnico, d.d., je bil konec leta 2009 tržni delež 42,0-odstoten. Kot
družbeno odgovorno podjetje živi v sožitju z okolico in podpira številne športne,
kulturne ter humanitarne projekte. Zavarovalnica Triglav je "TRUSTED BRAND
2009", saj jo je kar 55 odstotkov vprašanih Slovencev postavilo na prvo mesto med
zavarovalnicami v Sloveniji (povzeto po http://www.triglav.si).
3.2.3 VIZIJA IN POSLANSTVO ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D.
Vizija
Poslujemo dobičkonosno in varno. Vir dobičkonosne rasti so visoko konkurenčne in
kakovostne storitve, učinkovito obvladovanje tveganj ter finančna stabilnost Skupine
Triglav, s katero bomo ohranjali bonitetno oceno »A« priznane bonitetne agencije.
Članice skupine dosegajo višjo stopnjo ugleda kot njihovi tekmeci in so prepoznavne
po celovitih finančno-zavarovalnih storitvah, ki jih ponujamo prek sodobnih prodajnih
poti. Imamo urejen in učinkovit sistem vodenja Skupine ter sledimo načelom
sodobne organiziranosti na vseh področjih. Naši zavzeti, visoko strokovni in
motivirani zaposleni so vir našega trajnostnega razvoja (povzeto po
http://www.triglav.si).
Poslanstvo
Z odgovornim in strokovnim izvajanjem zavarovalnih in drugih finančnih storitev
ustvarjamo varnejšo in bogatejšo prihodnost za svoje stranke, lastnike in zaposlene.
Ustvarjamo varnejšo prihodnost (povzeto po http://www.triglav.si).
3.2.4 CILJI IN VREDNOTE ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D.
Cilji
Svoje delo bomo usmerjali v uresničevanje ključnih poslovnih ciljev, zapisanih v
Strategiji Skupine Triglav do leta 2013 (povzeto po
http://www.siol.net/gospodarstvo/2010/06/zavarovalnica_triglav_strategija.aspx):
∼ Na slovenskem trgu se Zavarovalnica Triglav osredotoča na donosnost, pri
čemer želi obdržati vsaj 35-odstotni tržni delež.
∼ Vstopali bomo le v projekte in partnerstva, v katerih bomo večinski lastnik.
∼ Prostor za poglobitev slovenskega trga in razvoj v prihodnjem obdobju v
Zavarovalnici Triglav vidimo predvsem na področju zdravstvenih in tudi
pokojninskih zavarovanj, kjer želimo biti odgovorni in proaktivni v smeri nujno
potrebnih sistemskih (regulatornih) sprememb.
∼ Zavarovalnica Triglav ima tudi jasne strateške cilje in kazalnike, s katerimi
bomo spremljali uresničevanje strategije. Tako na ravni skupine za leto 2013
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predvidevamo 10-odstotno dobičkonosnost kapitala in kombinirani količnik
98,7 odstotka. Skupina bo v letu 2013 zaposlovala 5000 ljudi.
Ključni trg skupine Triglav je jugovzhodna Evropa. Skupina deluje na trgih
Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije, Črne gore, Makedonije in Češke, vstopa pa
tudi na albanski trg.
Doseganje zadovoljstva strank z zavarovalnimi storitvami na področju trženja
zavarovanj in reševanja škod.
Povečevanje realnega obsega poslovanja in ohranitev vodilnega tržnega
položaja na področju Slovenije in zahodnega Balkana ter ohranitev mesta
med tremi vodilnimi zavarovalniškimi skupinami v regiji jugovzhodne Evrope.
Stimulativna motivacija in zagotavljanje standarda za zaposlene v
Zavarovalnici Triglav.

Vrednote
Družbe v Skupini Triglav povezujejo tri skupne vrednote, ki jih vsakodnevno
uresničujemo v medsebojnih odnosih in odnosih z okoljem (povzeto po
http://www.triglav.si):
∼ strokovnost
V Skupini Triglav uresničujemo svoje poslovne cilje na podlagi strokovnih
finančnih storitev, ki temeljijo na visoki usposobljenosti zaposlenih. Skupina
je nosilka strokovnega razvoja finančnih storitev v okoljih, v katerih delujemo.
∼ varnost
Z učinkovitim obvladovanjem tveganj zagotavljamo varnost poslovanja. Naši
finančni produkti in storitve so kakovostni ter povečujejo finančno varnost
strank.
∼ družbena odgovornost
V Skupini Triglav svojo družbeno odgovornost razumemo kot temelj za
trajnostni razvoj. Uveljavljamo jo kot celoto ekonomske, zakonske, etične,
filantropske in okoljske odgovornosti.
3.2.5 STRUKTURA ZAPOSLENIH V ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D.D.
Konec leta 2009 je bilo v celotni Zavarovalnici Triglav, d.d. zaposlenih 2514
sodelavcev, kar je 7 več kot leto poprej. Zastopnikov je bilo 712 (28,3 %) in internih
delavcev 1802 (71,7 %). Razmerje med številom zastopnikov in internih delavcev je
v celotnem obdobju enakomerno: 71 % do 73 % internih delavcev in 27 % do 29 %
zastopnikov. V letu 2009 se je število internih delavcev povečalo za 15 oseb,
medtem ko se je število zastopnikov zmanjšalo za 8.
Število zaposlenih se je glede na stanje 31.12.2009 najbolj povečalo na področju
Poslovni procesi in organizacija (posledica reorganizacije). Število zaposlenih pa se
je zmanjšalo na področju izvajanja zavarovanj – na področju Prevzem rizikov in
razvoj produktov premoženj (prav tako zaradi reorganizacije).
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Zastopniki so za vsako zavarovalnico izrednega pomena, zaradi tega bomo izdelali
model za izbiro zavarovalnega zastopnika, ki bo skrajšal proces odločanja in
povečal kakovost odločitve, seveda v sodelovanju s subjektivno oceno pristojnih z
oddelka za splošne in kadrovske zadeve.
V Območni enoti Celje Zavarovalnice Triglav, d.d. (v nadaljevanju OE Celje) je bilo
na dan 30.6.2010 zaposlenih 263 delavcev, kar je 2 manj kot v letu 2008 in
identično stanju konec leta 2009. Zastopnikov je 104, medtem ko je internih
delavcev 159 (od tega je 46 internih delavcev za področje trženja). Med zaposlenimi
v območni enoti Celje je 39,5 % zastopnikov, kar je več, kot je povprečje v
Zavarovalnici Triglav, d.d. To je zaradi tega, ker na Centrali Zavarovalnice Triglav,
d.d. ni zaposlen noben zastopnik, ampak so vsi zastopniki za področje Ljubljane
zaposleni v Območni enoti Ljubljana (Kadrovsko poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d.
na dan 30.6.2010).
97,3 % sodelavcev je bilo zaposlenih za polni delovni čas in 2,7 % sodelavcev za
krajši delovni čas (kar 0.8% oz. 21 sodelavk zaradi starševstva). Struktura
zaposlenih glede na spol se bistveno ne spreminja in je primerljiva z razmerjem med
spoloma v slovenski populaciji. Delež delavk je 51,2 %, moških pa 48,8 %. Delež
moških je vseskozi manjši kot delež žensk, kar pa nikakor ne velja za kategorijo
zastopnikov, kjer je le 16 % žensk.
Povprečna starost zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d. konec leta 2008 je 41,5
let. Glede na politiko zaposlovanja lahko rečemo, da se bo v prihodnjih petih letih
upokojilo približno 6 % zaposlenih, starih nad 56 let. Kadrovske vrzeli, ki bodo zaradi
tega nastale, pa se bodo zapolnjevale z mlajšimi sodelavci, zlasti v razredu višje in
visoko strokovno izobraženih kadrov (Kadrovsko poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d.
za leto 2008).
V letu 2008 se je nadaljeval trend izboljševanja izobrazbene strukture zaposlenih,
kar kaže indeks rasti 08/07, ki je 1.05 pri skupini z visokošolsko in univerzitetno
izobrazbo. Če sem prištejemo še magistre in doktorje znanosti, je indeks rasti 1,07.
Večina zaposlenih z najvišjo izobrazbo je starih med 26 in 40 let. Vzroke za to
najdemo predvsem v politiki zaposlovanja (zahtevnost delovnih mest) in v dejstvu,
da je v strukturi slovenske populacije število mladih z visoko stopnjo izobrazbe
dejansko iz leta v leto višje (Kadrovsko poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d. za leto
2008).
a) Fluktuacija v Zavarovalnici Triglav, d.d.
Fluktuacija pomeni gibanje zaposlenih , ki se odraža v odhodih oziroma prihodih
sodelavcev v delovno sredino. Visoka fluktuacija je lahko odraz neugodne
organizacijske klime, živega trga delovne sile, večjega števila upokojitev zaradi
visoke starostne strukture ali zaostrene disciplinske obravnave tistih sodelavcev, ki
ne dosegajo pričakovanih rezultatov (Kadrovsko poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d.
za leto 2008).
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Stopnje fluktuacije:
∼ normalna: od 0 do 5% povprečna letna fluktuacija,
∼ srednja: od 5 do 10% povprečna letna fluktuacija,
∼ visoka: več kot 10% povprečna letna fluktuacija.
V Zavarovalnici Triglav, d.d. je fluktuacija v letu 2008 5,5 % (v letu 2007 4,6 %), kar
pomeni spodnjo mejo srednje stopnje fluktuacije. Je pa fluktuacija višja med
internimi delavci (5,9 %) v primerjavi z zastopniki, kjer je stopnja 4,3 %. Od leta
2005 naprej je fluktuacija med internimi delavci višja kot med zastopniki, do leta
2005 pa je bilo ravno obratno. Vzroke za spremembo lahko iščemo v ugodnejših
pogojih dela in za zastopnike ugodnem nagrajevanju. Na višjo stopnjo fluktuacije v
letu 2008 je med drugim vplivalo kar 18 upokojitev več kot v letu 2007, več odpovedi
za določen čas in odpovedi pogodbe s strani delodajalca.
Od 1.4.2010 do 30.6.2010 se je v Zavarovalnici Triglav eksterno zaposlilo 27
delavcev. Delovno razmerje v Zavarovalnici Triglav je prenehalo 23 delavcem.
Interno prerazporejenih (znotraj Zavarovalnice Triglav) je bilo 7 delavcev. Fluktuacija
v Zavarovalnici Triglav je bila v drugem tromesečju letošnjega leta 0,91 %, medtem
ko je bila v istem obdobju leta 2009 0,75 % (Kadrovsko poročilo Zavarovalnice
Triglav, d.d. na dan 30.6.2010).
b) Absentizem v Zavarovalnici Triglav, d.d.
Absentizem oziroma zdravstveni absentizem je začasna odsotnost z dela zaradi
bolezni ali nezgode. Meri se z deležem izgubljenih dni v letu. Glede na zakonsko
ureditev plačil bolniške odsotnosti ločimo:
∼ bolniško odsotnost v breme delodajalca – boleznine do 30 dni,
∼ bolniško odsotnost v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) – boleznine nad 30 dni, nega in spremstvo ter krvodajalstvo.
Absentizem v Zavarovalnici Triglav v letu 2008 znaša 4,39 % in je višji kot v letu
2007, ko je znašal 4,07 %. V primerjavi z republiškim povprečjem za leto 2008 je
podobno kot zadnjih pet let absentizem v Zavarovalnici Triglav nižji od slednjega, in
sicer za 0,14 odstotne točke. Absentizem je nekoliko bolj prisoten pri internih
delavcih (4,97 %), malo manj pri zastopnikih (3,72 %) in zelo malo pri delavcih s
posebnimi pooblastili (1,53 %).
Ravnanje delodajalcev lahko pomembno vpliva na ohranjanje, poslabšanje ali
izboljšanje zdravja zaposlenih. V pozitivni smeri lahko delodajalci vplivajo zlasti z
(ZZZS 2010):
∼ vlaganjem v zdravje zaposlenih (infrastruktura za rekreacijo zaposlenih,
ergonomsko oblikovana delovna mesta, izvajanje preventivnih ukrepov na
področju zdravja zaposlenih…),
∼ ustvarjanjem pozitivne klime v podjetju (dobri medčloveški odnosi,
preprečevanje morebitnega trpinčenja na delovnem mestu, doseganje dobrih
rezultatov in delitev le-teh z vsemi zaposlenimi, izobraževanje vodilnih in
vodstvenih o vodenju…),
∼ izobraževanjem in usposabljanjem na področju varnosti in zdravja pri delu,
∼ spoštovanjem predpisov, ki urejajo to področje.
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Nikakor ne gre zanemariti vloge posameznika, pa tudi njegove odgovornosti za
lastno zdravje, saj se (ZZZS 2010):
∼ posameznik mora začeti zavedati, da je skrb za lastno zdravje in zdravje v
njegovi neposredni okolici njegova obveznost,
∼ posameznik ne sme pričakovati, da sta samo država in delodajalec dolžna
skrbeti za njegovo zdravje.

3.3 PLANIRANJE
TRIGLAV, D.D.

ČLOVEŠKIH

VIROV

V

ZAVAROVALNICI

Spremembe v okolju (globalizacija, Evropska Unija, zahteve lastnikov, spremembe
družbenoekonomskega sistema, itd.) zahtevajo neprestano prilagajanje
Zavarovalnice Triglav, d.d. Vsaka sprememba se običajno nanaša neposredno ali
posredno tudi na človeške vire, na zaposlene v podjetju ali na potencialno
zaposlene v njenem okolju.
Vodstvo Zavarovalnice Triglav, d.d. si s strategijo upravljanja človeških virov
prizadeva doseči učinkovito uporabo vseh sposobnosti (kompetenc) zaposlenih, da
bi (Podporni poslovni procesi Zavarovalnice Triglav, d.d. – Upravljanje s človeškimi
viri):
∼ uresničilo letne in srednjeročne cilje Zavarovalnice Triglav, d.d. in
∼ pričakovanja ter razvoj zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d.
V opredelitvi strategije upravljanja s človeškimi viri je potrebno odgovoriti na dve
vprašanji:
∼ Kakšne vrste ljudi in koliko jih potrebujemo za izvajanje poslovanja in
doseganje postavljenih ciljev?
∼ Kakšne programe moramo razviti in izvesti, da bomo pridobili, usposobili,
motivirali in zadržali potrebno število zaposlenih zaradi učinkovite izvedbe
procesov in aktivnosti potrebnih za realizacijo postavljenih ciljev?
Značilnosti strategije upravljanja s človeškimi viri v Zavarovalnici Triglav, d.d. so
(Podporni poslovni procesi Zavarovalnice Triglav, d.d. – Upravljanje s človeškimi
viri) :
∼ Zaposleni in procesi povezani z njimi so tisti elementi, ki delajo
Zavarovalnico Triglav, d.d. drugačno od konkurentov.
∼ Jasno zavedanje vpliva okolja na Zavarovalnico Triglav, d.d.
∼ Zavedanje konkurence in tržišča kadrov.
∼ Dolgoročna usmerjenost (3 – 5 let).
∼ Upoštevanje vseh zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d.
∼ Povezana je z globalno strategijo Zavarovalnice Triglav, d.d. in s funkcijskimi
strategijami (trženje, razvoj storitev, itd.).
Strategijo upravljanja s človeškimi viri sprejme Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d. in
je lahko vključena v skupno poslovno strategijo kot posebno poglavje.
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Planiranje kadrov je sedaj zasnovano tako, da posamezno področje (npr. za
izvajanje zavarovanj, trženje zavarovanj, za finance, računovodstvo in naložbe, itd.)
v vseh območnih enotah zavarovalnice planira kadre zase, kar se nato združuje v
plane kadrov za posamezna področja celotne Zavarovalnice Triglav, d.d. Preden se
je uveljavilo takšno planiranje, je potekalo le-to na način planiranja kadrov na
področju za kadrovske in splošne zadeve v območnih enotah, kar se je potem
združevalo v interni letni plan kadrov celotne Zavarovalnice Triglav, d.d.
Vzroki za zaposlitev so običajno:
∼ nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
∼ nadomestitev delavca,
∼ nova zaposlitev,
∼ načrtovana nadomestitev zaradi razporeditve v drugo enoto.
Planiranje kadrov se začne z analizo sedanjega stanja kadrov. Gre za ugotavljanje
števila in strukture kadrov (formalna izobrazba, dejanska usposobljenost, navade,
produktivnost, starost, spol, itd.). Bistvena karakteristika analize naj bo ugotavljanje
dejanske usposobljenosti, dejanskega znanja, spretnosti, navad, torej kakovosti
kadrov. Ugotoviti moramo, kaj lahko dosežemo z razpoložljivimi kadri v podjetju.
Upoštevati moramo kakovost ter količino opravljenega dela (Podporni poslovni
procesi Zavarovalnice Triglav, d.d. – Upravljanje s človeškimi viri).
Kadrovska služba na podlagi kontinuiranega procesa planiranja, ob upoštevanju
sedanjih kadrovskih zmogljivosti, določi teoretične bodoče kadrovske zmogljivosti, ki
so potrebne za izvedbo planiranih nalog v organizaciji.
Pri planiranju kadrov za leto 2008 je bilo potrebno slediti naslednjim usmeritvam
(okrožnica področja za kadrovske in splošne zadeve 26/07):
∼ realno planiranje z upoštevanjem predvidenih presežkov števila izvajalcev po
posameznih procesi,
∼ zadržanje števila zaposlenih na planirani ravni za 31.12.2007,
∼ zadržanje perspektivnih in ključni kadrov,
∼ zaposlovanje ustrezno izobraženih in strokovnih kadrov na področju razvoja
produktov in storitev za področje trženja ter na ključnih delovnih mestih v
podpornih procesih,
∼ intenzivno iskanje kandidatov med zaposlenimi za delo v hčerinskih družbah
v skladu s širitvijo Zavarovalnice Triglav, d.d. na tuje trge,
∼ nadomestitev in nadomeščanje delavcev le s prerazporeditvami znotraj
družbe, razen v primerih, ko med zaposlenimi ni mogoče najti ustreznih
kadrov,
∼ sklepanje delovnega razmerja s pripravniki le za določen čas v skladu s
potrebami delovnega procesa,
∼ usmerjanje ugotovljenih presežkov kadrov, ki bodo nastali zaradi prenove
poslovnih procesov in posodobitve informacijske tehnologije, na področja,
kjer bo potrebno nadomeščanje zaradi fluktuacije in v hčerinske družbe ter
na področja, kjer potrebe po kadrih nadomeščamo s študentskim delom,
∼ povečanje deleža zaposlenih na področju trženja.
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3.4 PRIDOBIVANJE ČLOVEŠKIH VIROV V ZAVAROVALNICI
TRIGLAV, D.D.
Potreba po zaposlitvi novih delavcev v Zavarovalnici Triglav, d.d., nastane zaradi
odhodov delavcev v pokoj, trajnih odhodov delavcev iz podjetja, delavk na
porodniškem dopustu, delavcev, za katere se ve, da bodo dlje časa odsotni zaradi
zdravstvenega stanja (Kolektivna pogodba Zavarovalnice Triglav, d.d.).
Začetek procesa pridobivanja kadrov odobri vodstvo Zavarovalnice Triglav, d.d.
Pridobivanje kandidatov je možno iz notranjih in zunanjih virov. Kadar potreb po
kadrih ne moremo zadovoljiti z notranjimi rezervami, se izda javni razpis.
Praksa Zavarovalnice Triglav, d.d. je, da prvotno poskuša zadovoljiti potrebe po
kadrih z notranjimi prerazporeditvami, prekvalifikacijami ali izobraževanjem.
Zaposlene o prostem delovnem mestu obveščajo z internimi razpisi. Ti so prvotno
objavljeni v matični območni enoti. V primeru, da ni prijav na prosto delovno mesto
oziroma nihče od prijavljenih ne ustreza zahtevam objave, razpis objavijo še ostale
organizacijske enote. Pridobivanje kadrov iz notranjih virov pomeni, da izbiramo
kandidate med tistimi, ki so že zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d. in so se prijavili
na interni razpis za prosto delovno mesto. Ti razpisi so lahko objavljeni na oglasnih
deskah, v glasilih organizacije ali preko notranje pošte. V Zavarovalnici Triglav, d.d.
je za informiranje zaposlenih zadolžen oddelek za splošne in kadrovske zadeve.
Elektronska oblika informiranja zaposlenih se vrši preko aplikacije Lotus Notes. Za
tiste, ki te aplikacije še nimajo, pa so nadrejeni dolžni sporočila posredovati na
oglasne deske.
Zaposlene v Zavarovalnici Triglav, d.d. pridobivamo na sledeče načine:
∼ kandidati se sami javijo v kadrovsko službo,
∼ iz šol, saj podjetje štipendira nekaj dijakov in študentov,
∼ iz Zavoda za zaposlovanje,
∼ javljanje na oglase v medijih,
∼ objavljanje prostih delovnih mest na internetni strani Zavarovalnice Triglav.
V Zavarovalnici Triglav, d.d., OE Celje se kandidati neposredno javljajo pri
delodajalcu. Pobuda je na strani iskalcev zaposlitve, delodajalec pa je odprt do
kandidatov, ki bodisi osebno poizvedujejo o prostih delovnih mestih, bodisi se
samoiniciativno obračajo na organizacijo v pisni obliki. Največkrat so prošnje odbite,
če ni bilo javnega razpisa. Ostanejo pa vloge v evidenci iskalcev zaposlitve, za
primer, če bo podjetje v prihodnje potrebovalo takšnega kandidata.
Štipendiranje je v Zavarovalnici Triglav, d.d. ustaljena praksa. Štipendisti so
običajno otroci zaposlenih delavcev na Zavarovalnici Triglav, d.d. Štipendisti
običajno opravljajo na zavarovalnici tudi počitniško delo in obvezno prakso ter se na
takšen način postopoma spoznavajo z delom. Poleg tega zaposleni spoznajo
sposobnosti posameznikov ter posredujejo priporočila v kadrovsko službo, kar lahko
v primeru potreb po novih kadrih ugodno vpliva na izbiro posameznikov.
V Zavarovalnici Triglav, d.d. se poslužujejo pridobivanja kandidatov preko Zavoda
za zaposlovanje, kjer objavijo prosto delovno mesto. Prosto delovno mesto ni nikoli
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naenkrat objavljeno v časopisu in na Zavodu za zaposlovanje. Največkrat na
Zavodu za zaposlovanje iščejo pripravnike, referente za sklepanje zavarovanj –
šalterske delavce, zastopnike in komercialiste.
Kadar potreb po kadrih v Zavarovalnici Triglav, d.d. ne moremo zadovoljiti z
notranjimi rezervami, zavarovalnica objavi prosta delovna mesta v javnih medijih
oz. dnevnem časopisu z navedbo del, zahtevane stopnje izobrazbe (po usmeritvi in
stopnji), potrebnih funkcionalnih znanjih ter podatkih, ki so ključnega pomena za
selekcijo pri izbiri kadrov. Objava v javnih informacijskih sredstvih je lahko tudi v
obliki vabila k sodelovanju, iz katerega je razvidno, kakšne kadre se vabi k
sodelovanju, njihova strokovnost ter drugi podatki o delu in o pogojih dela. Običajno
se objavi prosto delovno mesto v časopisu Delo, največkrat se objavi delovno mesto
za zavarovalne zastopnike.
Primer objave prostega delovnega mesta za zavarovalnega zastopnika predstavljamo v
nadaljevanju (povzeto po http://zaposlitev.delo.si/iskanje.php?najdi=id&id=18935).
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana
Kraj opravljanja dejavnosti: 1000 Ljubljana
Datum objave: 26.3.2011
Datum poteka: 3.4.2011

Pogoji
Pričakujemo: srednješolsko izobrazbo ekonomske ali druge ustrezne smeri, dovoljenje AZN za opravljanje
poslov zavarovalnega zastopanja (ni pogoj), vozniški izpit B-kat., poznavanje dela z ustreznimi programskimi
orodji, veselje do dela z ljudmi, samostojnost in samoiniciativnost, komunikacijske sposobnosti.
Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve
Delovno razmerje z izbranimi kandidati bomo sklenili za določen čas enega leta, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Rok za prijavo
8 dni
Ostalo
Omogočamo ustvarjalno delovno okolje, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, samostojno in dinamično
delo, stimulativno nagrajevanje, varno zaposlitev. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranimi kandidati. Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva c. 19, 1000 Ljubljana ali na elektronski
naslov: kadri@triglav.si
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Zavarovalnica Triglav, d.d. zaposluje kadre, ki so na trgu prisotni v velikem številu
(npr. ekonomisti in pravniki), zato se ne poslužuje stika s šolami in objav na vidnih
mestih, kar je razumljivo. Na Zavarovalnico Triglav, d.d. pride veliko prošenj za
zaposlitev, zato v primeru zainteresiranosti zavarovalnice lahko preučijo te prošnje
in na ta način pridobijo želene kadre. Zasebne agencije za zaposlovanje storitve za
posredovanje primernih kandidatov zaračunavajo, zato bi jih bilo primerno
uporabljati le v primerih kadar iščemo kandidate s posebnimi znanji.
Delodajalec mora prosta delovna mesta javno objaviti, razen v primerih, določenih v
ZDR (Zakonu o delovnih razmerjih), ki določa izjeme od obveznosti objave. Objava
mora vsebovati pogoje za opravljanje dela, rok za prijavo 8 ali več dni, možna je tudi
objava na Zavodu za zaposlovanje, 23. člen, 1. tč. ZDR. Kdor želi skleniti delovno
razmerje, se mora prijaviti na razpis v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni, na način, ki
mora biti objavljen.

3.5 IZBIRANJE ČLOVEŠKIH VIROV V ZAVAROVALNICI
TRIGLAV, D.D.
V Zavarovalnici Triglav, d.d. je praksa takšna, da mora vsak od kandidatov za prosto
delovno mesto oddati prijavo. Te prijave odgovorni pregledajo in na podlagi zahtev,
ki izhajajo iz delovnega mesta, izločijo tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa. Vse
prijave so zaradi morebitnih pritožb shranijo. Pomembno je, da kandidati v prijavo
napišejo čim več pomembnih podatkov, saj imajo tako večjo možnost, da pridejo v
nadaljnji izbor. Vse obravnavane kandidate se pisno obvesti o rezultatu izbora.
V Zavarovalnici Triglav, d.d. se testi uporabljajo, vendar ne na prvi stopnji izbora
primernih kandidatov za prosto delovno mesto in ne za vsa razpisana delovna
mesta. Uporabljajo jih, kadar gre za vodstvena delovna mesta. Običajno gre za
individualne teste, kjer je število primernih kandidatov za zasedbo prostega
delovnega mesta vodje, že omejeno na dva oziroma tri kandidate. Običajno teste
izvedejo za to usposobljene institucije. Za preizkušanje znanja oz. sposobnosti
kandidata ali bolj znano testiranje kandidata za opravljanje dela se lahko uporabijo
posebni testi zmožnosti, testi osebnih lastnosti, grafološka analiza ipd.
Zavarovalnica Triglav, d.d., testiranje izvaja s pomočjo zunanje organizacije z
ustrezno licenco. Organizacija poda ugotovitve, na podlagi katerih se pristojni v
Zavarovalnici Triglav, d.d. odločijo za primernega kandidata. Ta metoda je za
podjetje precej draga, zato se tudi ne uporablja pogosto.
Pri izboru kadrov v Zavarovalnici Triglav, d.d. opravijo letno izredno veliko
intervjujev. Intervjuji so nadaljevanje oddanih pisnih prijav na prosto delovno mesto.
Izbiranje delavcev je dvosmeren proces in ne le enostransko dejanje delodajalca.
Prvi intervju je običajno strukturiran, saj vodja oddelka za katerega se kadruje in
vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve, opravita razgovore z vsemi
kandidati, ki ustrezajo razpisanim pogojem. S kandidati, ki pridejo v ožji izbor, se
opravi ponovni razgovor, kjer pogovor teče bolj prosto in poskušamo pridobiti kar
največ koristnih informacij od iskalca zaposlitve.
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Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu določata, da je
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi potreben predhodni zdravstveni pregled
kandidata, skladno z zahtevami za to delovno mesto. Stroške pregleda krije
delodajalec. Če kandidat zdravstvenega pregleda ne opravi uspešno, ne izpolnjuje
pogojev objave in z njim ni možno skleniti pogodbe o zaposlitvi.
V primeru večjega števila prijavljenih kandidatov se le te selekcionira po vsaki
stopnji vrednotenja in preizkušanja. Odločanje o izbiri se praviloma opravi med
kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje objave, in ki so uspešno opravili vrednotenje oz.
preizkušanje sposobnosti in zdravniški pregled. Pooblaščena oseba sprejme
odločitev z dokumentom – Odločba o izbiri na delovno mesto (s/brez poskusnega
dela). Gre za interni dokument, ki nima instituta pravnega pouka in se ne izroča
izbranemu oz. neizbranim kandidatom. Odločitev o izbiri sprejme poslovodni organ
Zavarovalnice Triglav, d.d. (Uprava) oz. od njega pooblaščena oseba, kar so
direktorji območnih enot in za Centralo član Uprave, zadolžen za Oddelek za
splošne in kadrovske zadeve, na podlagi predloga oseb, ki so sodelovale v
postopku izbire. V postopku izbire običajno sodelujejo predstavnik kadrovske službe
ter neposredni vodja.
Obvestilo posredujemo "kandidatu" oz. osebi, ki se je prijavila na objavo prostega
delovnega mesta in ne izpolnjuje (formalnih) pogojev objave, npr. nima ustrezne
izobrazbe, je brez zahtevanih delovnih izkušenj, nima zahtevanih dodatnih znanj
ipd. Po Zakonu o delovnih razmerjih lahko delodajalec opravi izbiro samo med
kandidati, ki izpolnjujejo pogoje iz objave. Izbranemu kandidatu se poleg obvestila o
izbiri vroči tudi (povzeto po http://www.triglav.si):
• predlog pogodbe o zaposlitvi,
• opis delovnega mesta (izpis iz kadrovsko informacijskega sistema),
• obseg preventivnih zdravstvenih pregledov za tipično skupino delovnih mest
(izpis iz Izjave o varnosti in zdravju pri delu),
• nevarnosti in navodila za varno in zdravo delo za skupino delovnih mest
(izpis iz Izjave o varnosti in zdravju pri delu).
Iz obvestila o izbiri mora biti razvidno kdaj mora izbrani kandidat skleniti pogodbo o
zaposlitvi in dan, ko mora nastopiti delo. Če se izbrani kandidat s ponudbo strinja,
pogodbo podpiše in vrne na naslov delodajalca ter prične z delom na dan, določen v
dopisu. Če izbrani kandidat pogodbe ne podpiše ali po podpisu pogodbe delo
(neopravičeno) ne nastopi, pogodba ni sklenjena.
Vprašalnik novo zaposlenim delavcem je interni dokument, s katerim Oddelek za
splošne in kadrovske zadeve Zavarovalnice Triglav, d.d., pridobi podatke o
izbranem kandidatu, ki jih potrebuje za vodenje predpisanih evidenc države, za
uresničevanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja ter za pripravo
pogodbe o zaposlitvi. Izbrani kandidat mora na zahtevo Oddelka za kadrovske in
splošne zadeve, predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, kot
so spričevala in diplome, potrdila in druga dokazila o dejstvih pomembnih za
delovno razmerje. Posebej je potrebno izbranega kandidata opozoriti, da je dolžan
kadrovsko službo Zavarovalnice Triglav, d.d., obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih,
pomembnih za delovno razmerje, kot tudi o njemu znanih drugih okoliščinah, ki ga
kakorkoli onemogočajo ali bistveno omejujejo pri izvrševanju obveznosti iz pogodbe
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ali ki lahko ogrožajo življenje ali zdravje oseb, s katerimi pri izvrševanju svojih
obveznosti prihaja v stik (povzeto po http://www.triglav.si).

3.6 SPREMLJANJE RAZVOJA KADROV V ZAVAROVALNICI
TRIGLAV, D.D.
Zaposleni in procesi, povezani z njimi, so zagotovilo dolgoročne konkurenčne
sposobnosti Zavarovalnice Triglav, d.d. Od tega kako ravnamo z njimi, kako
omogočamo njihov osebni in strokovni razvoj, kako jih izbiramo in motiviramo, je
odvisna uspešnost poslovanja Zavarovalnice Triglav, d.d. (Podporni poslovni proces
– Zaposlovanje, nagrajevanje in motiviranje).
Aktivnosti na področju razvoja kadrov se za celotno Zavarovalnico Triglav, d.d.,
vodijo iz Centra za izobraževanje in razvoj kadrov. V navedeni proces so doslej
vključene naslednje aktivnosti (Navodila za izvajanje aktivnosti na področju
upravljanja s človeškimi viri):
∼ ciljno vodenje, v sklopu katerega izvajajo:
› letne razgovore za postavljanje ciljev (LR),
› letne ocenjevalne razgovore (LOR),
› medletne ocenjevalne razgovore (MLOR),
∼ ocenjevanje vedenj vodij in skupine osebja,
∼ merjenje organizacijske klime in kulture,
∼ izvajanje letnih razvojnih razgovorov (LRR).
Širitev ponudbe zavarovanj ter zahtevnost in kompleksnost le-teh, zahteva vedno
več usposobljenih tržnikov. V letu 2007 so se v Zavarovalnici Triglav, d.d.
osredotočali predvsem na razvoj prodajnega osebja, kakovost prodaje, servisiranje
zavarovalcev in povezovanje različnih prodajnih poti. V notranji prodajni mreži so
nadaljevali s sistematičnim izobraževanjem in usposabljanjem prodajnega osebja
(program stimulacije prodaje, prodajno mentorstvo, TTT-train the trainer). Poudarek
je bil na segmentaciji zavarovalcev, individualizaciji ponudbe in prodaji, temelječi na
potrebah zavarovancev (Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d. za leto 2007, str.
73).
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3.6.1 NAČRTOVANJE KARIERE
Poznamo vertikalno in horizontalno napredovanje delavcev. Vertikalno
napredovanje predstavlja napredovanje na višjo raven vodenja. Delavec lahko
napreduje tolikokrat, kot je ravni vodenja (Kolektivna pogodba Zavarovalnice Triglav,
d.d.).
V Zavarovalnici Triglav poznamo tudi sistem horizontalnega napredovanja delavcev
na istem delovnem mestu ustrezne zahtevnostne skupine. S tem poskrbimo za
optimalno delitev dela in zaposlitev delavcev, spodbujamo iniciativo delavcev za
uspešno izvajanje dejavnosti in spodbujamo razvoj znanja in sposobnosti delavcev.
V Zavarovalnici Triglav obstaja enoten sistem horizontalnega napredovanja, zato se
pri tem upoštevajo pogoji, da lahko v višji plačilni razred zahtevnostne skupine
napreduje delavec (Podporni poslovni proces – Zaposlovanje, nagrajevanje in
motiviranje):
∼ Po najmanj dveh letih dela v prejšnjem plačilnem razredu oz. zahtevnostni
skupini.
∼ Ob najmanj 6-mesečni nadpovprečno ocenjeni delovni uspešnosti
neposredno pred napredovanjem.
∼ Ob uspešnem dodatnem strokovnem izobraževanju delavca na področju
stroke oziroma v zvezi z delom.
Poleg tega, da moramo upoštevati zgoraj navedene pogoje, so kriteriji napredovanja
naslednji:
∼ samostojnost pri delu (potrebna kontrola),
∼ iniciativnost (koristni predlogi za izboljšanje dela),
∼ pripravljenost za nadomeščanje odsotnih delavcev,
∼ usposobljenost za delo na zahtevnejših delovnih mestih,
∼ izobraževanje in uporaba pridobljenega znanja pri delu.
Osnova za napredovanje delavcev je dokumentirana evidenca po kriterijih za
napredovanje, ki jo vodi vodja delovnega procesa in potrdi direktor oz. pooblaščeni
delavec. Horizontalno napredovanje se izvaja 1-krat letno.
3.6.2 OCENJEVANJE USPEŠNOSTI
Delovna uspešnost delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d. se ugotavlja:
∼ z ocenjevanjem,
∼ z merjenjem.
Za ocenjevanje delovne uspešnosti v Zavarovalnici Triglav se uporabljajo naslednji
kriteriji (Pravilnik od delovni uspešnosti delavcev v Zavarovalnici Triglav, d.d.):
∼ količina dela (v primerjavi z drugimi delavci na istem ali sorodnem delovnem
mestu),
∼ kakovost dela (pogostnost napak),
∼ gospodarnost,
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ažurnost dela,
sposobnost prenosa znanja sodelavcem,
odnos do dela in sodelavcev,
odnos do strank,
inventivnost pri delu,
samostojnost pri delu,
odnos do izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja.

Izmed navedenih kriterijev se posamezni kriteriji za konkretna delovna mesta
določijo s pravilnikom o ugotavljanju delovne uspešnosti, ki ga sprejme direktor po
predhodnem mnenju sindikata.
Merjenje delovne uspešnosti se uporablja pri posameznih delavcih in pri skupinah
delavcev, predvsem pri naslednjih skupinah delavcev:
∼ pri zavarovalnih zastopnikih in producentih premoženjskih zavarovanj,
∼ pri zavarovalnih zastopnikih in producentih življenjskih zavarovanj,
∼ pri drugih delavcih, ki pridobivajo zavarovalno premijo ali na drug
način neposredno vplivajo na poslovni rezultat območne enote, npr.:
› pri zavarovalnih komercialistih in manipulativnih sodelavcih,
› pri vodjih oziroma organizatorjih terenske mreže in vodjih
predstavništev,
› pri delavcih prodaje na okencu,
› pri cenilcih in manipulativnih sodelavcih,
› pri delavcih, ki se ukvarjajo z izterjavo regresov,
› pri delavcih, ki se ukvarjajo s finančnimi naložbami.
Kriteriji za merjenje delovne uspešnosti zavarovalnih komercialistov so določeni s
Pravilnikom o provizioniranju zavarovalnih komercialistov v Zavarovalnici Triglav,
d.d. Za nagrajevanje vodij skupin zavarovalnih zastopnikov, vodij predstavništev,
organizatorjev prodajne mreže in vodij organizacijskih enot prodaje se uporablja
Pravilnik o provizioniranju in povračilu potnih stroškov za premoženjska, nezgodna
in zdravstvena zavarovanja.
Za nagrajevanje delavcev, ki prodajajo zavarovanja na okencih, se uporabljajo
naslednji kriteriji (Pravilnik o delovni uspešnosti delavcev Zavarovalnice Triglav,
d.d.):
∼ realni prirast premije,
∼ kvaliteta sklepanja zavarovanj (število reklamacij).
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3.6.3 MOTIVIRANJE IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
a) Motiviranje zaposlenih
V Zavarovalnici Triglav, d.d. kot celota in tudi v OE Celje poznamo (povzeto po
http://www.triglav.si):
∼ Finančne nagrade:
› neposredne nagrade,
› posredne nagrade ter
∼ Nefinančne nagrade
Neposredne finančne nagrade predstavljajo neposredno pridobljena finančna
sredstva v obliki plače, stimulacije za dobro opravljeno delo, dodatka zaradi
uspešnosti celotne območne enote, itd. Posredno smo zaposleni v Zavarovalnici
Triglav, d.d. deležni manjših ugodnosti pri sklepanju zavarovanj zase in za družinske
člane, možnost koriščenja počitniških enot, itd. Prav tako so pomembne nefinančne
nagrade, saj te zaposlene motivirajo tako, da so le-ti bolj naklonjeni organizaciji kjer
so zaposleni. Nagrade, ki so povezane z delom, ki ga posameznik opravlja, so
možnost napredovanja, sprejemanja odgovornosti in novih izzivov ter sprejemanje
priznanj v zvezi z delom. Prav tako na zaposlene ugodno vpliva okolje, v katerem se
gibamo; da je okolje varno, zdravo, pisarna svetla, dovolj prostorna, sodelavci
prijazni, itd.
Zaposlenim Zavarovalnica Triglav, d.d., ponuja številne dodatne ugodnosti
(bonitete), ki prispevajo k boljšemu življenju, splošnemu počutju in podpori osebnim
in profesionalnim odnosom na delu. Pri opredeljevanju ugodnosti zaposlenim
izhajamo iz povezave ugodnosti in motivacije za delo, pri čemer ob ekonomskih
motivatorjih (predvsem plača in drugi prejemki) omenjamo tudi neekonomske
motivatorje.
Ugodnosti v Zavarovalnici Triglav, d.d. delimo na (povzeto po http://www.triglav.si):
1) Ugodnosti po kolektivni pogodbi Zavarovalnice Triglav, d.d.:
∼ preventivni in obdobni zdravstveni pregledi,
∼ povračilo stroškov (prevoz na delo in z dela, službena potovanja, prehrana
med delom ipd.,
∼ in druge ugodnosti po kolektivni pogodbi.
2)
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

Dodatne ugodnosti
kolektivno nezgodno zavarovanje,
prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
prehrana v prostorih sedežev družbe in območnih enot (to za OE Celje,
Zavarovalnice Triglav, d.d. ne velja),
dopust v lastnih počitniških objektih po ugodnejši ceni,
zavarovanje na službeni poti,
strokovno, jezikovno in računalniško usposabljanje,
dodatni zdravniški pregledi in
druge ugodnosti.
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Kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev Zavarovalnice Triglav,d.d., ki ga lahko
zaposleni sklenemo ob sklenitvi delovnega razmerja, je namenjeno zavarovanju
delavcev, naših družinskih članov ter otrok do končanega šolanja za nezgode pri
opravljanju dela in v prostem času. Sklenitelj in izvajalec zavarovanja je
Zavarovalnica Triglav, d.d., kot delodajalec, ki sklene kolektivno zavarovanje.
Upravičenec pa je delavec - zavarovanec sam. Zavarovalno premijo plačuje delavec
pod ugodnejšimi pogoji, kot če bi enako zavarovanje sklenil sam. Po odločitvi
delavca za vključitev v kolektivno nezgodno zavarovanje izpolni delavec dokument Ponudba in nato Pristopna izjava h kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju, kjer se
odloči za kombinacijo zavarovanja in za zavarovalne vsote. Na tej osnovi prejme
delavec v podpis zavarovalno pogodbo in polico (povzeto po http://www.triglav.si).
Vsak delavec je s sklenitvijo delovnega razmerja vključen v obvezno zdravstveno
zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za tveganja,
ki jih prinašajo bolezni in poškodbe. To zavarovanje pa ne zagotavlja kritja vseh
finančnih stroškov, ki nastajajo ob zdravljenju. Celotno kritje stroškov je zagotovljeno
le otrokom, šolarjem in pri nekaterih boleznih ter stanjih. Pri ostalih storitvah
zagotavlja obvezno zavarovanje le določen odstotni delež cene zdravstvene
storitve, razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev pa plačamo sami. Stroški
za doplačila, ki bi jih morali plačati sami, so lahko zelo visoki, vendar se jim lahko
izognemo s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (povzeto po
http://www.triglav.si).
Zavarovalnica Triglav omogoča delavcu sklenitev prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici. Plačilo lahko izvajamo kot
odtegljaj od osebnega dohodka.
Za nove delavce, ki se odločijo za sklenitev prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja, uredi Kadrovska služba Zavarovalnice Triglav, d.d., vse potrebno:
pripravi dva izvoda pogodbe o nakazovanju premij in jih po podpisu delavca pošlje
Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., ter uredi plačilo premij pri obračunu plač.
Ob obveznem zavarovanju se tako lahko delavec vključi ali:
∼ v preurejeno obstoječe prostovoljno pokojninsko zavarovanje (PPZ), ki nudi
večje ugodnosti starejšim delavcem in delavcem z daljšo delovno dobo v
Zavarovalnici Triglav, d.d.; izvajalec zavarovanja je Zavarovalnica
Triglav,d.d.,
∼ v kolektivno (prostovoljno) dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ), ki ga
za nas izvaja pokojninska družba Skupna.
V obeh primerih plačuje del premije Zavarovalnica Triglav, d.d., del pa delavec sam,
oboje mesečno ob obračunu plače. Za vsakega zavarovanca izvajalec vodi poseben
osebni račun, ne glede na to, kdo vanj vplačuje: delavec, delodajalec ali oba. Po
odločitvi delavca za vključitev v prostovoljno pokojninsko zavarovanje izpolni
delavec dokument - Prijava v prostovoljno pokojninsko zavarovanje (PPZ ali PDPZ),
kjer se odloči za kombinacijo zavarovanja in za zavarovalne vsote. Na tej osnovi
prejme delavec v podpis zavarovalno pogodbo in polico.
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b) Zadovoljstvo zaposlenih
Najpomembnejše je, da se zaposleni v svojem kolektivu dobro počutijo in se med
seboj razumejo. Zato smo v letu 2004 in letu 2006 v Zavarovalnici Triglav d.d., v
okviru projekta Prenove kadrovske funkcije – HRM, izvedli merjenje organizacijske
klime. S tem smo želeli ugotoviti, katera so tista področja, ki vplivajo na to, kako
zaposleni dojemajo podjetje in kako se v njem počutijo. Raziskava je bila izvedena s
ciljem ugotoviti priložnosti za izboljšanje (Javornik-Likar 2005, str. 6-9).
Vodstvo je poleg oblikovanja vizije in strategije zavarovalnice določilo merjenje
organizacijske klime, kot eno izmed prioritetnih nalog, saj so obvladovanje dela,
poznavanje razmer, znanje, usposobljenost, prizadevanje za uspešno delo in
napredek, razvoj zaposlenih in njihovo dobro počutje pri delu med ključnimi dejavniki
za dolgoročno uspešnost podjetja. Merjenje klime je izvedla zunanja institucija
ATAdria. To svetovalno podjetje sodeluje pri izvajanju projekta SiOK (Slovenska
organizacijska klima), ki se izvaja pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije. Gre
za vzporedno raziskovanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v
različnih slovenskih organizacijah. To nam omogoča tudi neposredno primerjavo
organizacijske klime in zadovoljstva med našim podjetjem in primerljivimi
organizacijami v slovenskem okolju (Javornik-Likar 2004, str. 9-11).
V anketiranje je bilo vključenih 50 odstotkov vseh zaposlenih v zavarovalnici. V
manjših enotah so anketirali vse zaposlene, medtem ko so v večjih enotah (kot je
tudi OE Celje) določili reprezentativni vzorec zaposlenih, ki je predstavljal enoto v
malem. Anketiranja se je udeležilo 88,4 odstotkov zaposlenih, ki so bili vključeni v
vzorec; od tega je anketni vprašalnik izpolnilo 49,7 odstotkov žensk in 50,3 odstotke
moških.
Glede na dobljene ocene lahko organizacijsko klimo v Zavarovalnici Triglav, d.d.
razdelimo na tri segmente:
∼

∼

∼

zelo dobro ocenjene kategorije:
› odnos do kakovosti (3,60),
› pripadnost organizaciji (3,54),
› inovativnost in iniciativnost (3,49),
› motivacija ter zavzetost (3,43),
srednje dobro ocenjene kategorije:
› strokovna usposobljenost in učenje (3,17),
› poznavanje poslanstva, vizije in ciljev (3,17),
› organiziranost (3,11),
› vodenje (3,09),
› odnosi (3,00),
kategorije, ki za zavarovalnico predstavljajo izziv:
› notranje komuniciranje in informiranje (2,84),
› nagrajevanje (2,70),
› razvoj karier (2,48).
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Največ pozornosti bo potrebno v prihodnje nameniti notranjemu komuniciranju in
informiranju, razvoju karier in nagrajevanju. To so namreč kategorije, ki so najslabše
ocenjene v našem podjetju, takšen pa je trend tudi v drugih slovenskih
zavarovalnicah in v vseh v raziskavo vključenih podjetjih. Zavarovalnica Triglav
močno pozitivno odstopa od slovenskega povprečja v kategoriji pripadnosti podjetju,
kar potrjuje dejstvo, da se zaposleni v organizaciji počutimo varne, o njej pozitivno
govorimo ter verjamemo v ugled podjetja v okolju. Na sliki 2 nazorneje prikazujemo
primerjavo porasta organizacijske klime v našem podjetju, ter primerjavo s
slovenskih povprečjem.
Predstavili smo primerjavo med ocenami merjenja organizacijske klime v
Zavarovalnici Triglav, d.d. v letu 2006 glede na leto 2004. Organizacijska klima se je
v letu 2006 izboljšala na vseh področjih merjenja. Posamezne kategorije so se
povečale različno (od 0,08 do 0,27), nobena kategorija pa ni bila ocenjena nižje kot
leta 2004. Glede na povprečje v Sloveniji v zadnjih petih letih (v raziskavo je bilo
vključenih 175 podjetij), so nižje ocenjene naslednje kategorije (Javornik-Likar 2006,
str. 10-13):
∼
razvoj karier (-0,13),
∼
notranji odnosi (-0,08),
∼
inovativnost in iniciativnost (-0,04),
∼
ter odnos do kakovosti (-0,04).
Zastopniki imajo boljše mnenje o vseh kategorijah organizacijske klime, razen o
poznavanju poslanstva, vizije in ciljev. Pri oceni te kategorije so bili zastopniki
nekoliko bolj kritični kot interni delavci, torej so mnenja, da manj poznajo vizijo,
poslanstvo in cilje podjetja kot interni delavci. Zastopniki so najnižje ocenili
naslednje kategorije: razvoj karier, notranje odnose ter poznavanje poslanstva, vizije
in ciljev. Interni delavci so najnižje ocenili možnosti za razvoj kariere, nagrajevanje
ter notranje komuniciranje in informiranje. Ocene internih delavcev so podobne
povprečnim ocenam organizacijske klime v zadnjih letih v Sloveniji, kjer iste
kategorije zasedajo najnižja mesta. Zastopniki so veliko bolj zadovoljni z
nagrajevanjem, ki so ga deležni, s komuniciranjem in informiranjem v podjetju, so
bolj motivirani za delo in vidijo več možnosti za razvoj kariere, kot interni delavci.
Navedena dejstva smo prikazali na sliki 3.
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Slika 2: Primerjava organizacijske klime v Zavarovalnici Triglav, d.d. v letih 2004 in 2006 ter primerjava s slovenskim
povprečjem
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4 VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE
4.1 ODLOČANJE
Odločanje je proces, v katerem je potrebno izmed več variant izbrati tisto, ki najbolj
ustreza postavljenim ciljem oziroma zahtevam. Poleg izbora najboljše variante
želimo te tudi razvrstiti od najboljše do najslabše (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003).
Odločili smo se za večparametrski model, kjer lahko variante (v našem primeru
kandidate za zaposlitev na delovno mesto zavarovalnega zastopnika) ocenjujemo
po več kriterijih. Avtorji uporabniškega priročnika DEX-i navajajo, da naj bi model
zmanjšal možnost, da bi pri odločanju kaj spregledali, poleg tega pa naj bi model
tudi pospešil in pocenil proces odločanja, predvsem pa dvignil kakovost odločitve.
Odločanje je običajno del splošnega reševanja problemov in nastopa kot pomembna
mentalna aktivnost na vseh področjih človekovega delovanja. Težavnost
odločitvenih problemov je zelo raznolika. Sega od enostavnih osebnih odločitev, ki
so običajno rutinske in se jih večinoma niti ne zavedamo, vse do težkih problemov
skupinskega odločanja, na primer pri vodenju, upravljanju in planiranju v podjetjih,
itd. Najpomembnejši problemi, ki nastopajo pri težkih odločitvenih problemih, izvirajo
iz (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, str. 9):
∼ velikega števila dejavnikov, ki vplivajo na odločitev,
∼ številnih oziroma slabo definiranih in poznanih variant,
∼ zahtevnega in pogosto nepopolnega poznavanja odločitvenega problema in
ciljev odločitve,
∼ obstoja več skupin odločevalcev z nasprotujočimi si cilji in
∼ omejenega časa in drugih virov za izvedbo odločitvenega procesa.
Poznamo naslednje elemente odločitvenega procesa (Rajkovič et al., 1999):
∼ množico variant A = {a1, a2, a3, …, an},
∼ preferenčno relacijo P, ki uredi množico A po zaželenosti, ustreznosti oz.
koristnosti,
∼ racionalno odločitev, ki pomeni izbiro tiste variante a ε A, ki je najbolj
zaželena,
∼ funkcijo koristnosti v(a), katera izmeri stopnjo zaželenosti variante a tako, da
za vsak par a, b iz A velja: a P b ←→ v(a) > v(b), a P b pa pomeni, da
imamo varianto a rajši kot varianto b.
S problemi odločanja se ukvarja vrsta znanstvenih področij in disciplin, od filozofije,
psihologije, ekonomije in matematike, do bolj specifičnih, kot sta odločitvena teorija
in odločitvena analiza. Posebej pomembno je vprašanje, kako pomagati
odločevalcu, da bi na sistematičen, organiziran in čim lažji način prišel do kvalitetne
odločitve. V ta namen je bilo razvitih mnogo metod in računalniških programov (DSS
– Decision Support Systems). Na tem mestu bi se osredotočili na metode
večparametrskega odločanja, ki so po eni strani dobro teoretično osnovane v okviru
odločitvene teorije in teorije koristnosti, po drugi strani pa se uspešno uporabljajo v
praksi pri podpori zahtevnih odločitvenih problemov (Ibid 1999, str. 10).
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4.2 VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE
Večparametrsko odločanje temelji na razgradnji odločitvenega problema na manjše
podprobleme. Variante razgradimo na posamezne parametre (kriterije, atribute) in
jih ločeno ocenimo glede na vsak parameter. Končno oceno variante dobimo s
postopkom združevanja. Tako izpeljana vrednost je potem osnova za izbor
najustreznejše variante.
Vrednotenje variant pri večparametrskem odločanju poteka na osnovi
večparametrskega odločitvenega modela, ki je v splošnem sestavljen iz treh
komponent. Vhod v model predstavljajo parametri (atributi, kriteriji). To so
spremenljivke, ki ponazarjajo podprobleme odločitvenega problema, to je tiste
dejavnike, ki opredeljujejo kvaliteto variant. Funkcija koristnosti je predpis, po
katerem se vrednosti posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y, ki
ponazarja končno oceno ali koristnost variante. Variante opišemo po osnovnih
parametrih z vrednostmi ai. Na osnovi teh vrednosti funkcija koristnosti določi
končno oceno vsake variante. Varianta, ki dobi najvišjo oceno, je praviloma
najboljša (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, str. 10).
V zahtevnejših primerih, ko je parametrov ali variant več (na primer nekaj deset), je
navadno bolje, če posežemo po katerem izmed namenskih programov za podporo
večparametrskega odločanja. Ti imajo že vgrajena orodja, ki pomagajo odločevalcu
pri definiciji parametrov, oblikovanju funkcij koristnosti in zajemanju podatkov o
variantah. Vrednotenje variant dodatno podpirajo z vrsto koristnih pripomočkov za
analizo dobljenih rezultatov, kot so analiza občutljivosti in stabilnosti odločitvenega
modela, generator variant, analize tipa kaj-če ter najrazličnejši grafični prikazi in
poročila. Navajamo le nekaj najbolj znanih programov: MAUD, Decaid, Decision
Pad, HIVIEW, PROMETHEE, DEX, DEXi.

4.3 UMETNA INTELIGENCA IN EKSPERTNI SISTEM
4.3.1 UMETNA INTELIGENCA
Umetna inteligenca je znanstvena panoga, ki se ukvarja z metodami, tehnikami,
orodji in arhitekturami za reševanje logično zapletenih problemov, ki bi jih bilo težko
ali pa celo nemogoče rešiti s klasičnimi metodami. Njen glavni cilj je doseči bolj
inteligentno obnašanje računalnikov in s tem povečati njihovo uporabnost. Prispeva
pa tudi k boljšemu razumevanju človekovega inteligentnega obnašanja.
Umetna inteligenca skuša ustvariti take računalnike, katerih obnašanje bi bilo pri
izvrševanju in reševanju problemov čim bolj podobno človeškemu. Pogosto se niti
ne zavedamo njene prisotnosti in delovanja, saj skrito deluje v ozadju, kjer pomaga
optimizirati, zmanjševati stroške, skrajšuje delovni čas ter omogoča večjo kvaliteto
izdelkov. Podjetja, ki uporabljajo industrijske aplikacije na podlagi tehnologij umetne
inteligence, le-te pogosto ljubosumno skrivajo pred konkurenco in nočejo priznati, da
jih sploh uporabljajo.
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V 70-tih letih 20. stoletja so snovalci umetne inteligence prišli do ugotovitve, da
človek pri reševanju problemov uporablja specialistična znanja. Na osnovi tega so
začeli razvijati ekspertne sisteme, ki so bili namenjeni reševanju problemov iz
realnega sveta, hkrati pa so korak za korakom pojasnili razlog oz. način sklepanja
za sprejem neke odločitve. Tako so ekspertni sistemi postali tudi ekonomsko
zanimivi (Krapež in Rajkovič 2003).
4.3.2 EKSPERTNI SISTEM
Izraz ekspertni sistem izhaja iz termina na znanju temelječ ekspertni sistem (Turban
in Aronson 1998). Uporablja človeško znanje, zajeto v računalnik, za reševanje
problemov, ki običajno zahtevajo človeško strokovno znanje. Sistem deluje kot
strokovnjak, ekspert na določenem področju. Ekspert poleg tega, da zna najti rešitve
zahtevnih problemov, zna te rešitve tudi pojasniti (Krapež in Rajkovič 2003). Dobro
oblikovani sistemi posnemajo razumske procese (sklepanje, presojo), ki jih eksperti
uporabljajo za reševanje specifičnih problemov. Uporabljajo jih tako nestrokovnjaki
(za izboljšanje sposobnosti reševanja problemov), kot tudi strokovnjaki, katerim
predstavljajo »inteligentne pripomočke« (Turban in Aronson 1998). Ekspertni sistemi
podpirajo umsko delo strokovnjakov, ko se ukvarjajo z oblikovanjem, postavljanjem
diagnoz, procesom odločanja ali obvladovanjem kompleksnih situacij, kjer je
potrebno znanje človeškega eksperta na ozkem in dobro definiranem področju. Pri
tem uporabljajo tehnike umetne inteligence, ki so bile razvite pri proučevanju
računalniške predstavitve znanja izvedencev.
Ekspertni sistemi združujejo prednosti ljudi in prednosti računalnika. Ljudje so
namreč sposobni razpoznavati vzorce, značilne za posamezna problemska področja
in se znajdejo v novih, nepredvidljivih situacijah, medtem ko računalnik odlikuje
sposobnost ponavljanja velikega števila operacij, hitrost, sistematičnost in praktično
nezmotljivost (Gradišar in Resinovič 2001).
Ena najpomembnejših lastnosti ekspertnih sistemov, je zmožnost pojasnjevanja
rešitve, s čimer sistem postane transparenten oziroma uporabniku razumljiv. Sistem
mora pojasniti svojo rešitev v obliki, da jo uporabnik lahko preveri in da v primeru, ko
se z rešitvijo ne strinja, ugotovi vzrok svoje napake ali napake sistema (Jereb in
Rajkovič 2000).
Ekspertni sistem predstavljamo na sliki 4. Sestavljajo ga (Bohanec in Rajkovič
1990):
∼ baza znanja (knowledge base) - Baza znanja vključuje znanje o specifičnem
problemskem področju, pravila, ki opisujejo dogodke in relacije med dogodki,
pa tudi metode in hevristike za reševanje problemov. Bazo znanja s pomočjo
vmesnika sami vgradimo v sistem.
∼ mehanizem sklepanja (inference engine) – Mehanizmi sklepanja tako
omogočajo aktivno uporabo znanja za reševanje problemov, za izpeljavo
novih dejstev iz dejstev, ki so eksplicitno shranjena v bazi znanja ter
omogoči odgovarjanje na uporabnikova vprašanja in razlaga odgovore.
∼ komunikacijski vmesnik (user interface) – Komunikacijski vmesnik omogoča
komunikacijo človeka s sistemom. Interakcija s sistemom mora biti
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bremen

uporabe

Slika 4: Ekspertni sistem
(povzeto po http://www.e-studij.si)

4.4 LUPINA EKSPERTNEGA SISTEMA DEX-I
DEX vsebuje mehanizme za izgradnjo baze znanja, mehanizme sklepanja in
vmesnik, sama baza znanja pa je prazna (Jereb in Rajkovič 2000). Od ostalih
metodologij večparametrskega odločanja se razlikuje predvsem po kvalitativnem
pristopu in neposrednem določanju funkcij koristnosti več spremenljivk, kar
pomembno poveča transparentnost izgradnje in uporabe odločitvenih modelov
(Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003).
Lupina ekspertnega sistema DEX (Decision EXpert), ki temelji na metodah
kibernetike in umetne inteligence, je namenjena reševanju kompleksnih
večparametrskih odločitvenih problemov in deluje v okolju DOS. DEX je bil razvit
leta 1988 v sodelovanju med Institutom Jožefa Stefana in Univerzo v Mariboru,
Fakulteto za organizacijske vede. Leta 1999 so s pomočjo Ministrstva za šolstvo in
šport razvili še računalniški program DEXi, ki sloni na metodologiji DEX in deluje v
okolju MS Windows.
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DEX je sestavljen iz dveh delov (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003):
∼ pridobivanje in urejanje znanja – uporabniku pomaga pri oblikovanju drevesa
kriterijev in pravil odločanja za obravnavani problem.
∼ ocena in analiza variant – uporablja pridobljeno bazo znanja za oceno in
analizo variant.
4.4.1 PREDSTAVITEV BAZE ZNANJA V DEXI-JU
Baza znanja vsebuje:
∼ drevo parametrov in
∼ funkcijo koristnosti.
Drevo parametrov predstavlja strukturo določenega problema odločanja in okostje
ostalim komponentam. Parametri so hierarhično razvrščeni v drevesu parametrov in
so osnova za sestavo baze znanja. Parametri na višjem nivoju so odvisni od tistih
na nižjem nivoju drevesa. Vsak parameter je definiran z imenom (npr. izobrazba) in
domeno vrednosti (npr. V., VI., VII. stopnja), ki je dodeljena parametrom v procesu
vrednotenja opcij. Vrednosti določi uporabnik, kot npr. neustrezno, sprejemljivo,
ustrezno. Lahko ima kvantitativne ali kvalitativne vrednosti.
Funkcija koristnosti opisuje, kako so višje ležeči parametri v drevesu odvisni od nižje
ležečih parametrov. Funkcijo koristnosti, prav tako določi uporabnik (Jereb in
Rajkovič 2000).
4.4.2 FAZE ODLOČITVENEGA PROCESA
Odločitveni proces je proces sistematičnega zbiranja in urejanja znanja. Zagotovil
naj bi dovolj informacij za primerno odločitev, zmanjšal možnosti, da bi kaj
spregledali, pospešil in pocenil proces odločanja ter dvignil kakovost odločitve.
Praviloma poteka po fazah, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, katere se lahko
tudi prepletajo ali ponavljajo (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, str. 12).
a) Identifikacija problema
Ta faza je rezultat spoznanja, da je nastopil odločitveni problem, ki je dovolj težak,
da ga je smiselno reševati na sistematičen in organiziran način. V tej fazi definiramo
problem ter opredelimo cilje in zahteve. Oblikujemo tudi odločitveno skupino, ki jo
sestavljajo odločevalci, ki se morajo v končni fazi odločiti in so odgovorni za
odločitev. Pri zahtevnejših problemih je priporočljivo v delo skupine vključiti tudi
(Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, str. 13):
∼
Eksperte, ki imajo poglobljeno znanje o dani problematiki in lahko svetujejo
pri oblikovanju odločitvenega modela.
∼
Odločitvenega analitika – metodologa, ki kot moderator vpliva na učinkovitost
in usklajenost dela skupine ter skrbi za ustrezno metodološko in računalniško
podporo odločanja.
∼
Predstavnike tistih, ki jih odločitev zadeva.
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b) Identifikacija kriterijev
V tej fazi določimo kriterije, na osnovi katerih bomo ocenjevali variante in zasnujemo
strukturo odločitvenega modela. Kriteriji so merljivi (objektivno ali subjektivno),
upoštevamo tudi načelo polnosti (da ne spregledamo kriterijev, ki bistveno vplivajo
na odločitev) in celovitosti. Kriteriji se ne smejo prekrivati ali vsebinsko ponavljati, s
čimer dosežemo tudi neredundantnost, hkrati pa neodvisnost oz. ortogonalnost
omenjenih kriterijev.
Postopek identifikacije kriterijev je do neke mere odvisen od uporabljene
metodologije in poteka po naslednjih korakih (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003, str.
13; Bohanec in Rajkovič 1995):
∼
Spisek kriterijev: Oblikujemo nestrukturiran seznam kriterijev, ki jih bomo
upoštevali pri odločanju, s kratkim opisom le-teh.
∼
Strukturiranje kriterijev: Kriterije hierarhično uredimo, upoštevajoč
medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Nepomembne kriterije in tiste, ki so
izraženi z ostalimi kriteriji, zavržemo in po potrebi oblikujemo nove. Rezultat je drevo
kriterijev.
∼
Merske lestvice: Vsem kriterijem v drevesu določimo merske lestvice, torej
zaloge vrednosti, ki jih lahko zavzamejo pri vrednotenju, ter morebitne druge
lastnosti.
c) Definicija funkcij koristnosti
Poleg kriterijev tvorijo bazo znanja tudi funkcije koristnosti za vse izpeljane kriterije.
V tej fazi definiramo funkcije, ki opredeljujejo vpliv nižje nivojskih kriterijev na tiste, ki
ležijo višje na drevesu, vse do korena drevesa in predstavlja končno oceno variant.
Funkcije koristnosti tako izražajo moč posameznega kriterija. Oblika funkcij in način
njihovega zajemanja je odvisna od uporabljene metode (Bohanec in Rajkovič 1995).
Program DEXi tako ob določitvi vsaj dveh odločitvenih pravil o upoštevanju uteži
sam izračuna vrednost agregirane funkcije in v tem primeru so uteži konstantne. Na
tej osnovi program ponudi ustrezne tabele, katerih pravila vsebinsko preverimo in po
potrebi spremenimo. Tako je v večini premerov smiselno upoštevati, da je teža
posameznega kriterija odvisna od njegove vrednosti (Krapež, Rajkovič in
Wecghtersbach, 2000).
d) Opis variant
Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, to je tistih, ki ležijo na listih
drevesa. Do tega opisa nas vodi bolj ali manj zahtevno proučevanje variant in
zbiranje podatkov o njih. Pri tem se pogosto srečamo s pomanjkljivimi ali
nezanesljivimi podatki. Nekatere metode v tem primeru odpovedo, druge pa
omogočajo, da takšne podatke opišemo v obliki intervalov ali verjetnostnih
porazdelitev (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003).
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e) Vrednotenje in analiza variant
Vrednotenje variant je, postopek določanja končne ocene variant na osnovi
njihovega opisa po osnovnih kriterijih. Vrednotenje poteka »od spodaj navzgor« v
skladu s strukturo kriterijev in funkcijami koristnosti. Varianta, ki dobi najvišjo oceno,
je praviloma najboljša, saj na končno oceno vpliva mnogo dejavnikov in pri vsakem
od njih lahko pride do napake. Poleg tega sama končna ocena navadno ne
zadostuje za celovito sliko o posamezni varianti (Jereb, Bohanec in Rajkovič 2003).
Variante moramo analizirati in poskusiti odgovoriti na naslednja vprašanja:
∼ So vrednosti kriterijev in uporabljene funkcije koristnosti ustrezne?
∼ Zakaj je končna ocena takšna kot je? Je v skladu s pričakovanji? Kateri
kriteriji so najbolj prispevali k takšni oceni?
∼ Katere so bistvene prednosti in pomanjkljivosti posamezne variante?
∼ Kakšna je občutljivost odločitve: kako spremembe vrednosti kriterijev vplivajo
na končno oceno? Ali je mogoče in kako variante izboljšati?
∼ V čem se variante bistveno razlikujejo med seboj?
Šele z odgovori na pravkar navedena vprašanja pridemo do celovite slike o
variantah in s tem do kvalitetnejše, bolj utemeljene in preverjene odločitve.
Računalniška podporna orodja so pri tem praktično nepogrešljiva, saj imajo že
vgrajene pripomočke, ki tovrstne analize bistveno olajšajo (Ibid 2003).

4.5 VREDANA
Na tem mestu se bomo osredotočili na lupino ekspertnega sistema DEX, saj
predstavlja osnovo za razvoj in izbiro funkcij, z njegovo pomočjo pa tudi pripravimo
vhodne podatke za program VREDANA. Vhodne podatke predstavlja DEX-ova baza
znanja, ki je sestavljena iz parametrov strukturiranih v drevesa, funkcij koristnosti in
opisov variant, med katerimi se odloča odločevalec.
Glavni motivi za izbiro funkcij programa VREDANA so (Šet, Bohanec in Krisper
2010):
• DEX varianto le razvrsti v določen razred, nič pa ne pove o njenem položaju
znotraj razreda.
• Šibka in neudobna podpora analize tipa “kaj-če” pri DEX-u.
• DEX prikazuje rezultate le v obliki besedil.
• DEX in njegovi podporni programi delujejo v okolju MS-DOS.
Rezultati vrednotenja variant so pri programu VREDANA prikazani z grafikoni. Ta
način predstavitve je znan že iz programa EXPRES. Taka predstavitev je razumljiva
in enostavna, hkrati pa dosti uspešnejša od navadne tekstovne ali numerične.
Posebno vlogo pri iskanju najboljše variante ima analiza tipa “kaj-če”, pri kateri
spreminjamo razne dele baze znanja. V programu VREDANA je realizirana analiza
tipa “kaj-če” samo za podatke o variantah. Na ta način lahko pridemo do novih
inačic starih variant, ki pa so boljše. Prav tako lahko ugotovimo, kako se morajo (ali
ne smejo) spreminjati določeni parametri v prihodnosti. V programu VREDANA
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lahko spreminjamo obstoječo varianto, ali pa naredimo kopijo variante, ki jo nato
spreminjamo in primerjamo rezultate (Šet, Bohanec in Krisper 2010).
Program VREDANA ne vsebuje nobenih velikih novosti v pogledu funkcij, ki so že
znane in tudi implementirane z različnimi programskimi orodji na različnih
platformah. V programu so torej združene funkcije, ki so do sedaj obstajale vsaka
zase, zato je bila njihova uporaba bolj zapletena. Uporaba programa VREDANA
omogoča torej lažje, predvsem pa hitrejše delo, saj odpadejo vsi prenosi podatkov
med programi in v zvezi s tem ponavljanje nekaterih akcij, kot je npr. večkratno
vrednotenje variant. Program VREDANA deluje v okolju Windows 3.1 in s tega
vidika pomeni napredek, saj večina tovrstnih programov na osebnih računalnikih
deluje v okolju MS-DOS.
Glavne prednosti programa VREDANA so (Šet, Bohanec in Krisper 2010):
• prednosti, ki izhajajo iz okolja Windows (programska neodvisnost od strojne
opreme, preklop med delujočimi programi),
• razmeroma majhne zahteve po strojni opremi,
• enostavnost uporabe (enostaven in sodoben uporabniški vmesnik),
• zmožnost obdelave kompleksnih odločitvenih problemov,
• kombiniranje kvalitativnega in kvantitativnega vrednotenja variant,
• jasnost prikazanih rezultatov,
• sposobnost različnih vrst dodajanja novih variant,
• zmožnost sprotnega vrednotenja variant,
• zmožnost spreminjanja baze znanja (podatki o variantah),
• dvosmerna podatkovna povezava z lupino ekspertnega sistema DEX,
• zmožnost obdelave več dreves parametrov.
Seveda pa poleg dobrih stvari obstajajo tudi nekatere pomanjkljivosti (Šet, Bohanec
in Krisper 2010):
• nezmožnost spreminjanja baze znanja v delu, ki se nanaša na opis
odločitvenega problema (drevo parametrov in njihove zaloge vrednosti,
funkcije koristnosti),
• počasnost postopka kvalitativnega in kvantitativnega vrednotenja (še
posebej pri kompleksnih problemih z velikim številom variant),
• prikaz drevesa parametrov ne vsebuje prikaza funkcij koristnosti,
• zmožnost obdelave le ene skupine funkcij koristnosti (uporaba več skupin je
sicer zelo redka).

Simona Vrečko: Odločitveni model za izbiro zavarovalnega zastopnika

stran 58

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

Magistrsko delo

5 ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO ZAVAROVALNEGA
ZASTOPNIKA
Namen raziskave je torej narediti večparametrski odločitveni model za podporo pri
odločanju o zaposlitvi najprimernejšega kandidata za razpisano delovno mesto
zavarovalnega zastopnika. Naj poudarimo, da v celotni magistrski nalogi
uporabljamo izraz zavarovalni zastopnik, v moškem spolu, izključno zaradi lažjega
pisanja besedila. Vsekakor se odločamo o izbiri zavarovalne zastopnice ali
zavarovalnega zastopnika. Za dosego tega cilja bomo najprej določili kriterije, ki so
za izbiro takšnega zaposlenega pomembni. Poleg znanj in izkušenj kandidatov so
izrednega pomena še ustrezne osebnostne lastnosti, delovne sposobnosti in drugo.
Pri znanjih in izkušnjah, ki naj bi jih imel kandidat za delovno mesto zavarovalnega
zastopnika, bi poleg stopnje izobrazbe, izpostavili vozniški izpit in računalniška
znanja, ter morebitne, zelo dobrodošle, izkušnje s področja prodaje, ali še bolje
izkušnje s področja trženja zavarovanj. Med osebnostnimi lastnostmi bi izpostavili
komunikativnost, natančnost, energičnost, iznajdljivost, organiziranost, poštenost in
druge. Menimo, da je zelo pomembna tudi urejenost kandidata in njegovo primerno
obnašanje. Kandidat bi naj imel v družbi zadosten ugled. Pomembno je tudi, da
oseba ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper
premoženje oz. gospodarstvo, na zaporno kazen več kot 3 mesece. Pri izbiri
kandidatov moramo upoštevati tudi njihovo pripravljenost delati skozi ves dan,
skratka svoj delovni čas prilagoditi željam strank. Menimo, da je prednost pri izbiri
potrebno dati kandidatom, ki so geografsko bližje področju, za katerega je razpisano
delovno mesto zavarovalnega zastopnika, seveda ob dejstvu, da je kandidat tudi po
ostalih kriterijih primeren za razpisano delovno mesto. Pomembno, pa je tudi
dejstvo, da mora kandidat kazati pripravljenost slediti nenehnim spremembam na
področju trženja zavarovanj in se vedno znova učiti o novih produktih, novih pogojih,
itd.

5.1 IDENTIFIKACIJA POKLICA ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA
Glavna dejavnost zavarovalnic je sklepanje zavarovalnih pogodb z zavarovalci.
Zavarovalec je oseba, ki sklene zavarovalno pogodbo, zavarovanec pa oseba,
katere premoženje in/ali premoženjski interes je zavarovan. Običajno je zavarovalec
in zavarovanec ista oseba. Polica je listina o zavarovalni pogodbi. Znesek, ki ga
zavarovalec plača zavarovalnici po zavarovalni pogodbi, se imenuje premija.
Z zavarovalno pogodbo se zavarovalec zavezuje, da bo zavarovalnici plačal
zavarovalno premijo in prispevek, zavarovalnica pa se zavezuje, da bo v primeru
nastanka škodnega dogodka, izplačala zavarovancu, ali nekomu tretjemu
zavarovalnino oz. odškodnino ali bo storila kaj drugega, kot narekuje zavarovalna
pogodba. Zavarovalni primer mora biti bodoč, negotov in neodvisen od izključne
volje pogodbenikov. Na polici morajo biti navedeni; pogodbeni stranki, zavarovana
stvar oz. zavarovana oseba, nevarnost (riziko), ki jo zajema zavarovanje, trajanje
zavarovanja in doba kritja, zavarovalna vsota, premija, dan sklenitve zavarovanja in
podpisa obeh pogodbenih strank. Zavarovalnica je dolžna opozoriti zavarovalca, da
so splošni in posebni zavarovalni pogoji sestavni del pogodbe, in mu izročiti njihovo
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besedilo, če niso natisnjeni že na sami polici (Izobraževanje zavarovalnih
zastopnikov in zavarovalnih posrednikov 2009, 1.10-2).
Finančna varnost predstavlja za večino ljudi izredno pomemben življenjski cilj. Velik
del finančne varnosti je možno uresničiti preko optimalnega zavarovanja
posameznika, njegove družine, premoženja. Zavarovalni zastopniki – svetovalci za
osebna in premoženjska zavarovanja – lahko pri tem odigrajo ključno vlogo. Stalni
kontakti z ljudmi, kreativno delo, permanentno izobraževanje s področja
zavarovalniške in finančne stroke, to je le nekaj značilnosti dela zavarovalnega
zastopnika (povzeto po http://www.triglav.si/).
Zavarovalni zastopnik je delavec zavarovalnice, ki v mejah pooblastil ter v imenu in
na račun zavarovalnice opravlja storitve zavarovalnega zastopanja. Njegova
osnovna funkcija je vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med zavarovalnico in
zavarovancem z namenov, da sklene zavarovanje. Ta osnovna naloga pa vključuje
naslednje komponente (povzeto po SZZ 2003):
∼ Informiranje: zavarovalni zastopnik posreduje splošne informacije o
zavarovanju in s tem vzpodbudi pri zavarovancu zavest o potrebi po
zavarovalni zaščiti.
∼ Svetovanje: naloga zavarovalnega zastopnika je analizirati potrebe
bodočega zavarovanca, ugotoviti njegovo željo po stopnji varnosti ter
oblikovati predloge zavarovanj, ki bi zavarovancu nudili ustrezno
zavarovalno varstvo in s tem izpolnili njegove želje.
∼ Obveščanje o zavarovalnem razmerju: bistveno pri pogodbi je to,
da mora zavarovalni zastopnik najprej sam razumeti njeno vsebino,
da jo lahko nato zavarovancu razloži na kar najbolj razumljiv način.
Naloga zastopnika je, da namesto zavarovalnice sklenitelja
zavarovanja pouči in mu razloži vsebino in pomen zavarovalnih
pogojev. Pomembno je, da so zavarovanci pravilno informirani o
vsebini pogodbe, zlasti o pogojih, ki omejujejo njihove pravice ali
izključujejo pravico do zavarovalnine. Zavarovanec mora biti pisno
obveščen o morebitnih spremembah, ki se zgodijo v času trajanja
zavarovalne pogodbe.
∼ Pomoč zavarovancu: ko pride do nastanka zavarovalnega primera
(škode) in se zavarovanec obrne na zavarovalnega zastopnika, je
njegova naloga posredovati zavarovancu informacijo, kako prijaviti
zavarovalni primer. Prav tako mu je dolžan pomagati tudi v drugih
primerih, ko zavarovanec potrebuje informacijo ali pomoč.
Zavarovanja ureja na različnih področjih, ki jih v grobem delimo na premoženjska in
osebna zavarovanja. V prvo kategorijo sodijo zavarovanje premoženja,
odgovornosti, fizičnih izgub, posevkov in plodov, živali in terjatev. V ta sklop gredo
še kavcijska zavarovanja ter avtomobilska, transportna, turistična in paketna
zavarovanja. V skupino osebnih zavarovanj pa uvrščamo življenjska, zdravstvena,
nezgodna, pokojninska, rentna, štipendijska in dotna zavarovanja.
Zavarovalni zastopnik dela v pisarni in na terenu. Običajno dnevno obišče od 5 do
12 strank na njihovem domu ali na delovnem mestu. Zavarovanja pa lahko sklepa
tudi za podjetja. Ima krog stalnih strank, skrbi pa tudi za pridobivanje novih. Ob
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nastanku škodnega dogodka stranko obišče in ji svetuje ali pomaga izpolniti prijavo
škode. Približno dve tretjini dela zastopnik opravi na terenu, kjer so njegove ključne
delovne naloge: obnova zavarovalnih polic, razširitev zavarovalnega kritja, sklenitev
nove zavarovalne police, obveščanje stranke o novostih na zavarovalnem področju,
pomoč stranki pri izpolnjevanju prijav v primeru škodnih dogodkov. Dela tudi v
zastopniški pisarni, od koder kliče stranke in se dogovarja za srečanja z njimi.
Pripravlja poročila o delu, izdaja dokumentacijo, sodeluje na sestankih, pomaga
mlajšim zavarovalnim zastopnikom, spremlja novosti na svojem področju in se
dodatno izobražuje. Rezultat njegovega dela je sklenjeno zavarovanje in plačana
zavarovalna premija. Pri tem se zavarovalnica zaveže, da bo ob nastanku škodnega
dogodka v skladu s sklenjenim zavarovanjem, izplačala pripadajočo odškodnino
(povzeto po http://www.ess.gov.si/SLO/Ncips/OpisiPoklicev/ ZavarovalniZastopnik).
Zavarovalni zastopniki so torej predvsem prodajalci zavarovalnih storitev. Ampak ne
samo to, saj predstavljajo zelo pomembno vez med zavarovalnico in zavarovanci, ki
jim nudijo pomoč in jim svetujejo. Njihova največja prednost je, da so neprestano
med ljudmi in zavarovancem vedno dosegljivi. Zastopnik je lahko uspešen, če ima
rad zastopniško prodajo, če je sposoben za opravljanje takšne prodaje in seveda če
se v tej smeri tudi stalno izobražuje. Imeti mora jasno zastavljene cilje, ki jih želi
doseči. V skladu s svojimi cilji bo racionalno načrtoval svoj delovni čas, ki ga bo
namenil tako za dogovarjanje prodajnih razgovorov, priprave na razgovor in vodenje
takšnih razgovorov. S prodajo zavarovanja mora zastopnik šele pričeti graditi
dolgoročni odnos sodelovanja s stranko, ki ji bo kasneje svetoval, pomagal ob
zavarovalnih primerih, jo obveščal o novih zavarovalnih produktih, prav tako pa z
njeno pomočjo skušal pridobiti imena novih potencialnih strank. Samo v primeru, ko
zastopnik stranko spoštuje in ji to tudi pokaže, lahko pričakuje prodajni uspeh.
Naloga zastopnika je, da ustvari oseben, neformalen odnos do stranke, vendar še
vedno ohrani spoštljivo razdaljo.
Zastopniki predstavljajo tradicionalen način trženja zavarovalnih storitev (Dimovski
in Volarič-Prijatelj 1999, str. 208). Vsekakor je pomembno, da so strokovni in za
svoje delo ustrezno usposobljeni. Poleg ustrezne formalne izobrazbe morajo imeti
še vrsto značilnosti kot so poštenost, vestnost in komunikativnost. Velik poudarek pa
je tudi na urejenosti. Zastopniki namreč predstavljajo zavarovalnico v javnosti in s
svojim ravnanjem zelo vplivajo na njen ugled. Vtis, ki ga ustvarijo med zavarovanci,
je izrednega pomena za nadaljnje sodelovanje.
Praviloma zastopniki zastopajo samo eno zavarovalnico in delajo v njenem imenu in
za njem račun, znotraj zavarovalnice pa so organizirani v zastopniško mrežo. Delo
zavarovalnega zastopnika je vezano na določeno geografsko področje, njihovi
prihodki pa so odvisni od višine provizijske stopnje, od obsega sklenjenih poslov, od
zavarovalne vsote in od plačane premije. Imajo pa pravico do minimalne plače, ki je
zakonsko določena. Pomembne so tudi nagrade, do katerih so zastopniki upravičeni
ob sklenitvi novih zavarovanj, ki delujejo zelo motivacijsko (Dimovski in VolaričPrijatelj 1999, str. 209).

Simona Vrečko: Odločitveni model za izbiro zavarovalnega zastopnika

stran 61

Univerza v Mariboru – Fakulteta za organizacijske vede

5.1.1 DOVOLJENJE
ZASTOPANJA

ZA

OPRAVLJANJE

Magistrsko delo

POSLOV

ZAVAROVALNEGA

Posle zavarovalnega zastopanja lahko pri zavarovalnici in pri zavarovalno
zastopniški družbi samostojno opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja.
Pomožni zavarovalni zastopnik je oseba, ki išče potencialne zavarovalce brez
posredovanj vsebine zavarovalnega zastopanja in brez podpisovanja kakršnihkoli
zavarovalnih dokumentov. Opravljanje del pomožnega zavarovalnega zastopnika se
všteva v dokazovanje pogoja enoletnih izkušenj, ki so potrebne za pridobitev
dovoljenja za opravljanje poslov, če je opravljal dela pod mentorstvom osebe, ki ima
dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega
zastopanja.
Zavarovalni zastopnik mora imeti vozniški izpit B kategorije in najmanj srednješolsko
izobrazbo ter dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja, ki ga pridobi po opravljenem izpitu za pridobitev licence
zavarovalnega zastopnika. Pogoji za pridobitev licence so:
∼ dokazilo o končani najmanj srednješolski izobrazbi,
∼ uspešno opravljen preizkus strokovnih znanj za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja pri Slovenskem zavarovalnem združenju,
∼ dokazilo o enoletnih izkušnjah s področja zavarovalnih poslov (delovne
knjižice ali pogodbe),
∼ dokazilo o znanju slovenskega jezika, če kandidat šolanja ni zaključil v
Sloveniji,
∼ potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, s katerim to potrjuje, da
delavec ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev.
(povzeto po http://www.ess.gov.si/SLO/Ncips/OpisiPoklicev/ZavarovalniZastopnik)
Agencija za zavarovalni nadzor odvzame dovoljenje za opravljanje poslov
zavarovalnega zastopanja:
∼ če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov,
∼ če je bil zavarovalni zastopnik pravnomočno nepogojno obsojen za
kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen
zapora več kot treh mesecev,
∼ če zavarovalni zastopnik ponavljajoče krši določbe Zakona o
zavarovalništvu iz prvega odstavka 217. člena zakona,
∼ če je zavarovalni zastopnik huje kršil dobre poslovne običaje pri
opravljanju poslov zavarovalnega zastopanja.
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5.1.2 OSEBNOSTNE LASTNOSTI USPEŠNEGA ZASTOPNIKA
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. Zastopnik mora biti
urejen in komunikativen. Od zastopnika se pričakuje tudi organiziranost, doslednost,
prizadevnost, iznajdljivost, poštenost in natančnost. Stranki predstavi vse prednosti
in pomanjkljivosti določenih zavarovalnih pogojev. Zavarovalni zastopnik se stranki
tudi časovno prilagodi in jo obišče na njenem domu tudi ob koncu tedna, oziroma
vsakič, ko ga potrebuje, torej tudi po tem, ko je zavarovanje že sklenil.
Splošne značilnosti dobrega zavarovalnega zastopnika lahko okvirno opredelimo
(Kotler 1998):
∼ Najprej naj omenimo sposobnosti zastopnika, to so tiste lastnosti človeka, ki
so nujni pogoj za opravljanje določene aktivnosti in so odvisne od
podedovanih značilnosti, okolja in lastne aktivnosti posameznika
(inteligenca, dober spomin, pozornost). Da bo zavarovalni zastopnik pri
svojem delu uspešen, mora dobro poznati: podjetje in se z njim poistovetiti,
izdelke oziroma storitve podjetja, značilnosti odjemalcev in konkurentov ter
pripravo učinkovite prodajne predstavitve. Zavarovalni zastopniki se morajo
seznaniti tudi s postopki in odgovornostmi na terenu. Morajo se naučiti, kako
naj razporedijo čas med dejanskimi in možnimi strankami, uporabljati račun
za reprezentanco in pripravljati poročila.
∼

Znanje organiziranja in planiranja lastnega dela sta torej naslednja
predpogoja, da je prodajni zastopnik pri svojem delu uspešen, saj drugače
ne bo uspel. Če zastopnik tega ni sposoben, potem dolgoročno ne bo
uspešen pri svojem delu. Pogosto vestni in marljivi zastopniki bolje izkoristijo
včasih skromnejše sposobnosti in dosežejo boljše rezultate od tistih z
večjimi, a neizkoriščenimi potenciali.

∼

Pomembno je tudi, da ima zastopnik motivacijo za delo, ta je lahko zunanja
(zaslužek, napredovanje, izobraževanje) ali notranja (veselje in ljubezen do
dela), saj potem bolj učinkovito ter zagnano opravlja svoje delo. Zastopnik
mora poleg tega biti sposoben uskladiti interese, tako svoje kot interese
zavarovalnice (dosegati cilje družbe), ne nazadnje tudi interese strank
(zadovoljevati potrebe in želje stranke), da bo dosegel maksimalno
zadovoljstvo vseh vpletenih strani.

∼

Vse te lastnosti ne zadoščajo v primeru, če zastopnik ni sposoben kontrolirati
situacije, ki nastane ob stiku s potencialnimi strankami. Zastopnik mora
obvladati medosebne odnose. Vedeti mora, da različni ljudje drugače
reagirajo ob enakih situacijah, zato se mora prilagoditi, če želi uspešno
skleniti posel. S stranko mora ravnati tako, kot ona hoče, da ravna z njo.
Pokazati mora razumevanje za njene težave, pripombe in vprašanja ter
stranki podati dovolj verodostojnih informacij, ki stranko na koncu prepričajo,
da sklene zavarovanje. Ker se trg zavarovalnih storitev spreminja, je
potrebno prilagajanje zastopnikov spremembam tudi s tem, da se
udeležujejo izobraževalnih seminarjev in izkoriščajo prednosti uporabe
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grafičnega in tabelaričnega materiala ter da dopolnjujejo svoje znanje pri
tehnikah predstavitve zavarovanj in vodenja prodajnih razgovorov. Dober
zastopnik neprestano išče nova znanja v zvezi s storitvami, ki jih nudi.
Širina zahtev ob zaposlitvi prodajnega osebja je precej obsežna: biti mora
energičen, tekmovalen, všečen, delaven, vztrajen, sposoben samokontrole in
samodiscipline, usmerjen k ciljem, itd. Predvsem pa mora biti sposoben
prepoznavanja zavarovančevih potreb in želja. Sposoben mora biti prepoznavanja
zavarovančevih potreb in želja, ter prodajati zavarovanje ali pripraviti osnutek za
sklenitev zavarovalne storitve. Ko ocenjujemo in izbiramo zastopnika, moramo biti
pozorni na (SZZ 2003):
∼ Njegovo preteklost (od kod prihaja, kje in kako se je šolal, njegove izkušnje,
ali se ukvarja s športom, ali je že trdo delal za majhno plačilo, itd.).
∼ Njegove osebnostne lastnosti: poštenost, vljudnost, iznajdljivost,
discipliniranost, energičnost, aktivnost, itd.
∼ Njegova inteligentnost: dojemljivost, učljivost, reakcije, itd.
∼ Njegove komunikacijske sposobnosti: prodajni pogovor, projektna
usposobljenost, jasnost pisave, spretnosti in usposobljenost pri delu z
računalnikom, sposobnost prodajanja znanj.
Redkokdaj so na voljo skoraj idealne rešitve, zato je potrebno pri odločitvah za izbiro
prodajnega osebja, večkrat sprejeti kakšen kompromis in izbirati med energičnostjo
in umirjenostjo, med servilnostjo in vsiljivostjo, celo med delavnostjo in prodajnimi
odlikami posameznika.
Zelo dolgo lahko traja usposabljanje in uvajanje zastopnikov, kar je seveda tudi
drago, a najpomembnejša je učinkovitost. Cilj usposabljanja je, da novi zastopnik
pridobi vsa potrebna znanja, navade in spretnosti, kar je kar naporen splet
aktivnosti. Napredek posameznika je osnovni pogoj, da se doseže predvideno
prodajno vlogo, kar je cilj usposabljanja zastopnikov. Usposabljanje mora biti
proces, ki je skrbno načrtovan, organiziran, tekoče spremenjen, usmerjen in
korigiran, hkrati pa pravilno ovrednoten (SZZ 2003).
Zastopnikovi najpomembnejši dolžnosti sta: pridobivanje novih strank in ohranjanje
že obstoječih. Pri obeh mora uporabiti vse svoje znanje in spretnosti, da doseže
zaupen in dolgoročen odnos, ki je v korist tako njemu kot stranki. Zavarovalni
zastopnik mora svoje stranke opozoriti na pomanjkljivosti zavarovanj, ki jih nudi, saj
pošten in iskren pristop poveča zaupanje v zastopnika, v njegove nasvete in s tem
tudi v zavarovalnico. Raziskave kažejo, da veliko zavarovancev zamenja
zavarovalno hišo, oziroma gre h konkurenci, če to stori njihov zavarovalni zastopnik.
Razlog je v tem, da zavarovanci zastopniku zaupajo, bolj kot zaupajo zavarovalnici
sami (Ibid 2003).
Sposobnost komuniciranja se kaže v tem, da se z lahkoto približamo ljudem in da z
njimi hitro vzpostavimo stik. Pobuda pri navezovanju stikov naj bo na zastopnikovi
strani, znati pa se mora ustrezno in učinkovito izražati ter jasno posredovati
sporočila. V vseh okoliščinah, tako formalnih kot tudi neformalnih, mora biti
sposoben jasnega izražanja, sporočanja in razumevanja informacij. Razlaga
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zavarovalnih ponudb mora biti jasna, zato se mora pri tem zastopnik prilagajati
različnim nivojem poslušalcev (SZZ 2009, str. 1).
Pri predstavitvi ali pri sklepanju zavarovanja mora biti ustvarjalen in prepričljiv toliko
časa, dokler ne doseže cilja. To pa je sklenitev zavarovanja ali pa dogovor za
ponoven obisk, če je to smiselno. Potrebna je torej velika vztrajnost zavarovalnega
zastopnika. Hkrati pa mora paziti, da ni pretirano vsiljiv in vztrajen, saj to ne prinaša
rezultatov. Opazovati mora potencialnega zavarovanca in vztrajati toliko časa,
dokler še kaže sledove zanimanja in sodelovanja (Ibid 2009).
Ideje in dejstva je potrebno znati prikazati prepričljivo, tako da zavarovanec, ne da bi
čutil pritisk in prisilo, te ob predstavitvi razume in pozitivno sprejme. Uspešen
zastopnik ima sposobnost obvladanja položaja. Sam ima samokontrolo in
navdušenje, hkrati pa mora biti sposoben navdušiti in motivirati potencialne
zavarovance ter ustvariti vzdušje zaupanja. V poslovnih stikih oz. razmerjih mora biti
sposoben nadzorovati in razumeti stališča in probleme drugih ljudi. Najti mora
ustrezne rešitve, kar pomeni, da se zna na probleme drugih primerno odzvati. Ob
ugotovitvah potencialnih zavarovancev poišče prepričljive argumente za in proti, ne
da bi druge kritiziral, dajal v nič, ali jim celo grozil (SZZ 2009, str. 2).
Zlasti v prvem letu se mora zastopnik veliko naučiti. S tem tudi kasneje nenehno
nadaljuje, saj se je potrebno učiti vedno in znova. Uči se novih postopkov in metod,
načina pridobivanja novih informacij, zlasti če ima opraviti z osebo, ki ima nižjo
stopnjo razgledanosti in znanj, kot ga ima sam. Pri tem je bistvenega pomena
emocionalna inteligenca, ki se kaže s samozavedanjem, motivacijo,
samoobvladovanjem, empatijo in s spretnostjo v socialnih odnosih. Emocionalne ali
čustvene odgovornosti so naučene spretnosti, ki temeljijo na čustveni inteligenci. So
merilo, ki nam pokaže, koliko smo svojega osebnega potenciala prevedli v
spretnosti in veščine, ki jih pri svojem delu potrebujemo. Prav to pa nujno potrebuje
zastopnik za uspešno delo (SZZ 2003).
Prednosti pri delu zavarovalnega zastopnika imajo tisti kandidati, ki imajo široki krog
poznanstev, in to takšnih, da so sami sposobni oceniti svoj tržni potencial in znajo
izkoristiti pretekle izkušnje in poznanstva za sklepanje zavarovanj. To je samo delna
boniteta, neodvisno od te mora biti zastopnik sposoben pridobivati nove
zavarovance. Nenehno mora skrbeti za lasten kontinuiran razvoj in razvoj ter
vzdrževanje lastnih faz potencialnih zavarovancev. Zastopnik mora znati načrtovati
svoje aktivnosti in svoje cilje. Tako zastopnik, ki jasno ve, kaj želi doseči, te cilje
uresniči in doseže, kajti vse svoje dejavnosti in obnašanje usmeri v dosego
želenega cilja. Za dosego cilja pa mora izbrati in začrtati pot, in to z načrtovanjem
poslovnih in tudi osebnih ciljev. Pri postavljanju poslovnih ciljev mora znati uspešno
vplesti tudi osebne življenjske cilje. Osebno nezadovoljen zastopnik bo le s težavo
uspel v poslovnem svetu (Pušnik 2006, str. 42).
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5.1.3 PROCES OSEBNE PRODAJE ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA
Proces osebne prodaje je sestavljen iz sedmih korakov, ki si smiselno sledijo. Iz teh
korakov je razvidno delo, ki ga mora zavarovalni zastopnik narediti, če želi skleniti
zavarovanje (Kotler 1998, str. 704).
Iskanje in opredeljevanje možnih kupcev ~ Zastopnik mora biti sposoben odkrivati
potencialne stranke tako, da: uporablja telefon in pošto, se včlani v organizacije, kjer
so včlanjeni možni kupci, proučuje vire podatkov (časopise, imenike) pri iskanju
imen, nenapovedano obišče različne urade in neguje druge vire, kot so dobavitelji
ter posredniki.
Priprava na obisk ~ pred srečanjem s potencialnim zavarovancem mora zastopnik
izvedeti čim več podatkov o stranki (kaj potrebuje, njegovo finančno stanje, podatki
o zaposlitvi, nesrečah, boleznih). Pred obiskom pri stranki mora zastopnik določiti
cilje obiska (sklenitev zavarovanja, pridobivanje informacij), sledi odločitev v zvezi s
pristopom k stranki (osebni obisk, telefonski klic ali pismo), nazadnje pa se odloči o
najprimernejšem času za obisk stranke.
Začetek razgovora ~ za uspešen začetek razgovora je potrebnih več dejavnikov.
Zastopnik mora znati pozdraviti stranko, jo nagovoriti, predstaviti sebe in podjetje,
pomembni so tako njegov zunanji videz, urejenost in prijaznost. Stranki pa pokaže,
da ceni njen čas tudi tako, da pride na obisk ob dogovorjenem času.
Predstavitev in prikaz ~ zastopnik pri stranki opravi najprej splošno predstavitev
zavarovanj Zavarovalnice Triglav, sledi predstavitev koristi, ki jih ta zavarovanja
prinašajo zavarovancem. Ko ugotovi strankine želje in potrebe, ji še svetuje glede
določenega zavarovanja in ji natančno razloži njegov pomen. Da zastopnik pridobi
stranko je potrebno, da poudari dober sloves in izkušnje podjetja, da pokaže dobro
poznavanje položaja stranke in storitev zavarovalnice Triglav, nenazadnje pa mora
posredovati ugoden vtis o sebi, da pridobi strankino naklonjenost in zaupanje.
Premagovanje zadržkov in ugovorov ~ skoraj vsem strankam se med predstavitvijo
porajajo dvomi, le redki pa o njih razmišljajo na glas. Zastopnik mora vedeti, da
stranka z ugovori želi pridobiti dodatne informacije in da ugovor ni napad na
zastopnikov osebnost. Pri odgovarjanju na zadržke je potrebno, da ima zastopnik
pozitiven odnos, da postavlja taka vprašanja, ki pripeljejo stranko, da sama odgovori
na svoje zadržke. Da pa je to zastopnik sposoben doseči, ga je potrebno stalno uriti
in izobraževati.
Sklenitev posla ~ zastopnik mora poznati znake, da je stranka pripravljena skleniti
zavarovanje. Ti znaki so vidna dejanja, izjave, komentarji in vprašanja. Zastopnik
prosi za sklenitev zavarovanja, lahko namigne, kaj bo stranka izgubila, če se ne
zavaruje takoj, ponavadi ponudi tudi posebne spodbude za zaključek prodaje
(dodaten popust, plačilo na več obrokov). Po sklenitvi zavarovanja zastopnik
ponavadi stranko vpraša po imenih vsaj treh potencialnih strank (prijatelji, sorodniki).
Če je stranka z zastopnikom zadovoljna, bo verjetno to zadovoljstvo delila tudi s
svojimi prijatelji in sorodniki. V kolikor zastopnik zavarovanja ne sklene, si pusti
»odprta vrata« za ponovni obisk.
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Ponakupno spremljanje in vzdrževanje stikov ~ zastopnik mora imeti tudi med letom
redne stike s stranko, ji pomagati pri morebitnih problemih in jo obveščati, kdaj
določena zavarovanja potečejo. To je potrebno, če želi doseči dolgoročno
zadovoljstvo stranke, tako z zastopnikom kot s podjetjem samim. Tako lahko
zastopniki odpravijo morebitna naključna nesoglasja, do katerih je morebiti prišlo
(Kotler 1998, str. 704).

5.2 FAZE ODLOČITVENEGA PROCESA PRI IZBIRI ZASTOPNIKA
Sledili smo naslednjim korakom:
∼ Kateri kriteriji vplivajo na odločitev o izbiri zavarovalnega zastopnika?
∼ Razvrstitev po pomembnosti.
∼ Združevanje kriterijev (po sorodnih lastnostih) v drevesno strukturo.
∼ Določitev zalog vrednosti za posamezne kriterije.
∼ Določitev funkcij koristnosti oz. odločitvenih pravil.
∼ Izbira in opis posameznih variant (kandidatov za zaposlitev).
∼ Vrednotenje rezultatov variant z analizo.
∼ Odločitev oz. izbira zavarovalnega zastopnika.
∼ Grafična analiza.
∼ Določitev možnih izboljšav modela.
5.2.1 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Na razpisana delovna mesta za zavarovalnega zastopnika se praviloma javlja veliko
kandidatov. Proces izbire primernega kandidata za zasedbo delovnega mesta
zavarovalnega zastopnika je dolgotrajen. Preveriti je potrebno, če kandidati
izpolnjujejo zahtevane pogoje in skozi razgovore pridobiti kar največ informacij o
kandidatovih osebnostnih lastnostih, znanjih, sposobnostih, itd. V magistrski nalogi
smo zasnovali model za podporo pri odločanju o izbiri najboljšega kandidata za
razpisano delovno mesto zavarovalnega zastopnika. Menimo, da bi bile lastnosti
kandidatov, s pomočjo omenjenega modela, sistematično prikazane in bi lažje
spremljali odstopanja kandidatov od želenih kriterijev. Posledično bi bil sam
postopek izbire hitrejši in preglednejši.
5.2.2 IDENTIFIKACIJA KRITERIJEV ZA IZBIRO ZAV. ZASTOPNIKA
Postopek identificiranja kriterijev je odvisen tudi od uporabljene metodologije.
Načeloma pa poteka po naslednjih korakih (Bohanec in Rajkovič 1995).
∼ Priprava nestrukturiranega seznama kriterijev, ki jih bomo upoštevali pri
odločanju, s kratkim opisom le-teh.
∼ Hierarhično strukturiranje kriterijev: kriterije hierarhično uredimo, pri čemer
upoštevamo medsebojne odvisnosti in vsebinske povezave. Nepomembne
kriterije in tiste, ki so izraženi z ostalimi kriteriji, zavržemo in po potrebi
oblikujemo nove. Rezultat je drevo kriterijev.
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Določitev merskih lestvic: vsem kriterijem v drevesu določimo merske
lestvice - zalogo vrednosti, ki jih zavzamejo pri vrednotenju.

Parametre smo razdelili v tri skupine, ki so naslednje:
∼ znanja in izkušnje,
∼ osebnostne lastnosti in
∼ druge karakteristike.
a) Znanje in izkušnje
Formalno izobraževanje oz. učenje je namerna, časovno opredeljena,
institucionalizirana dejavnost, katere rezultat je običajno javno veljavna kvalifikacija.
Zanj je tipično, da ga zagotavlja šolska institucija in da je strukturirano in
načrtovano (cilji, trajanje, učna pomoč). Udeleženec ob zaključku izobraževanja
prejme javno veljavno listino. Formalno izobrazbo torej ljudje pridobimo v institucijah
za izobraževanje in usposabljanje. Ob zaključku uspešno opravljenega
usposabljanja pridobimo različna potrdila oz. diplome, ki dokazujejo uspešno
dokončanje šolanja.
Neformalno pridobljena znanja so tudi izredno dobrodošla (npr. znanje jezikov,
računalništva, itd.). Neformalno izobraževanje oz. učenje (non-formal learning) je
namerna, časovno opredeljena, institucionalizirana dejavnost, ki se ne konča s
pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije, je pa strukturirana in načrtovana (cilji,
trajanje, učitelj). Udeleženec ob zaključku izobraževanja ne prejme javno veljavne
listine. Kot primer navajamo: tečaj tujega jezika, plesna šola, računalniški tečaj, in
druga.
Za zavarovalnega zastopnika je nujno potrebna vsaj peta stopnja izobrazbe. V
primeru, da je kandidat za zavarovalnega zastopnika višje izobražen je seveda
bolje. Res pa je, da tudi previsoka izobrazba ni najboljša, saj imajo običajno
kandidati z višjo stopnjo izobrazbe, dolgoročneje višje ambicije. Poklic zavarovalni
zastopnik je specifičen, saj so lahko zanimive različne smeri izobrazbe odvisno od
področja, ki ga bo v prihodnje pokrival. Glede na to, da je trend zaposlovati
univerzalne zavarovalne zastopnike, smo kandidatom z različnimi smermi izobrazbe
namenili podobne možnosti za zaposlitev. V primeru, da iščemo kandidata za
sklepanje zavarovanj na določenem področju ima seveda prednost kandidat, ki po
smeri izobrazbe najbolj ustreza temu področju.
Zavarovalni zastopnik mora nujno imeti vozniški izpit kategorije B, saj je njegovo
delo terenskega značaja. Izredno pomembno je, da ima vsaj osnovno računalniško
znanje, torej poznavanje dela s programi, kot so npr. Word, Excel, okolje Windows,
internet, elektronska pošta, itd. Dobrodošla so seveda tudi potrdila oz. certifikati, ki
dokazujejo, da posameznik pozna delo z omenjenimi računalniškimi programi.
Zavarovalni zastopniki nato delajo v posebnem programu Witra, vendar je ustrezno
računalniško znanje pogoj, da lahko nov program osvojijo hitro in kvalitetno. Znanje
vsaj enega tujega jezika je izredno dobrodošlo, ni pa pogoj.
Izkušnje so vedno izrednega pomena. Najbolj dobrodošlo je, da imajo kandidati vsaj
nekaj let delovnih izkušenj. Dolgoletne delovne izkušnje niso najprimernejše, saj so
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takšni kandidati tudi starejši, za zavarovalnico pa je izrednega pomena, da zaposli
zastopnika za daljše obdobje, ker mu običajno stranke popolnoma zaupajo šele po
nekaj letih. Prednost je vsekakor, če ima kandidat splošne izkušnje s področja
trženja, ali morda celo s področja prodaje zavarovanj, vendar je potrebno pri takšnih
kandidatih še posebej preveriti, kaj je vzrok prenehanja zaposlitve pri konkurenčni
zavarovalnici. Praviloma bi morali imeti kandidati, ki so že delali na področju trženja
zavarovanj, licenco, kar predstavlja za zavarovalnico prednost. Dovoljenje morajo
pridobiti vsi zastopniki, da lahko samostojno opravljajo delo na terenu. Kot smo že
omenili, pa je najprej potrebno ugotoviti vzroke prenehanja zaposlitve pri
konkurenčni zavarovalnici, saj so lahko takšni kandidati tudi zelo sporni.
b) Osebnostne lastnosti
Osebnostne lastnosti smo delili na sposobnosti, lastnosti in nastop.
Sposobnosti so človekova potencialnost za razvoj določenih zmožnosti. Same po
sebi odločilno vplivajo na reševanje problemov s povsem neznanimi rešitvami,
vendar se izrazijo predvsem v kombinaciji z znanjem (Lipičnik in Mežnar 1998).
Izrednega pomena za zavarovalnega zastopnika je komunikativnost. Zavarovalni
zastopnik se mora znajti v različnih okoliščinah in mora kar najbolje predstaviti
produkte zavarovalnice, ki jo zastopa. Srečuje se z zelo različnimi ljudmi, različnimi
nepredvidljivimi situacijami, ki jih mora biti sposoben kar najbolje obvladati.
Raziskave kažejo, da ima, pri sprejemanju sporočila v povprečnem poslovnem
razgovoru, neposredni pomen besed le 7 odstotni delež, zvočni elementi glasu
(zven in barva) 38 odstotni, ostalo nebesedno komuniciranje (govorica telesa,
prostor, …) pa kar 55 odstotni delež. Sledeče pomeni, da lahko z obvladovanjem
zvočnih elementov govora (hitrost, intonacija, barva, hitrost, itd.) izboljšamo svoj
govorni nastop. Težiti moramo k jasnosti in logičnosti izražanja, vendar ne smemo
pozabiti svojega podajanja tudi primerno čustveno obarvati. Pomembnejše stvari je
treba povedati počasneje. Zlasti pomembno pri komuniciranju je nebesedno
sporočanje v ožjem pomenu besede, to so sporočila, ki jih udeleženci v procesu
komuniciranja, sporočajo skozi svoje telo: z gibanjem, držo telesa, položajem v
prostoru, kretnjami, mimiko. Temu pravimo tudi »govorica telesa«; npr. kretnje rok,
nog, glave, drža telesa, hoja, mimika obraza (SZZ 2009).
Sposobnost komuniciranja se kaže v tem, da se z lahkoto približamo ljudem in da z
njimi hitro vzpostavimo stik. Pobuda pri navezovanju stikov naj bo na zastopnikovi
strani, znati pa se mora ustrezno in učinkovito izražati ter jasno posredovati
sporočila. V vseh okoliščinah, tako formalnih kot tudi neformalnih, mora biti
sposoben jasnega izražanja, sporočanja in razumevanja informacij. Razlaga
zavarovalnih ponudb mora biti jasna, zato se mora pri tem zavarovalni zastopnik
prilagajati različnemu nivoju poslušalcev. Pri predstavitvi ali sklepanju zavarovanja
mora biti ustvarjalen in prepričljiv toliko časa, dokler ne doseže cilja. To pa je
sklenitev zavarovanja ali pa dogovor za ponovni obisk, če je to smiselno. Potrebna
je torej tudi velika mera vztrajnosti zastopnika, ki jo mora spremljati zdrava mera
razuma.
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Zaradi teže službenega kovčka (11 do 15 kg) in pogostega terenskega dela mora
biti zavarovalni zastopnik v dobrem zdravstvenem in psihofizičnem stanju.
Zastopnik mora biti tudi dober organizator, saj je njegovo delo v veliki meri odvisno
od njega samega. V dogovorjenih terminih mora obiskati stranke, jih pravočasno
obvestiti o potekih zavarovanj oz. se dogovoriti o ustreznih podaljšanjih, poskusiti
pridobiti čim več novih zavarovancev, slediti planom dela, pisati ustrezna poročila,
dosledno oddajati dokumentacijo in denar, itd.
Prav tako mora biti zavarovalni zastopnik inteligenten, kar mu omogoča, da se
ustrezno odziva na različne nepredvidljive situacije. Pod inteligentnost prištevamo
dojemljivost, učljivost, igranje vlog, ustrezne reakcije, itd. Dobro mora poznati
podjetje in se z njim poistovetiti, izdelke oziroma storitve podjetja, značilnosti
odjemalcev in konkurentov ter pripravo učinkovite prodajne predstavitve.
Zavarovalni zastopniki se morajo seznaniti tudi s postopki in odgovornostmi na
terenu. Morajo se naučiti, kako naj razporedijo čas med dejanskimi in možnimi
strankami in pripravljati poročila. Prav tako morajo spremljati dogajanje v medijih, saj
stranke želijo od zastopnikov pridobiti mnenje o predvidenih novostih, spremembah
v zavarovalništvu.
Med lastnostmi, ki naj bi jih imeli zavarovalni zastopniki izpostavljamo natančnost,
poštenost, iznajdljivost in energičnost. Delo zastopnika zahteva posebno natančnost
pri samem oblikovanju ponudbe, kot tudi pri sprejemu plačila. Napake vsekakor niso
dobrodošle. V primeru, da do njih pride, pa močno omajejo ugled zastopnika in
posledično zavarovalnice, zato je izrednega pomena, da je zavarovalni zastopnik,
kar najbolj natančen pri opravljanju svojega dela. Velikega pomena je tudi
poštenost. Že v primeru, da stranke samo malo podvomijo v poštenost zastopnika,
lahko to bistveno vpliva na njihov ugled, kar se odziva na obsegu sklenjenih pogodb
zavarovalnega zastopnika. Stranke lahko zaradi takšnega nezaupanja odidejo h
konkurenčni zavarovalnici, ali pa zavarovanje raje sklenejo na kakšnem drugem
sklepalnem mestu oz. pri drugem zastopniku. Pomanjkanje poštenosti zastopnika
predstavlja velike težave zavarovalnici, saj je s tem omajan njen ugled. Potrebno je
nepravilnosti dokazovati in odpustiti takšnega zaposlenega. Delo zastopnika
zahteva posebno iznajdljivost, saj se mora znajti v različnih nepredvidljivih
situacijah. Omenili bi še energičnost, ki naj bi jo zastopnik imel, saj stranke takšnega
zastopnika obravnavajo, kot zelo zainteresiranega za delo, pripravljenega pomagati,
svetovati in kar najbolje predstaviti različne zavarovalne pogoje. Menimo, da je
lahko uspešen le tisti zastopnik, ki je motiviran za doseganje točno določenih, njemu
lastnih ciljev. Vse svoje napore mora usmeriti v postavljanje kratkoročnih in
dolgoročnih ciljev. Vztrajen mora biti pri opravilih, ki od njega terjajo večje in
dolgoročnejše napore in pri tem upoštevati dejavnike, ki vodijo k uspehu.
V nadaljevanju predstavljamo še pomen ustreznega nastopa kandidatov za
zaposlitev. Prvi vtis o kandidatu je zunanji videz. Vsak, ki se malo potrudi za zunanji
videz, lahko naredi dober vtis na ljudi, ki so v komisiji za razgovor. Izpraševalci si na
podlagi videza že v petih od tridesetih sekundah ustvarijo mnenje o kandidatu, ki pa
je lahko tudi napačno. Večina ljudi ima raje opravka z lepo oblečenimi in urejenimi
ljudmi, predvsem pri sklepanju poslov. Prav tako imajo na zaposlitvenih razgovorih
večje možnosti za zaposlitev urejeni kandidati (Dizdarevič 2009). Za zavarovalne
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zastopnike velja pravilo, da se je potrebno glede krojev, oblek, barv in vedenja,
izogibati ekstremom. Enako velja za vpadljivo in prekomerno ličenje. Čistost in
negovanost sta osnovi osebne urejenosti. Zastopnik naj se potrudi ohraniti
skladnosti med urejenostjo in vedenjem.
Kandidat za delovno mesto mora biti urejen, čist in dostojno oblečen, kar pomeni, da
s svojim videzom in obnašanjem ne izpostavlja in ne poudarja signalov in simbolov
svojega spola. Za ženske npr. ni primerno, da je oblečena v tesno oprijeta oblačila,
da ima globoke dekolteje, prekratka krila, itd (Kneževič 2006, str. 58).
Zavarovalni zastopnik je dnevno v stiku z različnimi strankami, kar še posebej
zahteva, da je njegovo obnašanje primerno bontonu in da na delo prihaja urejen.
Pod urejenost smo zajeli čistost in primernost oblačil ter ustrezno osebno higieno
(npr. urejeni lasje, nohti, čistost, itd.). Vedel naj bi se v skladu z bontonom (kot npr.
ne žvečimo, smrkamo, se rokujemo, itd.), prav tako naj bi bil v odnosu do strank
potrpežljiv in pripravljen posamezne storitve zavarovalnice predstaviti tudi večkrat
oz. prisluhniti kakšni osebni težavi stranke, ki ni v neposredni povezavi s sklenitvijo
zavarovanja, ima pa velik pomen za morebitnega zavarovanca. Uspešna poslovna
razmerja so dolgoročna. Poslovno vedenje je olikano, kadar kupca ne zavajamo in
mu ne poskušamo za vsako ceno nekaj prodati, temveč mu predstavimo koristi, ki si
jih od storitve lahko obeta. Zlasti obzirni moramo biti pri spraševanju strank, njihove
odgovore pa čuvamo kot poslovno skrivnost. Tukaj bi izpostavili še odnos do
konkurence. Konkurenti so naši nasprotniki in ne sovražniki. Temu primerno se tudi
obnašajmo. Olikan poslovni človek ne govori slabo o konkurenci, raje se drži
primerjav in ocen. Zavedati se moramo, da s svojim odnosom do poslovnih
partnerjev in konkurence krojimo javno podobo in ugled podjetja, za katerega
delamo (SZZ 2009).
Zavarovalni zastopnik mora biti posebej pozoren tudi na točnost, kajti zamujanje ali
prehitevanje brez objektivnih razlogov je neprofesionalno in se pogosto izkaže za
slabo.
Zavedanje zavarovancev o pomembni vlogi zavarovalnega zastopnika v njihovem
življenju je vedno višje. Marsikdo želi tudi domačo telefonsko številko svojega
zavarovalnega zastopnika, saj se zaveda, da je to oseba, ki mu lahko v primeru
škodnega dogodka najbolj učinkovito pomaga v stiski. Nekateri zavarovalnega
zastopnika vrednotijo enako pomembno kot svojega osebnega zdravnika ali
osebnega bančnega svetovalca.
Dobro prodajno osebje mora torej imeti potrebna znanja in spretnosti, mora biti
prijazno, spoštljivo in pozorno, vredno zaupanja, hkrati pa mora opraviti in opravljati
svoja dela natančno in dosledno. Poleg tega se mora zavarovalni agent čim hitreje
odzvati na želje, potrebe in probleme zavarovancev in si pri tem prizadevati, da bi le
te razumeli in se na koncu sporazumeli. Zaključek, da so vsi zavarovalni agenti vez
med zavarovalnico in zavarovanci, izhaja prav iz tega. Prav tako tudi trditev glede
zvestobe enih in drugih. Usklajevanje sočasne zvestobe zavarovancem in zvestobe
svoji zavarovalnici, je ena najtežjih nalog – najbolj iskana sposobnost zastopnika
(Pušnik 2006, str. 42).
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c) Druge karakteristike
Druge karakteristike, ki se nam zdijo pomembne pri izbiri zavarovalnega zastopnika
smo delili na tiste, ki se nanašajo na kandidata in na delo, ki bi ga naj opravljal.
Izredno pomembno je, da kandidat prihaja iz okolja, kjer bi naj opravljal delo
zavarovalnega zastopnika. Poleg tega bi naj bil kandidat v tem okolju kar najbolj
prepoznaven (npr. vključen v različne lokalne organizacije, klube, itd.), kot priden,
družaben, ugleden vaščan oz. meščan.
Prednost pri delu zavarovalnega zastopnika imajo tisti kandidati, ki imajo široki krog
poznanstev, in to takih, ki so sami sposobni oceniti svoj tržni potencial in ki znajo
izkoristiti pretekle izkušnje in poznanstva za sklepanje zavarovanj. To je samo delna
boniteta. Neodvisno od te mora biti zastopnik sposoben pridobivati nove
zavarovance. Nenehno mora skrbeti za lasten kontinuiran razvoj in razvoj ter
vzdrževanje lastnih faz potencialnih zavarovancev.
Menimo, da je najprimernejša starost kandidatov med 25 in 40 let. Zelo mladi
kandidati se pogosto izkažejo za premalo resne, prav tako še nimajo resne obveze
do dela, saj običajno še nimajo svojega gospodinjstva, družine, itd. Kandidati, ki so
starejši od 45 let nam tudi niso najbolj zanimivi, saj v takšnem primeru rešujemo
zastopanje določenega področja za krajše obdobje. Praviloma, se starejši tudi težje
prilagodijo novim programom, težje osvojijo potrebno znanje, itd. Tukaj navajamo
starostne omejitve, vendar je potrebno posameznega kandidata obravnavati
individualno in v primeru, da pozitivno izstopa v ostalih kriterijih, razmisliti o njegovi
zaposlitvi.
Pogoj za opravljanje dela zavarovalnega zastopanja je nekaznovanost. Potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje, s katerim to potrjuje, da delavec ni bil pravnomočno
nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na
kazen zapora več kot treh mesecev.
Delo, bi naj kandidatu predstavljalo dolgoročni izziv. Omenili smo že, da se običajno
popolno zaupanje v zavarovalnega zastopnika razvije šele po nekaj letih. Tukaj bi
izpostavili še dejstvo, da mora zastopnik pri postavljanju poslovnih ciljev, uspešno
vplesti tudi osebne življenjske cilje. Če je v tem neuspešen, torej nekako zagrenjen,
in tako prične od življenja manj pričakovati, tudi pri svojem delu ne more biti
uspešen. Pri poslovnih razgovorih ne deluje dovolj pozitivno in prepričljivo, kar se
opazi pri negativnem odzivu na potencialne zavarovance. Osebno nezadovoljen
zastopnik bo le s težavo uspel v poslovnem svetu, zato je pomembno, da se razvije
na vseh področjih, torej na osebnem in tudi na poslovnem. Načrtno smo usklajenost
poslovnih in osebnih ciljev, dodali kriteriju dolgoročni izziv. S tem smo skušali
opozoriti na to, da mora zastopnik že v začetni fazi razmišljati o primernosti
takšnega tipa dela za njegovo osebno življenje.
Kandidatom bi naj ustrezala tudi mobilnost dela in naj bi se bili pripravljeni stalno
učiti, kar je praksa za večino delovnih mest.
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Na sliki 5 je prikazano drevo kriterijev, ki vplivajo na izbiro najprimernejšega
kandidata, za razpisano delovno mesto zavarovalnega zastopnika.
Kriterij
kandidat
znanja in izkušnje
znanja
formalna izobrazba
računalniška znanja
vozniški izpit
znanje jezika
izkušnje
poznavanje podjetja
na področju trženja zav.
druge izkušnje
osebnostne lastnosti
sposobnosti
komunikativnost
telesne sposobnosti
organiziranost
inteligenca
lastnosti
natančnost
poštenost
iznajdljivost
energičnost
nastop
urejenost
oblačila
čistost
primernost
osebna higiena
obnašanje
vedenje primerno bontonu
odnos do strank
druge karakteristike
kandidat
prepoznavnost
starost
kaznovanost
bližina zastopa
delo
dolgoročni izziv
mobilnost pri delu
stalno učenje

Opis
Kandidat, ki je najprimernejši za opravljanje dela zavarovalnega zastopnika.
Kakšna znanja in izkušnje imajo kandidati?
Pomembna so formalno in tudi neformalno pridobljena znanja.
Kandidat mora imeti najmanj peto stopnjo izobrazbe, smer ni tako pomembna.
Kandidat mora imeti čimveč računalniških znanj, saj so le-ta pomembna pri delu zav. zastopnika.
Kandidat mora imeti vozniški vozniški izpit kategorije B.
Dobrodošlo je, da kandidat pozna en tuj jezik.
Zavarovalni zastopnik naj bi imel zadostne predhodne izkušnje.
Prednost imajo kandidati, ki že poznajo podjetje.
Prednost imajo kandidati, ki že imajo izkušnje s področja trženja zavarovanj.
Pomembno je, da poznamo tudi kandidatove druge izkušnje in področje, kjer so le-te pridobili.
Osebnostne lastnosti združujejo sposobnosti, lastnosti in nastop.
Sposobnosti so človekova potencialnost za razvoj določenih zmožnosti.
Zastopnik se z lahkoto približa ljudem in z njimi vzpostavi stik.
Zastopnik mora biti v dobrem zdravstvenem in psihofizičnem stanju, saj opravlja terensko delo.
Delo si zavarovani zastopnik v veliki meri organizira sam, zato je ta lastnost zelo pomembna.
Inteligenca zastopniku omogoča, da se ustrezno odziva v najrazličnejših nepredvidljivih situacijah.
Značilnosti posameznika, ki so izrednega pomena za delo zavarovalnega zastopnika.
Delo zahteva veliko natačnost (pri sklepanju pogodb, pri informiranju strank, pri poslovanju z denarjem, itd.).
Poštenost je izredno pomembna lastnost zastopnika, saj je posledično lahko omajan ugled celotne zavarovalnice.
Delo je izredno dinamično in zahteva veliko iznajdlivosti v najrazličnejših okoliščinah.
Zastopniki z zadostno mero energičnosti, dajejo vtis višje motiviranosti za delo.
Kandidate ocenjujemo glede na urejenost in primernost obnašanja.
Pomembna je osebna urejenosti in primernost ter čistost oblačil.
Oblačila morajo biti primerna in čista.
Oblačila morajo biti čista in ustrezno negovana.
Oblačila morajo biti tudi primerna (npr. za ženske ni primerno, če imajo prekratka krila, globoke dekolteje, itd.).
Urejenost nohtov, las, čistost, itd.
Obnašanje mora biti v skladu z bontonom, prav tako ocenjujemo, kakšen odnos bi lahko kandidat imel do strank.
Se rokujemo, ne žvečimo, smrkamo, itd.
Kandidat mora biti do strank potrpežljiv in prijazen ter povprečno vztrajen.
Druge karakteristike se nanašajo na kandidate in delo, ki ga bodo opravljali.
Bistvene značilnosti, ki jih mora imeti kandidat.
Kandidat mora biti v okolju kar najbolj prepoznaven in vklučen v različne lokalne skupnosti.
Podali smo starostne omejitve, za katere menimo, da so za delo zastopnika primernejše.
Pogoj za opravljanje dela zavarovalnega zastopnika je nekaznovanost.
Kandidat mora živeti čimbližje področju, za katerege izbiramo zavarovanega zastopnika.
Delo zavarovalnega zastopnika je specifično; kandidati se morajo tega zavedati.
Popolno zaupanje v zavarovalnega zastopnika se običajno razvije šele po nekaj letih, zato pri izbiri gledamo dolgoročno.
Delo je terenskega značaja. Kandidati se morajo takšnega tipa dela želeti.
Potrebno se je stalno izpopolnjevati in prilagajati spremembam.

Slika 5: Drevo kriterijev
Vsako varianto opišemo z vrednostmi osnovnih kriterijev, ki ležijo na listih drevesa.
Do tega opisa pridemo s proučevanjem variant in zbiranjem podatkov o njih. Izmed
vseh variant, ki so pomembne pri izbiri zavarovalnega zastopnika, smo poskušali
izbrati najpomembnejše kriterije. Ker je vseh kriterijev, ki vplivajo na izbor izredno
veliko, smo poskušali izbrati kriterije, ki so po vsebini obširnejši in vključujejo več na
videz manj pomembnih kriterijev.
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5.2.3 DOLOČITEV ZALOG VREDNOSTI
Iz opredeljenih kriterijev tvorimo drevo kriterijev. Vsak kriterij ima svoje ime in zalogo
vrednosti, dodali pa smo mu tudi opis. Na sliki 6 predstavljamo zaloge vrednosti za
posamezne kriterije. Razvidno je, da so vrednosti, ki so obarvane rdeče, slabe,
medtem ko so vrednosti, ki so obarvane zeleno, zelo dobre. Poudariti moramo, da
so te vrednosti določene izključno za naš problem izbire najprimernejšega
zavarovalnega zastopnika.
Kriterij
kandidat
znanja in izkušnje
znanja
formalna izobrazba
računalniška znanja
vozniški izpit
znanje jezika
izkušnje
poznavanje podjetja
na področju trženja zav.
druge izkušnje
osebnostne lastnosti
sposobnosti
komunikativnost
telesne sposobnosti
organiziranost
inteligenca
lastnosti
natančnost
poštenost
iznajdljivost
energičnost
nastop
urejenost
oblačila
čistost
primernost
osebna higiena
obnašanje
vedenje primerno bontonu
odnos do strank
druge karakteristike
kandidat
prepoznavnost
starost
kaznovanost
bližina zastopa
delo
dolgoročni izziv
mobilnost pri delu
stalno učenje

Zaloga vrednosti
neprimeren; delno primeren; zelo primeren
neprimerna; delno primerna; zelo primerna
neprimerna; delno primerna; zelo primerna
4. stop. ali manj; 7- stop. ali več; 5. ali 6. stop.
neznanje; osnovno znanje (Word, Excel); dodatna znanja
ne; da
ne; pasivno; aktivno
ne; delno; da
ne; delno; da
ne; do 1 leta; več kot 1 leto (in licenca)
ne; da
neprimerne; delno primerne; zelo primerne
neprimerne; delno primerne; zelo primerne
ne; delno; zelo
nezadostne; zadostne
ne; delno; dobro
ne ; delno; zelo
neprimerne; delno primerne; zelo primerne
ne; delno; da
ne; verjetno; da
ne; delno; da
ne; delno; da
neprimeren; delno primeren; zelo primeren
neprimerna; delno primerna; zelo primerna
neprimerna; delno primerna; zelo primerna
ne; delno; da
ne; delno; da
neustrezna; delno ustrezna; zelo ustrezna
neprimerno; delno primerno; zelo primerno
neprimerno; delno primerno; zelo primerno
neprimeren; delno primeren; zelo primeren
neprimerne; primerne; zelo primerne
neustrezen; delno ustreza; ustrezen
ne; delno; zelo
do 20 let in nad 45 let; od 20 do 25 let in med 40 in 45 let; med 25 in 40 let
da; ne
več kot 6 km; od 3 do 6 km; do 3 km
ne ustreza; delno ustreza; zelo ustreza
ne ustreza; delno ustreza; zelo ustreza
ne ustreza; delno ustreza; zelo ustreza
ne ustreza; delno ustreza; zelo ustreza

Slika 6: Določitev zalog vrednosti
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5.2.4 DOLOČITEV FUNKCIJ KORISTNOSTI
Izpeljanim kriterijem določimo funkcijo koristnosti, ki določa njihovo vrednost glede
na vrednost podrejenih atributov. Funkcijo koristnosti podamo z odločitvenimi pravili.
Pri tem si lahko pomagamo na več načinov, npr. z utežmi pomembnosti posameznih
atributov.
V tej fazi definiramo funkcije, ki opredeljujejo vpliv nižje nivojskih kriterijev na tiste, ki
ležijo višje v drevesu, vse do korena drevesa, in predstavlja končno oceno variant.
Funkcije koristnosti tako določajo moč posameznega kriterija.
a) Znanje in izkušnje
Kot je razvidno iz tabele 1 odločitvenih pravil, so znanja in izkušnje sorazmerno
podobnega pomena, pri izbiri najprimernejšega kandidata za zavarovalnega
zastopnika. Pri znanju je najpomembnejše, da ima kandidat vozniški izpit, saj je v
nasprotnem primeru neprimeren za opravljanje takšnega dela. Pomembna je
formalna izobrazba, ki ne sme biti nižja od pete stopnje, medtem ko ni priporočljivo,
da je stopnja izobrazbe previsoka, saj imajo takšni kandidati najpogosteje višje
ambicije. Zastopnika torej izbiramo za daljše obdobje, saj običajno zavarovanci
potrebujejo nekaj let, da se navadijo na novega zavarovalnega zastopnika, ki jih
obiskuje na domu.
1
2
3
4
5

znanja
50%
neprimerna
*
delno primerna
>=delno primerna
zelo primerna

izkušnje
50%
*
ne
>=delno
delno
da

znanja in izkušnje
neprimerna
neprimerna
delno primerna
delno primerna
zelo primerna

Tabela 1: Odločitvena pravila - znanje in izkušnje
Izrednega pomena je tudi dobro poznavanje različnih računalniških programov, saj
je le-to osnova, da se bodo lažje soočali z novimi programi, ki podpirajo sklepanje
zavarovanj. Boljše, kot je njihovo računalniško predznanje, hitreje bodo lahko osvojili
nove računalniške programe, s pomočjo katerih bodo opravljali svoje delo v
Zavarovalnici Triglav. Pri izbiri kandidatov za zavarovalnega zastopnika je
priporočljivo, da aktivno poznajo en tuj jezik, ni pa to zahteva delodajalca, saj so
bistveno bolj pomembni drugi kriteriji, ki opredeljujejo potrebno znanje kandidatov za
zaposlitev na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika. Navedena dejstva so
prikazana v tabeli 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

formalna izobrazba
21%
4. stop. ali manj
*
*
7- stop. ali več
7- stop. ali več
>=7- stop. ali več
>=7- stop. ali več
>=7- stop. ali več
5. ali 6. stop.
5. ali 6. stop.

računalniška znanja
21%
*
neznanje
*
osnovno znanje (Word, Excel)
>=osnovno znanje (Word, Excel)
osnovno znanje (Word, Excel)
>=osnovno znanje (Word, Excel)
dodatna znanja
>=osnovno znanje (Word, Excel)
dodatna znanja

vozniški izpit
50%
*
*
ne
da
da
da
da
da
da
da

znanje jezika
7%
*
*
*
*
<=pasivno
<=pasivno
ne
aktivno
aktivno
>=pasivno

znanja
neprimerna
neprimerna
neprimerna
delno primerna
delno primerna
delno primerna
delno primerna
zelo primerna
zelo primerna
zelo primerna

Tabela 2: Odločitvena pravila – znanje
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Kriterije, ki smo izpostavili, da bi lahko razlikovali zastopnike, glede na njihove
predhodne izkušnje, predstavljamo v naslednji tabeli odločitvenih pravil.
Najpomembneje je, da imajo kandidati vsaj nekaj splošnih izkušenj. Še bolje pa je,
da imajo izkušnje s področja trženja zavarovanj. V primeru, da imajo več kot eno
leto izkušenj z omenjenega področja imajo običajno opravljeno tudi licenco, ki je
osnova za opravljanje dela na področju trženja zavarovanj. Kandidate z opravljeno
licenco je potrebno dodatno preveriti in ugotoviti, zakaj niso nadaljevali z delom pri
predhodnem delodajalcu, saj ni nujno, da so navedene izkušnje kandidatov zanje
vedno pozitivne. Pomembno je tudi, da iskalci zaposlitve vsaj delno poznajo
podjetje, kjer zaposlitev iščejo. Prav tako je izrednega pomena, da imajo pozitiven
odnos do podjetja in storitev, ki jih zavarovalnica ponuja. Odločitvena pravila za
izkušnje so podana v tabeli 3.

1
2
3
4
5
6
7
8

poznavanje podjetja
27%
ne
ne
*
ne
<=delno
delno
>=delno
da

izkušnje na področju trženja zavarovanj
37%
ne
<=do 1 leta
ne
več kot 1 leto (in licenca)
več kot 1 leto (in licenca)
<=do 1 leta
ne
več kot 1 leto (in licenca)

druge izkušnje
36%
*
ne
ne
*
ne
da
da
*

izkušnje
ne
ne
ne
delno
delno
delno
delno
da

Tabela 3: Odločitvena pravila – izkušnje
b) Osebnostne lastnosti

1
2
3
4
5
6
7

sposobnosti
32%
neprimerne
*
*
delno primerne
>=delno primerne
>=delno primerne
zelo primerne

lastnosti
37%
*
neprimerne
*
>=delno primerne
delno primerne
zelo primerne
zelo primerne

nastop
32%
*
*
neprimeren
delno primeren
>=delno primeren
zelo primeren
>=delno primeren

osebnostne lastnosti
neprimerne
neprimerne
neprimerne
delno primerne
delno primerne
zelo primerne
zelo primerne

Tabela 4: Odločitvena pravila – osebnostne lastnosti
Največji vpliv na osebnostne lastnosti imajo kriteriji, ki smo jih uvrstili v skupino
lastnosti. V enako pomembnih deležih sledijo kriteriji skupin sposobnosti in nastop
(tabela 4). Sposobnosti, ki jih potrebuje zavarovalni zastopnik, so ustrezna telesna
pripravljenost za delo na terenu. Izrednega pomena je visoka komunikativnost
kandidata, organizacijske sposobnosti in inteligenca (tabela 5). Kandidati morajo biti
dobri organizatorji, saj so na terenu prepuščeni svoji iznajdljivosti, dosledno morajo
skrbeti za obstoječe in pridobivati nove stranke. V primeru nejasnosti morajo
poiskati dodatne informacije znotraj podjetja in le-te posredovati zavarovancem.
Zastopnik mora poleg sklenitve zavarovanja, zavarovancem svetovati v primeru
nastanka škodnih dogodkov, v primeru nejasnosti v zvezi s plačevanjem
zavarovalne premije, itd. Inteligenco izpostavljamo zaradi tega, ker se zavedamo, da
morajo biti zastopniki široko razgledani, morajo znati ukrepati v najrazličnejših
situacijah, znati se morajo prilagoditi tudi najrazličnejšim izobrazbenim in statusnim
strukturam svojih strank (npr. kmet, direktor).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

komunikativnost
23%
ne
<=delno
<=delno
*
*
delno
delno
>=delno
zelo
zelo
zelo
>=delno
zelo
zelo

telesne sposobnosti
47%
*
*
*
nezadostne
*
zadostne
zadostne
zadostne
zadostne
zadostne
zadostne
zadostne
zadostne
zadostne

organiziranost
16%
*
ne
*
*
ne
delno
>=delno
delno
ne
delno
>=delno
dobro
>=delno
dobro

Magistrsko delo

inteligenca
14%
*
*
ne
*
<=delno
>=delno
delno
delno
zelo
<=delno
ne
zelo
zelo
>=delno

sposobnosti
neprimerne
neprimerne
neprimerne
neprimerne
neprimerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
zelo primerne
zelo primerne
zelo primerne

natančnost poštenost iznajdljivost lastnosti
Tabela
5: Odločitvena pravila – sposobnosti

Med lastnostmi, ki so za zavarovalnega zastopnika najpomembnejše, smo
izpostavili, natančnost, poštenost, iznajdljivost in energičnost (tabela 6). Kot
najpomembnejšo lastnost izpostavljamo poštenost. Delo zastopnika poteka na
terenu, potrebno je biti izredno natančen pri sklepanju zavarovanj, oddaji denarja in
ustrezne poslovne dokumentacije, itd. Prav tako, pa je natančnost pomembna pri
posredovanju ustreznih informacij zavarovancem. Izrednega pomena je tudi
iznajdljivost in energičnost v najrazličnejših situacijah, ki se pojavijo na terenu.
Energičen zastopnik bo pozitivno vplival na morebitne zavarovance, prav tako pa bo
pripravljen vložiti več energije v delo in bo odgovorno sodeloval z zavarovanci, tudi
po sami sklenitvi zavarovanja, v primeru, da bo nastopila škoda oz. bo zavarovanec
potreboval kakšne druge informacije.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

natančnost
17%
ne
ne
*
*
ne
<=delno
<=delno
<=delno
*
*
*
delno
delno
delno
>=delno
>=delno
>=delno
>=delno
delno
delno
delno
>=delno
>=delno
>=delno
>=delno
*
>=delno
>=delno

poštenost
40%
*
*
ne
*
>=verjetno
verjetno
>=verjetno
>=verjetno
verjetno
verjetno
>=verjetno
verjetno
>=verjetno
>=verjetno
verjetno
verjetno
>=verjetno
>=verjetno
verjetno
>=verjetno
>=verjetno
verjetno
verjetno
>=verjetno
>=verjetno
da
>=verjetno
da

iznajdljivost
22%
ne
*
*
ne
>=delno
>=delno
delno
>=delno
delno
>=delno
delno
*
<=delno
*
<=delno
*
ne
<=delno
>=delno
delno
>=delno
delno
>=delno
delno
>=delno
da
da
>=delno

energičnost
21%
*
ne
*
ne
>=delno
>=delno
>=delno
delno
>=delno
delno
delno
>=delno
>=delno
delno
>=delno
delno
>=delno
delno
*
*
<=delno
*
<=delno
<=delno
ne
>=delno
da
da

lastnosti
neprimerne
neprimerne
neprimerne
neprimerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
delno primerne
zelo primerne
zelo primerne
zelo primerne

Tabela 6: Odločitvena pravila – lastnosti
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Pod kategorijo nastop kandidatov smo zajeli njihovo urejenost in obnašanje, kar
prikazujemo v tabeli odločitvenih pravil številka 7. Navedeno smo poskušali kar
najbolje oceniti skozi celoten postopek izbire primernih kandidatov za delovno mesto
zavarovalnega zastopnika.

1
2
3
4
5

urejenost
50%
neprimerna
*
delno primerna
>=delno primerna
zelo primerna

obnašanje
50%
*
neprimerno
>=delno primerno
delno primerno
zelo primerno

nastop
neprimeren
neprimeren
delno primeren
delno primeren
zelo primeren

Tabela 7: Odločitvena pravila – nastop
Izpostavili smo tudi urejenost kandidatov, kjer smo izpostavili osebno higieno in
ustreznost oblačil, ki morajo biti čista in primerna (tabela 8).

1
2
3
4
5

oblačila
50%
neprimerna
*
delno primerna
>=delno primerna
zelo primerna

osebna higiena
50%
*
neustrezna
>=delno ustrezna
delno ustrezna
zelo ustrezna

urejenost
neprimerna
neprimerna
delno primerna
delno primerna
zelo primerna

Tabela 8: Odločitvena pravila – urejenost
Oblačila naj bi bila primerna, kar pomeni, da bi naj ustrezala okolju v katerem se bo
posamezni zastopnik gibal. Izrednega pomena pa je seveda tudi čistost oblačil.
Odločitvena pravila so prikazana v tabeli 9.
1
2
3
4
5
6

čistost
67%
ne
<=delno
delno
>=delno
da
da

primernost
33%
*
ne
>=delno
delno
<=delno
da

oblačila
neprimerna
neprimerna
delno primerna
delno primerna
delno primerna
zelo primerna

Tabela 9: Odločitvena pravila – oblačila
Velikega pomena je tudi, da se kandidati vedejo po bontonu in se primerno odzivajo
na težave strank. Zavarovalni zastopniki morajo pozitivno predstavljati zavarovalnico
potencialnim zavarovancem. Njihovo vedenje mora biti ustrezno, da ni na ta način
omajan ugled naše zavarovalnice (tabela 10).

1
2
3
4

vedenje primerno bontonu odnos do strank
43%
57%
neprimerno
*
*
neprimeren
>=delno primerno
delno primeren
>=delno primerno
zelo primeren

obnašanje
neprimerno
neprimerno
delno primerno
zelo primerno

Tabela 10: Odločitvena pravila – obnašanje
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c) Druge karakteristike

1
2
3
4
5

kandidat
50%
neustrezen
*
delno ustreza
>=delno ustreza
ustrezen

delo
50%
*
ne ustreza
>=delno ustreza
delno ustreza
zelo ustreza

druge karakteristike
neprimerne
neprimerne
primerne
primerne
zelo primerne

Tabela 11: Odločitvena pravila – druge karakteristike
Kot je razvidno iz tabele 11, je vpliv ocene kandidata in dela, na skupno oceno
drugih karakteristik, identičen. Najpomembneje je, da kandidat za delo
zavarovalnega zastopnika ni kaznovan. Ustrezno potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje. Za delo zavarovalnega zastopnika je izrednega pomena, da je oseba v
okolju kar najbolj prepoznavna. Uživala bi naj ugled v okolju in bi naj bila vključena v
kar največ lokalnih skupnosti, društev, itd. Pomembno je, da kandidat ni premlad in
ne starejši od 45 let, saj izbiramo kandidata za daljše časovno obdobje. Za stranke
je namreč izrednega pomena, da sodeluje z določenim zastopnikom daljše obdobje,
saj se tako krepi zaupanje v njihovo delo. Tako kot vse kriterije je potrebno tudi tega
na koncu ocenjevati subjektivno in presoditi, kako dober je kandidat v primerjavi z
ostalimi kandidati v postopku izbire, v primeru, da ne upoštevamo starostne
omejitve. Na koncu moramo vsekakor subjektivno oceniti prednosti in slabosti
posameznega kandidata in se na podlagi omenjenih ocen odločiti, kateri kandidat je
primernejši za zasedbo delovnega mesta zavarovalnega zastopnika. Pomembno je
tudi, da kandidat izhaja iz področja, na katerem bi kot zastopnik deloval, saj mora
biti zastopnik dosegljiv strankam skozi celi dan in se običajno, glede na želje
zavarovancev, večkrat na dan vrača na isto področje. Prednost za potencialnega
novega zastopnika je v tem, da pozna področje delovanja in kar največ ljudi, kar mu
olajša delo na terenu. Navedeno je prikazano v tabeli 12.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

prepoznavnost
23%
ne
<=delno
*
*
delno
>=delno
delno
>=delno
zelo
zelo
zelo

starost
23%
*
<=od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
do 20 let in nad 45 let
*
>=od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
med 25 in 40 let
med 25 in 40 let
od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
>=od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
med 25 in 40 let

kaznovanost
49%
*
*
*
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

bližina zastopa
6%
*
več kot 6 km
*
*
>=od 3 do 6 km
>=od 3 do 6 km
*
več kot 6 km
*
več kot 6 km
>=od 3 do 6 km

kandidat
neustrezen
neustrezen
neustrezen
neustrezen
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza
ustrezen

Tabela 12: Odločitvena pravila - kandidat
Delo zavarovalnega zastopnika je izredno dinamično, zato morajo kandidati na
razgovoru pokazati veliko veselja in zanimanja za takšno delo (tabela 13). S
pomočjo samega razgovora izvemo marsikatero podrobnost o kandidatu, o njegovi
pripravljenosti za opravljanje tako dinamičnega dela, o pripravljenosti do stalnega
nadgrajevanja svojega znanja. Izvedeti pa poskušamo tudi, kakšne namene ima
kandidat v prihodnje, ali si želi ostati na takšnem delovnem mestu. Pomembno
dejstvo pri izbiri ustreznega kandidata je tudi to, da mu razpisano delo predstavlja
dolgoročen izziv.
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1
2
3
4
5
6
7
8

dolgoročni izziv
17%
ne ustreza
*
*
<=delno ustreza
*
delno ustreza
>=delno ustreza
zelo ustreza

mobilnost pri delu
56%
*
ne ustreza
<=delno ustreza
>=delno ustreza
delno ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza

stalno učenje
28%
ne ustreza
*
ne ustreza
>=delno ustreza
>=delno ustreza
*
ne ustreza
>=delno ustreza

Magistrsko delo

delo
ne ustreza
ne ustreza
ne ustreza
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza
zelo ustreza

Tabela 13: Odločitvena pravila – delo
V tabeli 14 predstavljam še odločitvena pravila za izbiro najboljšega kandidata. V
primeru, da ima kandidat neustrezna znanja, osebnostne lastnosti ali druge
karakteristike, je neprimeren za delovno mesto zavarovalnega zastopnika. Pri izbiri
ustreznega kandidata so vse tri skupine kriterijev zelo izenačene, nekoliko večji vpliv
na končno odločitev o najprimernejšem kandidatu imajo le osebnostne lastnosti
kandidatov.

1
2
3
4
5
6
7

znanja in izkušnje
32%
neprimerna
*
*
delno primerna
>=delno primerna
>=delno primerna
zelo primerna

osebnostne lastnosti
37%
*
neprimerne
*
>=delno primerne
delno primerne
zelo primerne
zelo primerne

druge karakteristike
32%
*
*
neprimerne
primerne
>=primerne
zelo primerne
>=primerne

kandidat
neprimeren
neprimeren
neprimeren
delno primeren
delno primeren
zelo primeren
zelo primeren

Tabela 14: Odločitvena pravila – izbor primernega kandidata
5.2.5 OPIS VARIANT
Zavedati se moramo, da je pri izbiri najboljšega zastopnika izredno pomembno
upoštevati kar največ kriterijev. Pri izbiri zastopnika smo najprej naredili ožji izbor,
torej kandidate, ki so izpolnjevali pogoje in so nam bili glede na zapisane prošnje,
izobrazbo, izkušnje, osebnostne lastnosti in kratko osebno predstavitev, zanimivi.
Osem kandidatov smo povabili na ponovne razgovore, ki so bili osnova, da smo
kandidate podrobneje proučili s strani različnih kriterijev. Informacije za izpolnjevanje
posameznih kriterijev, kot so izobrazba, izkušnje, starost in podobno, smo pridobili
že na podlagi napisanih prošenj in življenjepisov. Posamezne kriterije, kot so
sposobnosti, lastnosti, nastop, itd. smo poskušali čim bolje oceniti na osnovi
opravljenih razgovorov in različnih priporočil, ki smo jih prejeli za posamezne
delavce. Ovrednotene kriterije za posamezne kandidate predstavljamo v
nadaljevanju. Hkrati je iz te tabele že razvidno, kateri kandidati so bolje ocenjeni in
kateri slabše. V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali, zakaj so posamezni
kandidati pridobili navedene ocene. Rezultate predstavljamo v tabeli 14.
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Rezultati vrednotenja
Kriterij
kandidat
znanja in izkušnje
znanja
formalna izobrazba
računalniška znanja
vozniški izpit
znanje jezika
izkušnje
poznavanje podjetja
na področju trženja zav.
druge izkušnje
osebnostne lastnosti
sposobnosti
komunikativnost
telesne sposobnosti
organiziranost
inteligenca
lastnosti
natančnost
poštenost
iznajdljivost
energičnost
nastop
urejenost
oblačila
čistost
primernost
osebna higiena
obnašanje
vedenje primerno bontonu
odnos do strank
druge karakteristike
kandidat
prepoznavnost
starost
kaznovanost
bližina zastopa
delo
dolgoročni izziv
mobilnost pri delu
stalno učenje

Uroš
delno primeren
delno primerna
delno primerna
5. ali 6. stop.
osnovno znanje (Word, Excel)
da
pasivno
delno
delno
ne
da
delno primerne
delno primerne
delno
zadostne
delno
delno
delno primerne
delno
da
da
delno
delno primeren
zelo primerna
zelo primerna
da
da
zelo ustrezna
delno primerno
delno primerno
delno primeren
primerne
delno ustreza
delno
med 25 in 40 let
ne
od 3 do 6 km
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza

Kriterij
kandidat
znanja in izkušnje
znanja
formalna izobrazba
računalniška znanja
vozniški izpit
znanje jezika
izkušnje
poznavanje podjetja
izkušnje na področju trženja zavarovanj
druge izkušnje
osebnostne lastnosti
sposobnosti
komunikativnost
telesne sposobnosti
organiziranost
inteligenca
lastnosti
natančnost
poštenost
iznajdljivost
energičnost
nastop
urejenost
oblačila
čistost
primernost
osebna higiena
obnašanje
vedenje primerno bontonu
odnos do strank
druge karakteristike
kandidat
prepoznavnost
starost
kaznovanost
bližina zastopa
delo
dolgoročni izziv
mobilnost pri delu
stalno učenje

Sara
neprimeren
delno primerna
delno primerna
5. ali 6. stop.
osnovno znanje (Word, Excel)
da
pasivno
delno
delno
ne
da
delno primerne
delno primerne
delno
zadostne
delno
delno
delno primerne
delno
verjetno
ne
delno
delno primeren
delno primerna
delno primerna
da
delno
zelo ustrezna
delno primerno
delno primerno
delno primeren
neprimerne
neustrezen
ne
med 25 in 40 let
ne
do 3 km
ne ustreza
ne ustreza
ne ustreza
delno ustreza

Žan
zelo primeren
delno primerna
delno primerna
5. ali 6. stop.
osnovno znanje (Word, Excel)
da
pasivno
da
da
več kot 1 leto (in licenca)
da
zelo primerne
delno primerne
zelo
zadostne
delno
delno
zelo primerne
da
da
da
da
zelo primeren
zelo primerna
zelo primerna
da
da
zelo ustrezna
zelo primerno
zelo primerno
zelo primeren
zelo primerne
ustrezen
zelo
med 25 in 40 let
ne
do 3 km
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza

Jure
delno primeren
delno primerna
delno primerna
7- stop. ali več
dodatna znanja
da
pasivno
delno
delno
ne
da
zelo primerne
delno primerne
delno
zadostne
delno
zelo
zelo primerne
da
da
da
delno
zelo primeren
zelo primerna
zelo primerna
da
da
zelo ustrezna
zelo primerno
zelo primerno
zelo primeren
primerne
delno ustreza
delno
med 25 in 40 let
ne
več kot 6 km
delno ustreza
delno ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza

Damjan
neprimeren
delno primerna
zelo primerna
5. ali 6. stop.
dodatna znanja
da
pasivno
delno
delno
ne
da
neprimerne
delno primerne
delno
zadostne
delno
delno
delno primerne
delno
verjetno
delno
ne
neprimeren
delno primerna
delno primerna
da
delno
zelo ustrezna
neprimerno
delno primerno
neprimeren
primerne
delno ustreza
delno
od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
ne
do 3 km
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza
delno ustreza

Rok
zelo primeren
zelo primerna
zelo primerna
5. ali 6. stop.
dodatna znanja
da
pasivno
da
delno
več kot 1 leto (in licenca)
da
zelo primerne
zelo primerne
zelo
zadostne
dobro
delno
zelo primerne
da
da
da
da
zelo primeren
zelo primerna
zelo primerna
da
da
zelo ustrezna
zelo primerno
zelo primerno
zelo primeren
primerne
delno ustreza
zelo
od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
ne
od 3 do 6 km
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza

Klemen
Stane
delno primeren
neprimeren
delno primerna
neprimerna
delno primerna
delno primerna
5. ali 6. stop.
5. ali 6. stop.
osnovno znanje (Word, Excel) osnovno znanje (Word, Excel)
da
da
pasivno
pasivno
delno
ne
delno
delno
ne
ne
da
ne
delno primerne
zelo primerne
zelo primerne
delno primerne
zelo
zelo
zadostne
zadostne
dobro
delno
delno
delno
delno primerne
zelo primerne
delno
da
da
da
da
da
delno
delno
zelo primeren
zelo primeren
zelo primerna
zelo primerna
zelo primerna
zelo primerna
da
da
da
da
zelo ustrezna
zelo ustrezna
zelo primerno
zelo primerno
zelo primerno
zelo primerno
zelo primeren
zelo primeren
primerne
neprimerne
delno ustreza
neustrezen
delno
delno
od 20 do 25 let in med 40 in 45 let
do 20 let in nad 45 let
ne
ne
do 3 km
do 3 km
delno ustreza
zelo ustreza
delno ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza
zelo ustreza

Tabela 15: Rezultati vrednotenja
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5.2.6 VREDNOTENJE VARIANT S PROGRAMOM DEXI
Kot je razvidno iz spodnjega grafa 1, so najslabše ocene dobili kandidati Klemen,
Damjan in Sara, medtem ko so bili srednje ocenjeni Stane, Jure in Uroš. Najbolje pa
sta bila ocenjena kandidata Žan in Rok. V nadaljevanju bomo predstavili prednosti
posameznih kandidatov pred ostalimi, ki so pridobili slabše ocene.
Stane
Klemen
Žan
Rok
Damjan
Jure
Sara
Uroš
neprimeren

delno primeren

zelo primeren

kandidat

Graf 1: Vrednotenje kandidatov
a) Vrednotenje slabše ocenjenih kandidatov
Med slabše ocenjenimi kandidati Saro, Damjanom in Klemnom, smo preverili, zakaj
so po našem modelu neprimerni za delo zavarovalnega zastopnika (graf 2). Glede
na to, da smo že pred tem naredili selekcijo in smo na ponovni razgovor povabili le
osem kandidatov, le-ti izpolnjujejo zahtevo po formalni izobrazbi. Imajo namreč
vozniški izpit in minimalno V. stopnjo izobrazbe. Prav tako poznajo osnovne
računalniške programe in pasivno en tuj jezik. Problem pa nastopi, saj nihče od teh
kandidatov nima izkušenj na področju trženja zavarovanj, kandidat Klemen, pa nima
niti ostalih izkušenj. Klemen je zaradi popolnega pomanjkanja izkušenj neprimeren
kandidat v kategoriji znanje in izkušnje, medtem ko sta Sara in Damjan delno
primerna kandidata. Kar pomeni, da se bosta v primeru ostalih pozitivno ocenjenih
kriterijev, lahko borila za delovno mesto zavarovalnega zastopnika.
Tudi v drugi skupini kriterijev, kjer smo ocenjevali osebnostne lastnosti kandidatov,
so le ti povprečno ocenjeni. Klemen pozitivno izstopa v kategoriji sposobnosti in
nastop, saj je zelo primeren za omenjeno delo v obeh kategorijah, medtem ko imata
Sara in Damjan delno primerne sposobnosti in lastnosti za delo zavarovalnega
zastopnika. Damjan je na razgovoru dajal vtis neprimernega nastopa, predvsem je
bilo ocenjeno, da ne bi znal vzpostaviti ustreznega odnosa s stranko, prav tako pa
na razgovoru ni izkazoval potrebne energičnosti, zato je v kategoriji osebnostne
lastnosti, ocenjen kot neprimeren kandidat in ga lahko izločimo iz postopka izbire.
Dobili smo občutek, da bi zelo težko opravljal to delo, saj ni pokazal prave energije
in zavzetosti niti na razgovoru.
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Klemen v kategoriji osebnostnih lastnosti pozitivno izstopa, medtem ko sta Damjan
in Sara ocenjena s povprečno oceno. Pri Sari nas moti izredno pomanjkanje
iznajdljivosti, ki je pri delu izrednega pomena.

Graf 2: Prikaz vrednotenja osebnostnih lastnosti za najslabše ocenjene
kandidate
V kategoriji drugih karakteristik, ki se nanašajo na kandidata in delo, ki bi ga
opravljal, smo zasledili naslednje. Iz pogovora smo sklepali, da Sari ne odgovarja
mobilno delo, prav tako ji ta vrsta dela ne predstavlja dolgoročnega izziva. Posebej
navdušena ni bila niti nad stalnim učenjem, ki je na takšnem delovnem mestu
potrebno. Tudi Damjan ni pokazal potrebnega navdušenja nad tipom dela, nad
dolgoročno željo opravljati to delo in se stalno učiti. Klemen je izstopal v kategoriji
starost, saj je kandidat mlajši od 20 let. Prav tako nismo dobili občutka, da bi to delo
opravljal dolgoročno.
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Graf 3: Prikaz vrednotenja treh najslabše ocenjenih kandidatov
Povzamemo naj določena dejstva, ki vplivajo na to, da omenjeni trije kandidati ne
gredo v nadaljnji postopek izbire. Klemen je ocenjen najslabše. Zaradi njegove
mladosti mu manjkajo izkušnje, ni dovolj prepoznaven v okolju, ter ni natančno
opredeljen, kakšno delo želi v življenju opravljati. Dobili smo občutek, da razmišlja
tudi o nadaljevanju študija. Ima pa primerne osebnostne lastnosti za opravljanje dela
zavarovalnega zastopanja.
Kot smo že omenili, Damjan negativno izstopa v kategoriji osebnostnih lastnosti,
Sara pa v kategoriji drugih karakteristik, saj v okolju ni prepoznavna, na razgovoru
pa ni kazala zadostne zavzetosti in interesa do opravljanja takšnega dela.
Navedena dejstva so prikazana na grafu 3.
b) Vrednotenje srednje ocenjenih kandidatov
Stane, Jure in Uroš so ocenjeni kot delno primerni kandidati, zato bomo njim
namenili malo več pozornosti. Poiskati moramo vzroke, zakaj omenjene kandidate
naš model postavlja kot delno primerne. Kot smo že omenili, nam je
večparameterski odločitveni model le v pomoč pri sprejemanju odločitve o izbiri
najprimernejšega kandidata, zato je potrebno posameznike natančneje subjektivno
preveriti in ugotoviti, če lahko modelu zaupamo, ali morda potrebuje kakšne
korekcije.
Jure ima sedmo stopnjo izobrazbe in dela magisterij, zato je omenjeni kandidat z
našega vidika malo manj primeren, saj sklepamo, da mu delo zavarovalnega
zastopnika ne predstavlja dolgoročnega izziva. V kategoriji osebnostnih lastnosti je
ocenjen dobro, je le premalo energičen, komunikativen in ima delne organizacijske
sposobnosti. Ocenjevanje v skupini drugih karakteristik pa Jureta postavlja med
delno primernega kandidata. V okolju, za katerega izbiramo zavarovalnega
zastopnika, je le delno prepoznaven, kar je razumljivo, saj prihaja iz področja, ki je
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od omenjenega zastopa oddaljen 8 km. Sicer dober kandidat, ki nam v nekaj
kategorijah ne ustreza. Pomembno za nas je namreč, da izberemo kandidata, ki je v
okolju prepoznaven, uživa ugled, je energičen in pripravljen to delo opravljati
dolgoročno. Kandidat Jure nas v navedeno ni prepričal.
Uroš in Stane imata ustrezno formalno izobrazbo ter vozniški izpit in imata osnovno
računalniško znanje, pasivno poznata tuj jezik. Podjetje poznata delno, izkušenj s
področja trženja zavarovanj nimata. Imata pa vsak nekaj izkušenj z drugih področij
trženja. Stane ima ustreznejše komunikacijske sposobnosti, medtem ko sta oba
povprečno inteligentna in organizirana. Prav tako obema kandidatoma manjka
energičnosti, kar na žalost ne moremo najbolje oceniti v okoliščinah, v katerih smo
jih opazovali, saj vemo, da je razgovor lahko za posameznike zelo stresen. Stane je
v kategoriji nastop (torej urejenost, obnašanje kandidata) ocenjen bistveno bolje kot
Uroš, ki je ocenjen kot delno primeren kandidat. Stane prihaja iz okolja, za katerega
izbiramo zavarovalnega zastopnika, medtem ko je Uroš oddaljen 5 km. Ker Stane in
Uroš nista vključena v društva in klube, ki izhajajo iz njunega okolja in nimata
posebnih hobijev, sklepamo, da v okolju nista dovolj prepoznavna. Imata pa željo to
delo opravljati dolgoročno, jima ustreza in sta se pripravljena nenehno učiti. Vsa
navedena dejstva so strjeno prikazana na grafu 4. Od navedenih kandidatov ima
najboljše karakteristike Stane, kar je razvidno iz grafa 5.

Graf 4: Prikaz vrednotenja treh povprečno ocenjenih kandidatov

Graf 5: Vrednotenje povprečno ocenjenih kandidatov v programu Vredana
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c) Vrednotenje dobro ocenjenih kandidatov
Po našem večparameterskem modelu sta najbolje ocenjena kandidata Rok in Žan.
Na področju znanja je bolje ocenjen Rok, saj ima dodatna računalniška znanja, ki so
za delo zavarovalnega zastopnika pomembna, niso pa odločilnega pomena.
Primerjavo vrednotenja znanj prikazujemo v grafu 6.

Graf 6: Primerjava znanj najbolje ocenjenih kandidatov
Oba kandidata imata izkušnje na področju trženja zavarovanj in ostale izkušnje,
medtem ko Rok nekoliko slabše pozna našo zavarovalnico, kar prikazujemo na
grafu 7.
Glede na to, da sta kandidata že delala na področju trženja zavarovanj, smo ju
podrobneje preverili in ugotovili, da sta z delom pri predhodnih ponudnikih zaposlitve
prenehala zaradi vzrokov, ki niso povezani z njuno strokovnostjo, poštenostjo,
sposobnostjo, ampak izvirajo iz drugih okoliščin, ki za nas niso sporne.

Graf 7: Primerjava izkušenj najbolje ocenjenih kandidatov
Oba sta izredno komunikativna, povprečno inteligentna in imata ustrezne telesne
sposobnosti. Na področju organiziranosti pa izstopa Rok. Oba kandidata sta polna
energije, pozitivna, se v razgovoru z nami ustrezno znajdeta, natančno odgovarjata
na zastavljena vprašanja in jima pripišemo ustrezno poštenost (graf 8).
Prav tako sta oba kandidata na razgovor prišla ustrezno urejena, vedla sta se v
skladu z bontonom in dajala občutek, da sta dovolj potrpežljiva v odnosu do strank,
itd.
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Graf 8: Osebnostne lastnosti najbolje ocenjenih kandidatov
Kot kandidat je v kategoriji drugih karakteristik bolje ocenjen Žan, saj je starejši od
25 let in je bližje območju, za katerega iščemo zastopnika (graf 9). Rok je sicer
nekoliko mlajši in oddaljen 3,5 km od območja, ki bi ga naj zastopal. Sta pa oba
kandidata v okolju izredno prepoznavna. Vključena sta v različna društva in se
srečujete z različnimi ljudmi, kar posledično pomeni, da imata že v osnovi več
potencialnih zavarovancev, ki jih lahko z ustreznim pristopom in zdravo mero
vsiljivosti tudi pridobita.

Graf 9: Ocena kandidatov, znotraj kategorije druge karakteristike
Oba kandidata se v takšnem mobilnem delu vidita dolgoročno in sta se pripravljena
nenehno učiti in vlagati kar največ energije v ohranitev obstoječih zavarovancev in
pridobitev novih. Do Zavarovalnice Triglav imata pozitiven odnos. Zavedata se, da je
bistveno lažje ponujati produkte priznane in uveljavljene zavarovalnice in sta
prepričana v kvaliteto storitev Zavarovalnice Triglav, d.d. Omenjeno je predpogoj, da
lahko zavarovalni zastopnik svojo zavarovalnico ustrezno zastopa.

Graf 10: Primerjava ocen dveh najbolje ocenjenih kandidatov
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Kandidata imata zelo primerne osebnostne lastnosti. Žan je nekoliko slabše ocenjen
v kategoriji znanj in izkušenj, saj ima le osnovna računalniška znanja, kar tudi
zadošča za delo zavarovalnega zastopnika. Dodatna računalniška znanja, ki jih ima
Rok so seveda izredno dobrodošla in predstavljajo prednost za omenjenega
kandidata.
Na nekoliko slabšo oceno kandidata Roka v kategoriji drugih karakteristik, vpliva
njegova mladost in oddaljenost od zastopa. Je pa v okolju zelo prepoznaven, kar ga
zopet uvršča med zelo primernega kandidata za delo zavarovalnega zastopnika
(graf 10).
5.2.7 VREDNOTENJE VARIANT S PROGRAMOM VREDANA
Glede na to, da nam program DEXi najbolje ocenjena kandidata razporedi v razred
zelo primerna, si bomo za izbor primernejšega kandidata, pomagali s programom
Vredana, ki razlikuje vrednosti znotraj posamezne skupine.

Graf 11: Primerjava kandidatov v programu Vredana

Graf 12: Prikaz rezultatov vrednotenja dveh najboljših kandidatov s
programom Vredana
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Oba kandidata imata primerljive in zelo dobre osebnostne lastnosti za opravljanje
dela zavarovalnega zastopanja in sta tudi v skupnem ocenjena kot zelo primerna.
Za odtenek primernejši je po tem vrednotenju kandidat Žan, kar je razvidno iz grafa
11.
Rok pozitivno izstopa na področju znanj, predvsem v kriteriju znanja s področja
računalništva. Žan pa ima prednosti pred kandidatom Rokom v skupini drugih
karakteristik, saj je Rok oddaljen od zastopa 3,5 km in je nekoliko mlajši od Žana
(graf 12).
5.2.8 KAJ ČE ANALIZA
Stane ima med povprečno ocenjenimi kandidati najboljše karakteristike, zato smo se
odločili narediti spremembe v oceni kriterija znanj in izkušenj, ter na podlagi
navedenega ugotoviti, kam bi kandidat sodil v postopku izbire zavarovalnega
zastopnika.

Graf 13: Kaj-če analiza: Sprememba ocene kriterijev znanj in izkušenj za
Staneta
S pomočjo kaj-če analize smo prišli do spoznanja, da bi v primeru, če bi imel
kandidat Stane izkušnje na področju trženja zavarovanj in še morebitna dodatna
znanja na področju računalništva, lahko uspešno konkuriral za delovno mesto
zavarovalnega zastopnika. V primeru, da v omenjenem krogu izbora kandidatov ne
bi imeli dveh kandidatov z izkušnjami s področja trženja zavarovanj, bi bil Stane zelo
primeren kandidat, saj ima dolgoletne izkušnje s področja prodaje.
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Graf 14: Kaj-če analiza: Sprememba ocene kriterijev znanj in izkušenj za
kandidata Jureta
Primerjali smo tudi Jureta in Roka. Kot smo v nalogi že omenili, Jure študira na
magistrskem študijskem programu, smer ekonomija. Glede na pretekle izkušnje,
smo kriterije zasnovali tako, da imajo kandidati s sedmo stopnjo ali več, malo manj
možnosti za zaposlitev za navedeno delovno mesto, saj imajo takšni kandidati
praviloma višje ambicije in bi v takšnem premeru kratkoročno reševali zastopanje za
posamezno področje. S pomočjo kaj-če analize smo spremenili vrednosti kriterijev
izobrazbe na peto oz. šesto stopnjo. Prav tako smo prilagodili področje izkušenj in
mu določili, da ima več kot eno leto izkušenj s področja trženja zavarovanj, kar je
primerljivo kandidatoma Roku in Žanu. Ugotovili smo, da bi z navedeno spremembo
tudi Jure postal zelo primeren kandidat. Vendar nas kljub temu ne bi prepričal, saj je
preveč oddaljen od zastopa in smo na osnovi razgovora sklepali, da mu takšen tip
dela le delno ustreza. Manjka mu tudi energičnosti in komunikativnosti, v primerjavi
s kandidatom Rokom. Prav tako v okolju ni dovolj prepoznaven.

Graf 15: Primerjava najbolje ocenjenih kandidatov
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V postopku izbire prihaja do nejasnosti, katerega kandidata izbrati, saj sta oba
najvišje ocenjena kandidata za navedeno delovno mesto zelo primerna. Prihaja do
manjših odstopanj na področju znanj in izkušenj ter na področju drugih karakteristik,
medtem ko imata oba zelo primerne osebnostne lastnosti. Izpostavili bi določena
dejstva, ki predstavljajo razliko med ocenami kandidata v kategoriji znanj in izkušenj.
Rok le delno pozna podjetje. Skozi razgovor smo pridobili občutek, da Žan bolje
pozna naše podjetje. Razlika v oceni omenjene kategorije izhaja tudi iz tega, da Rok
pozna dodatna računalniška znanja, medtem ko Žan pozna le osnovne programe.
Razlika v kriteriju sposobnosti izhaja iz tega, da lahko Roku pripišemo boljše
organizacijske sposobnosti v primerjavi z Žanom.
Do odstopanja pa prihaja tudi pri kriteriju druge karakteristike, saj je kandidat Rok
ocenjen le kot delno primeren. Če pogledamo podrobneje, na njegovo povprečno
oceno vpliva nekoliko daljša oddaljenost od zastopa. Oddaljen je 3,5 km, medtem ko
je kandidat Žan oddaljen 2,5 km. To dejstvo smo glede na ostale pozitivne ocene
zanemarili. Prav tako je Rok slabše uvrščen zaradi starosti, saj smo mejo postavili
pri starosti 25 let. Med kandidatoma je razlika v starosti le dobro leto, glede na
odločitvena pravila je ta razlika v korist Žana. Odločili smo se, da bomo zaradi
bistvene podobnosti med kandidatoma, tudi ta kriterij zanemarili. Na grafu 15 smo
prikazali razlike znotraj posameznih kriterijev. V grafu 16 bi predstavili še razlike
med kandidatoma, kjer bomo upoštevali predhodno zapisana dejstva. Torej izenačili
bomo kandidata v kategoriji starost in bližina zastopa, saj menimo, da to glede na
bližino podanih ocen, skoraj nima vpliva na delo zavarovalnega zastopnika.
Večparameterski odločitveni model je namreč zasnovan tako, da je potrebno določiti
odločitvena pravila in jih seveda nato subjektivno obravnavati, saj se moramo
zavedati, da tako zahtevnega postopka izbire zaposlenega ne mora nadomestiti
zgolj računalniški program.

Graf 16: Izenačenje ocene kriterija kandidat
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S pomočjo programa Vredana in subjektivne ocene kriterijev, smo prišli do
zaključka, da bi bil nekoliko primernejši kandidat za zavarovalno zastopanje Rok
(graf 17). Najbolje ocenjena kandidata sta bila dejansko zelo izenačena, zato je bila
odločitev otežena. Še enkrat smo poskušali oceniti posamezne kriterije, ki so v veliki
meri odvisni od občutkov, ki smo jih prejeli na podlagi razgovora. Bili smo enotni, da
so ocene podane realno in da nekoliko pozitivno izstopa kandidat Rok, kljub dejstvu,
da je kandidat Žan za odtenek bolje ocenjen v programu Vredana. Ob izenačenju
ocen kriterija kandidat, pa je ta ocena nekoliko višja za kandidata Roka.

Graf 17: Izenačenje ocene kriterija bližina zastopa in starost
Tukaj želimo poudariti, da je bil ta postopek izbire najprimernejšega kandidata za
delovno mesto zavarovalnega zastopnika, izpeljan vzporedno s klasičnim
postopkom izbire zaposlenih v Zavarovalnici Triglav, d.d. V postopku izbire so poleg
mene sodelovali še Vodja oddelka za splošne in kadrovske zadeve, Vodja trženja
ter Vodja predstavništva. Ugotovljeno je bilo, da po ocenah kriterijev, ki naj bi jih
imel dober zavarovalni zastopnik, izstopata kandidata Rok in Žan. Posvetovali smo
se in smo bili enotnega mnenja, da je nekoliko boljši kandidat Rok. Pred dokončno
odločitvijo o izbiri, smo ocene kriterijev za kandidate vnesli v naš odločitveni model.
Rezultate smo že predstavili na predhodnih straneh, kjer smo prav tako prišli do
zaključka, da je izmed navedenih kandidatov, najboljša izbira Rok. Z veseljem pa bi
zaposlili tudi Žana, če bi potrebovali še enega zavarovalnega zastopnika za to
področje. V tem postopku izbire smo imeli dva zelo dobra kandidata, lahko pa bi se
zgodilo, da bi morali iskati in tehtati med kandidati, ki so ocenjeni povprečno, saj so
lahko tudi ti primerni. Ali pa bi postopek izbire ponovili.
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6 KRITIČNA ANALIZA MODELA
Večparameterski model nam je služil kot pomoč pri izbiri. Izpostaviti smo morali
kriterije, za katere menimo, da so najpomembnejši v postopku izbire zavarovalnega
zastopnika. Kriterije smo razvrstili v drevo in jim določili odločitvena pravila.
Zavedamo se, da so te ocene posameznih nižje nivojskih kriterijev, na višje ležeče v
drevesu kriterijev, podane subjektivno, vendar smo poskušali biti pri ocenah kar se
da realni in smo dali model v presojo tudi Vodji za splošne in kadrovske zadeve v
območni enoti Celje, ki je podala svoje mnenje in nas je pri gradnji modela ustrezno
usmerjala.
Zaradi kompleksnosti problematike je smiselno narediti analizo razvitega modela,
ker tako dobimo celovitejši pregled nad zasnovanim večparametrskim odločitvenim
modelom. Analiza je narejena po metodi SWOT (angl. Strenghts, Weaknesses,
Opportunities in Threats), torej analizi prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in
nevarnosti.

6.1 SWOT ANALIZA
Analiza prednosti in pomanjkljivosti prikazuje notranje, analiza priložnosti in
nevarnosti pa zunanje dejavnike. Prednost je vsaka sposobnost obravnavanega
modela, s katero lahko dosežemo zastavljene cilje. Pomanjkljivosti pa so tiste
značilnosti, ki onemogočijo ali omejujejo doseganje ciljev. Priložnosti so razmere v
zunanjem svetu, ki jih je smiselno izkoristiti za doseganje zastavljenih ciljev,
nevarnosti pa predstavljajo zunanje dejavnike, ki so zelo verjetno izven našega
vplivnega območja, lahko pa ogrozijo doseganje želenih ciljev (Hunger in Wheelen
1996, str. 441).
Analiza SWOT poteka v dveh delih. V prvem delu, interni analizi, zbiramo
informacije o modelu in jih ocenjujemo. Na drugi stopnji izvedemo zunanjo analizo s
pomočjo zbiranja informacij iz okolja in analize le-teh.
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PREDNOSTI
razumljivost drevesne strukture
enostavnost uporabe

POMANJKLJIVOSTI
subjektivnost odločanja
kreiranje modela je zahtevno

sistematičnost postopka

mejne vrednosti na numeričnih ocenjevalnih
lestvicah

prilagodljivost modela spremembam
enostavnost simulacij
grafičen prikaz odločitev
PRILOŽNOSTI
sodelovanje tima pri gradnji modela
uporabnost programskih orodij DEXi in
Vredana pri sprejemu najustreznejših
zastopnikov
dopolnitev analize variant
povezovanje DEXija in Vredane

dva različna programa nad isto podatkovno
bazo

NEVARNOSTI
Če model ni vzpostavljen realno, nas lahko
privede do napačnih odločitev!

Odloča človek, ne stroj!
Možnost zlorabe

Tabela 16: Swot analiza večparameterskega odl. modela za izbiro zav. zastopnika
6.1.1 PREDNOSTI
Kriteriji, ki so osnova končne odločitve, so združeni v drevo kriterijev, kjer je na
enostaven način prikazan vpliv nižje nivojskih kriterijev, na kriterije, ki so v drevesu
razvrščeni višje. Najvišje ležeči kriterij je v našem primeru kandidat za zaposlitev na
delovno mesto zavarovalnega zastopnika.
Pri modeliranju sta se orodji DEXi in Vredana izkazali s preprosto uporabnostjo in
prilagodljivostjo. Posebej se je to odražalo pri stalnem dopolnjevanju odločitvenega
drevesa, s ciljem iskanja najbolj optimalnega modela. DEXi omogoča enostavno
spreminjanje vrednosti parametrov s takojšnjim preračunavanjem modela na nove
vrednosti, kar nam posledično ponuja tudi prilagojeno grafično podporo. Dobra
nadgradnja programa DEXi je Vredana, saj smo s pomočjo tega programa, lahko
kandidate še poglobljeno analizirali. Ugotovili smo, kako so razvrščeni znotraj
posameznega razreda. Vredana nam omogoča tudi analizo kaj-če; torej spremembo
posameznih vrednosti kriterijev in odziv teh sprememb na oceno kandidata.
Gradnje modela se je potrebno lotiti sistematično. Od izbire najpomembnejših
kriterijev in njihovega združevanja v drevo kriterijev, do določanja zalog vrednosti in
pripadajočih odločitvenih pravil, do končne ocene kandidatov, ki nastopajo v
procesu odločanja.
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6.1.2 SLABOSTI
Obravnavana problematika je zelo široka in kompleksna. Združevanje kriterijev v
enoten odločitveni model, je zelo zahtevna naloga.
Proces definiranja funkcij koristnosti je že po svoji naravi dovolj subjektiven, tako da
je smiselno izvesti določanje funkcij v širši skupini poznavalcev problematike, saj
lahko na ta način realneje definiramo funkcije. V našem primeru smo pridobili
mnenje Vodje za splošne in kadrovske zadeve, kar nam je v potrditev, da je model
zasnovan primerno.
Večino kriterijev smo ocenjevali z opisnimi ocenjevalnimi lestvicami, medtem ko smo
za starost kandidatov in bližino zastopa, uporabili numerične ocenjevalne lestvice.
Pri navedenih ocenah smo zaznali pomanjkljivosti, saj smo se odločali med dvema
kandidatoma z zelo dobrimi ocenami kriterijev. Težava je nastopila, ker model ne
upošteva, da sta bili oceni kandidatov na obeh numeričnih lestvicah zelo blizu,
vendar sta bila zaradi mejnih vrednosti, kandidata razvrščena v različni skupini.
Tukaj vidimo možnost nadgradnje modela Vredana, ki bi lahko ovrednotil kandidate
tudi znotraj posamezne skupine, kar bi posledično pomenilo, da bi bile ocene
kandidatov realnejše.
Kot pomanjkljivost bi lahko izpostavili tudi nepovezanost orodij DEXi in Vredana, saj
se obe uporabljata nad isto bazo znanja in mehanizmom sklepanja. Smiselno bi bilo
orodji povezati, kar je hkrati tudi priložnost.
6.1.3 PRILOŽNOSTI
Priložnost povezujemo z uporabnostjo modela v postopku izbire zavarovalnega
zastopnika. S pomočjo modela smo izpostavili vse bistvene kriterije, ki so pomembni
pri izbiri in smo jih ustrezno ovrednotili. Menimo, da bi lahko takšen model
uporabljali v nadaljnjih postopkih izbire najustreznejšega zavarovalnega zastopnika.
V primeru, da bi želeli model uporabiti v kateri od konkurenčnih zavarovalnic, bi ga
bilo potrebno le nekoliko prilagoditi njihovim zahtevam. Ta model bi lahko, z
ustreznimi popravki, uporabili tudi pri izbiri drugih zaposlenih za področje trženja
storitev ali blaga.
Proces modeliranja je zahteven in je zaradi subjektivnosti podanih ocen, pri gradnji
modela, potrebno sodelovanje skupine ljudi. Smiselno bi bilo razmisliti, kako bi
proces modeliranja ustrezno nadgradili, da bi lahko celoten tim sočasno gradil
odločitveno drevo in aktivno sodeloval tudi pri gradnji odločitvenih funkcij, kar bi dalo
novo kvaliteto tako timskemu delu kot tudi zmogljivosti orodja DEXi.
Na stopnji analize ocen posameznih kandidatov za delovno mesto zavarovalnega
zastopnika, smo le-te izvajali s poskusi in opazovanji odzivov sistema. Ocenjujemo,
da bi bilo smiselno orodje dograditi tako, da bi samo izpostavilo najbolje ocenjene
kriterije posameznega kandidata, oziroma tiste, katerih mejna sprememba ima lahko
večji vpliv na končno odločitev.
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V primeru, da bi zasnovani model redno uporabljali v praksi, torej pri izbiri
zastopnikov, bi bilo smiselno razmisliti tudi o dodatnih testih, ki bi služili kot pomoč
pri ovrednotenju posameznih opisnih kriterijev, kot so organiziranost, natančnost,
iznajdljivost, itd.
6.1.4 NEVARNOSTI
Opozorili bi na dejstvo, da je lahko model uporaben in podaja optimalne ocene
kandidatov, za zaposlitev na delovno mesto zavarovalnega zastopnika, zgolj če je
natančno in čim bolj realno zasnovan. Torej obstaja nevarnost sprejema napačne
odločitve v primerih, ko postopek izgradnje modela ni jasno zasnovan, premišljen,
ne vključuje mnenj zadostnega kroga ljudi, ki so seznanjeni s problematiko. Model je
potrebno tudi testirati in skozi to fazo ugotoviti, če potrebuje korekcije.
Še enkrat bi želeli poudariti, da je model približek realnosti in ga je treba jemati, kot
pomoč pri razmisleku o odločitvah in odločanju. Končna odločitev je vedno v rokah
človeka, saj stroj ne more prevzemati odgovornosti za odločitev namesto človeka.
V našem primeru je lahko odločitveni model tudi osnova za zlorabe. Če je interes
posameznikov na delovno mesto sprejeti točno določeno osebo, je lahko
vrednotenje te osebe, v posameznih subjektivno ocenjenih kriterijih, pretirano dobro,
kar posledično pomeni njene boljše karakteristike. Obstaja tudi možnost prilagoditve
odločitvenih pravil, kar zopet postavlja med boljše kandidate nekoga, ki je v interesu
skupine odločanja in ne tistega, ki si to realno zasluži. Torej možnosti zlorab
obstajajo, vendar menimo, da je za delodajalca pomembneje izbrati najboljšega
zavarovalnega zastopnika, saj bo ta pozitivno predstavljal zavarovalnico, se trudil za
dosego dobrih rezultatov in oskrbo zavarovancev.
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7 ZAKLJUČEK
Podjetja vedno več energije usmerjajo v izbiro najprimernejših zaposlenih za
posamezna razpisana delovna mesta. Zavedajo se namreč, da so dobri kadri lahko
velika konkurenčna prednost podjetja.
Postopek pridobivanja ustreznih kadrov, je dolgotrajen. V magistrski nalogi smo
predstavili zaposlitveni proces. Prva faza zajema planiranje kadrov, kjer je potrebno
upoštevati cilje in strategijo podjetja, analizirati okolje, narediti notranjo analizo
kadrovskih virov, napovedati potrebe po kadrih, itd. Kadre pridobivamo iz notranjih
in zunanjih virov. Predstavili smo prednosti in slabosti omenjenih načinov
pridobivanja zaposlenih. V nadaljevanju smo se osredotočili na postopek izbiranja
novih sodelavcev, kjer so nam v pomoč intervjuji, testi, pisne prijave, zdravniški
pregledi, itd. Predstavili smo še postopek uvajanja novo zaposlenih kadrov, ter
razvoj karier posameznikov.
V tretjem poglavju smo podrobneje predstavili postopek zaposlovanja v
Zavarovalnici Triglav, d.d. Zanimalo nas je, kako poteka planiranje, pridobivanje in
izbiranje kadrov v Zavarovalnici Triglav, d.d. V Zavarovalnici Triglav spremljamo
razvoj kadrov skozi različne aktivnosti, kot so ocenjevanje vedenj vodij, izvajanje
letnih razvojnih razgovorov, ciljnih razgovorov, merjenje organizacijske klime, itd.
Zaposleni smo deležni različnih finančnih in nefinančnih nagrad, ki prispevajo k
večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Redno pa v Zavarovalnici Triglav, d.d. merimo
tudi organizacijsko klimo, ki je pokazatelj zadovoljstva zaposlenih s posameznimi
kategorijami organizacijske klime.
V nadaljevanju smo se osredotočili na izgradnjo odločitvenega modela za podporo
pri odločanju, o zaposlitvi najprimernejšega kandidata za razpisano delovno mesto
zavarovalnega zastopnika. Zavedamo se, da je postopek izbire zavarovalnega
zastopnika dolgotrajen, saj je pri izbiri potrebno upoštevati zelo veliko kriterijev, ki
vplivajo na odločitev. Prav tako pa je prijavljenih kandidatov za razpisano delovno
mesto zavarovalnega zastopnika vedno veliko. Izpostavili smo vse bistvene kriterije,
ki imajo pomemben vpliv na končno izbiro in smo jih ustrezno strukturirali v drevo
kriterijev. Kriterijem smo določili zaloge vrednosti, ki so v večini opisne. Pri
posameznih kriterijih so zaloge vrednosti podane tudi numerično. V nadaljevanju
smo vpliv nižje nivojskih kriterijev na tiste, ki ležijo višje v drevesu kriterijev, določili s
funkcijami koristnosti. Vse nepopolne in neprimerne vloge smo izločili. Prav tako
kandidate, ki ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev. Naredili smo kratko predstavitveno
srečanje s kandidati, kjer smo se na osnovi njihovega predstavitvenega nastopa in
ustreznih kandidatovih znanj, izkušenj, lastnosti, starosti, itd. odločili in v ožji izbor
povabili osem kandidatov. S pomočjo odločitvenega modela smo ovrednotili
prednosti oz. slabosti osmih kandidatov. DEXi je kandidate razvrstil v tri skupine.
Prednost programa Vredana pa je v tem, da razlikuje vrednosti tudi znotraj
posamezne skupine.
S pomočjo programa Vredana smo prišli do zaključka, da je najboljši kandidat za
opravljanje dela zavarovalnega zastopnika Žan. Vendar je poglobljena analiza
omenjenih dejstev privedla do tega, da smo kriterija starost in bližina zastopa
izenačili. Bili smo enotnega mnenja, da razlika v starosti eno leto, ne mora odločilno
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vplivati na kvaliteto opravljanja dela zavarovanega zastopnika. Prav tako smo
izenačili kriterij oddaljenost od zastopa, saj smo menili, da tako mala razlika ne bi
smela imeti bistvenega vpliva na delo zavarovalnega zastopnika. Slednje ugotovitve
so nas privedle do tega, da je nekoliko primernejši kandidat za delo zavarovalnega
zastopnika Rok.
Pri nastajanju modela nas je usmerjala gospa Nada Esih, Vodja za splošne in
kadrovske zadeve. Omogočila nam je sodelovanje v postopku izbire zavarovalnega
zastopnika. Postopek izbire je bil izpeljan klasično, s tehtanjem prednosti in slabosti
posameznih kandidatov. Vzporedno smo kriterije ocenjevali s pomočjo
odločitvenega modela in prišli do enakega zaključka, da je najprimernejši kandidat
za opravljanje dela zavarovalnega zastopnika Rok. Odločitev je bila težka, saj sta
bila kandidata Rok in Žan izredno izenačena, tako da so na koncu odločale
malenkosti.
Naredili smo tudi kritično analizo modela, kjer smo opozorili na prednosti,
pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti, ki jih vidimo pri uporabi opisanega
odločitvenega modela. Za konec bi še enkrat poudarili, da nam odločitveni model
služi, kot pomoč pri odločanju, ne mora pa v celoti nadomestiti subjektivne ocene.
Model je potrebno podrobneje analizirati in ugotoviti, kje so kandidatove prednosti in
kje šibke točke. V primeru, da so kandidati izenačeni, pa je potrebno pretehtati,
kateri kriterij ima večji vpliv na končno odločitev.
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