
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

           PRIPOROČILO 
 
 

Spodaj podpisani Jože Rožman sem direktor PE Kondenzatorji v Semiču, ki deluje v sklopu 

sistema ISKRA d.d.. Za g. Antona Jankoviča podajam priporočilo za svetovanje in 

posredovanje na področju zavarovanj. Z g. Jankovičem sem več let sodeloval na področju 

optimizacije stroškov za zavarovanja za Iskro Semič. Njegova odlika je, da mi je vedno 

svetoval razumljivo in preprosto, tako da sem se zlahka odločil za najugodnejšo varianto.  

Naj poudarim, da g. Antona Jankoviča visoko cenim – spoštujem njegovo profesionalnost   

in občudujem njegove sposobnosti. Zlasti sem mu hvaležen, da sem po njegovi zaslugi in 

že takoj na začetku sodelovanja, v Iskri Semič znižal stroške za zavarovanja za 43,5% in 

smo tako prihranili samo pri premoženjskih zavarovanjih 61.153,18 €. Pri tem se obseg 

zavarovalnega jamstva ni zmanjšal, temveč nasprotno še povečal in ohranili smo 

zavarovanja pri isti zavarovalnici.  

Nanj se vedno obrnem za nasvet povezan z zavarovanji  in obvladovanjem rizikov. Tako sem 

z njegovo nesebično pomočjo in strokovnostjo bistveno zmanjšal stroške in izdatke, ki smo 

jih namenjali za zavarovanje, za kar sem mu iskreno hvaležen. Za svoje usluge svetovanja 

na področju sklepanja zavarovanj in uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, pa nikoli ni 

ničesar zaračunal. Zaradi navedenega štejem g. Antona Jankoviča, za več kot le izvrstnega  

poslovnega partnerja – za prijatelja, ki mi svetuje tudi zasebno pri mojih osebnih 

zavarovanjih.    

Do referenc sem zadržan, v svoji karieri sem jih dal redkim in izbranim poslovnim 

partnerjem. Brez zadržkov, pa priporočam g. Antona Jankoviča za svetovanje in 

posredovanje na področju zavarovanj, v prepričanju da bo sleherno podjetje z njegovim 

sodelovanjem  izboljšalo stroškovno učinkovitost in si hkrati zagotovilo varnost v največji 

možni meri. Pod to referenco se z lahkoto in z veseljem podpišem, saj je je g. Anton 

Jankovič moja pričakovanja presegel.  

 

Semič, 22. 5. 2015          
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PRIPOROČILO 
 
 

Podpisani dr. Janez Balkovec sem svetovalec podjetja Informatika d.d., ki deluje v sklopu 

slovenskega energetskega sistema. Sem tudi docent na Fakulteti za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici. Med drugim sem bil tudi član uprave zavarovalnice Tilia d.d. 

Iz obdobja od leta 2005 do 2008, ko sem bil najprej izvršni direktor trženja in potem član uprave ter 

kot poznavalec zavarovalništva, podajam priporočilo za sodelovanje z g. Antonom Jankovičem 

rojenim 1.10.1969. 

Ob mojem nastopu dela v upravi, ko sem bil zadolžen za področje trženja je bil g. Anton Jankovič 

direktor najuspešnejšega predstavništva v Črnomlju in je vodil skupino 11 sodelavcev. Zaradi 

njegovega ekspertnega znanja in izjemne uspešnosti, saj je po kriteriju učinkovitosti glede na 

realizacijo na zaposlenega, dosegal nadpovprečne rezultate sem predlagal, da prevzame delovno 

mesto direktorja področja razvoja lastnih prodajnih poti in prenese primer dobre prakse tudi na 

vseh ostalih 13 predstavništev. Tako je s 1.1.2008 prevzel te obveznosti in tudi na tem delovnem 

mestu je presegel vsa moja pričakovanja ter dosegal nadpovprečno dobre rezultate.  

Z njegovim delom sem bil izjemno zadovoljen, saj je imel visoko stopnjo odgovornosti, zaupanja in 

samoiniciative do opravljanja nalog. Naj izpostavim, da je izjemen strokovnjak in poznavalec 

zavarovalniške panoge. Ključni zavarovanci so bili z njim zelo zadovoljni in vedno je našel 

kompromisno rešitev, za vsako nastalo, še tako zapleteno zagato. Je rojen retorik in mojster 

komunikacije, zato sem mu brez zadržkov naložil dodatne, najzahtevnejše operativne naloge 

povezane z najpomembnejšimi zavarovanci, ki jih je brez pomislekov vedno sprejel in tudi na 

inovativen način uspešno opravil. 

Menim, da je g. Anton Jankovič idealen sodelavec za podjetja, ki si želijo imeti nadpovprečno 

sposobnega, motiviranega, vestnega in iskrenega poslovnega partnerja, pri tem pa za svoja 

zavarovanja optimalno poskrbljeno.  

Z njim mi je bilo v veselje sodelovati. 

 

Kranj, 24. 11. 2015 

 

Dr. Janez Balkovec 
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PRIPOROČILO ZA G. ANTONA JANKOVIČA 
 
 

Podpisani Adolf Zupan sem bil v obdobju od 2002 do 2007 predsednik Uprave 

Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto.  V tem obdobju je iz dokaj nepoznane zavarovalnice ta 

postala zelo prepoznavna - gazela med zavarovalnicami v Sloveniji v letu 2004.  

Zavarovalna premija se je podvojila oz. prihodki iz prodaje so se povečali za več kot trikrat. 

Skratka, poslovni rezultati so se bistveno izboljšali in dobiček in drugi kakovostni 

ekonomski kazalci. 

Da smo lahko dosegali takšne rezultate, so med drugimi sodelavci bili zaslužni tudi najboljši 

vodilni sodelavci v prodaji. G. Anton Jankovič, ne le da je sodil med najboljše, temveč je 

dejansko bil sodelavec z najboljšimi rezultati v trženju. Njegovo znanje in prizadevnost sem 

večkrat brez pomislekov postavil za vzgled ostalim vodjem v prodaji. Poleg doseženih 

dobrih prodajnih rezultatov je bil g. Anton Jankovič izjemen strokovnjak in poznavalec 

vseh, tudi najbolj kompleksnih zavarovanj. Je bil dober organizator in nanj sem se lahko 

vedno zanesel, da bo dosegel prevzete cilje.  

Podajam priporočilo za sodelovanje z g. Antonom Jankovičem na področju zavarovalništva. 

Svoj občutek za zaznavo dobrih sodelavcev sem pilil v več kot tridesetletnem vodenju 

gospodarskih družb in javnih ustanov od nekaj deset do več kot devet tisoč zaposlenih ( PTT 

podjetje Slovenije, Telekoma Slovenije, Komunale Novo mesto, Gasilsko reševalnega centra 

Novo mesto, Izvršnega sveta Novo mesto, vodilnega dela v Cestnem podjetju Novo mesto – 

zdaj CGP, izkušnje pa sem pridobival kot državni in občinski svetnik, podžupan in drugod ). 

Zato iz mojih opažanj dela g. Jankoviča v tedanjem obdobju lahko podajam to priporočilo na 

željo g. Jankoviča. 

Želim vam dobro sodelovanje z g. Jankovičem in vas lepo pozdravljam.  

Novo mesto, 19.10.2015 

 

 

                                                                                                                      Mag. Adolf Zupan 
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