
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

           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.  
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