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Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. je 
specializirana družba za vzajemna zavarovanja. 

Trenutno je v devetih poslovnih enotah Vzajemne 
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. zavarovanih približno 

900.000 zavarovancev, zaradi česar je Vzajemna 
največji nosilec prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj 

v Sloveniji.  
Vodstvo Vzajemne 
Predsednik uprave: dr. Boštjan Aver 
Član uprave: mag. Peter Pustatičnik 
Število zaposlenih na dan 31.12.2008: 289 
 

Osebna izkaznica Vzajemne 



PREMOŽENJSKO 
ZAVAROVANJE 

ZDRAVSTVENO 
ZAVAROVANJE 

NEZGODNO 
ZAVAROVANJE 

Dopolnilno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Vzporedno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Dodatno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Nadomestno 
zdravstveno 
zavarovanje 

Nezgodno 
zavarovanje oseb 
pri opravljanju 
rednega poklica 

in izven njega 

Vzajemna 
Zdravje 

Zdravstveno 
zavarovanje za 

tujce (VOZ, 
VOA, VOB, VOC, 

VOS) 

Vzajemna 
Diagnoza+ 

Vzajemna 
Tujina 

Vzajemna 
Nadomestila+ 

Nadstandard A 

Vzajemna 
Nezgode+ 

 

 
 
 

Zavarovanje za 
nezgodno smrt in 
težjo invalidnost 

(NSI+) 
 

Nadstandard B 
 



V Vzajemni razmišljamo  
strateško 

-  Kje smo sedaj – kakšen je naš sedanji položaj? 
-  Kaj bi radi dosegli? 
-  Kako bomo to dosegli? 
 

      
STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM 
VZAJEMNE za obdobje 2009 -2013 



VIZIJA Vzajemne 

Naša Vzajemna bo s širitvijo ponudbe do leta 
2013 postala odlična in druga največja 

zavarovalnica na področju osebnih 
zavarovanj za vso družino. 



Organizacijska kultura 



 
 
 

Vrednote Vzajemne 



Organizacijska klima, 
zadovoljstvo in zavzetost 

zaposlenih 

organizacijska klima 

2006/2005 108,52 

2007/2006 104,65 

2008/2007 101,67 

zadovoljstvo pri delu  

2006/2005 102,59 

2007/2006 104,76 

2008/2007 101,60 

zavzeti  
2008/2007 105,20 
nezavzeti 
2008/2007 102,65 
aktivno nezavzeti 
2008/2007 64,44 

Zakaj meriti? Kaj z 
rezultati merjenj? 

zavzetost zaposlenih 



Kultura vodenja 
Letno merjenje 

voditeljstva 

↓  

Predstavitev dobrih 
praks 

↓ 

Izdelava načrta 
razvoja 

↓ 

Spremljanje 
(učinki) 



Vzajemnin kodeks 
načelo strokovnosti

načelo učinkovitosti

načelo dostojanstva

načelo gospodarnosti

načelo lojalnosti

načelo izogibanja 
nasprotju interesov

načelo prepovedi 
izkoriščanja položaja

načelo omejevanja 
zunanjih aktivnostinačelo omejevanja pri 

javnem nastopanju in 
publicistiki

načelo neodvisnosti

načelo spoštovanja strank
 in poslovnih partnerjev

načelo spoštovanja sodelavcev

načelo odgovornosti nadrejenega

načelo varovanja zasebnosti

načelo varovanja informacij

načelo vestnosti in poštenja



Komuniciranje z zaposlenimi 
•  Interni časopis “Novice Vzajemne” 
•  Intranet, forum 
•  Obiski OE s strani uprave Vzajemne 
•  Priročniki, navodila, brošure, pravilniki 
•  Sestanki, e pošta 
•  Družabna srečanja,  

 strateške konference 

Vključevanje inovativnosti… 





Investiranje v rast in razvoj 
zaposlenih … 



•  Razvojni pogovori 
 
•  Projektno delo 
 
•  Coaching 
 
•  Mentorstvo 

•  Kroženje med OE 
 
•  Izobraževanja  
 

•  Nagrajevanje 
 
•  Vzpostavitev kompetenc 
 
•  Delovanje v zunanjem 
okolju 



AKADEMIJA VZAJEMNE 

1. VREDNOTE 
VZAJEMNE 

 

2. VIZIJA 
PROJEKTA 

 
 

3. PODROČJA 
DELOVANJA 

 
 4. AKCIJSKI   

PLAN 
 

Nastanek projekta Z m r e ž o o s e b n i h p o v e z a v 
strokovnjakov vseh poslovnih 
področij Vzajemne bomo vzpostavili 
učinkovit sistem prenosa znanj, ki 
bo pripomogel k širini in dvigu 
znanja, strokovnosti, učinkovitosti, 
samozavest i in zadovo l jstvu 
zaposlenih v Vzajemni. S tem bomo 
sledili vrednotam Vzajemne in 
strateškemu razvojnemu programu 
ter izkor i šča l i konkurenčne 
prednosti. S skladnim razvojem 
b o m o  p o s t a l i  p r e s t i ž n a 
izobraževalna institucija, znana po 
odličnosti in oblikovanju ter 
združevanju znanja na vseh 
področjih. 



Učinki projekta  
AKADEMIJA VZAJEMNE  

  
- odkrivanje talentov; 

-  razvoj kulture učenja; 

-  osebni razvoj zaposlenih;  

-  razbremenitev vodij; 

-  vpliv na zadovoljstvo, org.    
klimo in zavzetost; 

-  krepitev samozavesti; 

- dvig kakovosti izobraževanj; 

-  razvoj kulture odličnosti in …      
    

 



Denarno nagrajevanje 

Nedenarno nagrajevanje 

• Fiksni + variabilni del plače; 
• Letna izvedba ocenjevalnih 
pogovorov; 
• Nagrajevanje inovativnosti, 
posebnih dosežkov, proj.dela. 

• Skrb za zdravje zaposlenih; 
• Praznovanja roj.dne; 
• Pohvale; 
• Obdarovanja; 
• Tekmovanja (naj prodajnik, 
vrednotnik, ideja …); 
• Brezplačna pijača; 
• Družabna srečanja za 
zaposlene in družinske člane. 

Nagrajevanje 



 

   
 Od zadovoljstva zaposlenih do 

zadovoljstva zavarovancev 

Vsakdo Vsak dan 
      Vsepovsod 

Vsi zaposleni vplivamo na ugled, 
prepoznavnost in zadovoljstvo 

zavarovancev 

 



Skrb za zavarovance 

•  Doseganje ciljev iz SRP, zagotavljanje kakovostnih 
storitev in produktov. 

•  Publikacija Izjemna. 
•  Ugodnosti za zavarovance (npr. meritve krvnega 

pritiska, popusti …). 
•  Organizacija dogodkov (sodelovanje zaposlenih in 

zavarovancev): Kako čutiš Vzajemno? Dan 
Vzajemne. 

•  Sponzorstva in donacije. 

•    Spremljanje zadovoljstva  

zavarovancev. 



 
Hvala za pozornost! 

jelica.lazarevic-lajovic@vzajemna.si 


