(predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda skupščine)

Nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., predlaga, da skupščina na svoji 29. seji - 11. skupščini
zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., dne 28. 5. 2019, sprejme naslednji

S K L E P
Za člane nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., predstavnike članov družbe, se za
obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem 30.8.2019, izvolijo oziroma
imenujejo:
1. mag. Aleksandra Podgornik, roj. 5.4.1970, stanujoča Kidričeva 5A, Maribor;
2. Oskar Salecl, roj. 30.08.1954, stanujoč Glavni trg 3, Maribor;
3. Daniel Lačen, roj. 27.11.1965, stanujoč Lovrenc na Dravskem polju 91, Lovrenc
na Dravskem polju;
4. Alen Brkić, roj. 24.10.1986, stanujoč Škapinova 15, Celje.

UTEMELJITEV:
Skupščina Vzajemne, d.v.z., v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 293. člena Zakona o
gospodarskih družbah - 1 ter v skladu s šesto alineo drugega odstavka 19. člena in prvim
odstavkom 31. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., odloča o izvolitvi
oziroma imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov članov družbe.
Skupščina sprejme sklep o izvolitvi oziroma imenovanju novih članov nadzornega sveta na
podlagi utemeljenega predloga nadzornega sveta z dne 26. 4. 2019, iz katerega izhaja, da
predlagani člani nadzornega sveta izpolnjujejo vse pogoje, ki jih zakonodaja določa kot pogoj
za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Mag. Aleksandra Podgornik je po izobrazbi magistrica znanosti s področja ekonomije in
poslovnih ved, zaposlena kot direktorica Štajerske gospodarske zbornice, ki jo vodi že od
leta 2007. Pred tem je svoje dolgoletne delovne izkušnje pridobivala na vodilnih delovnih
mestih v gospodarstvu, zlasti v kovinskopredelovalni in kozmetični industriji. Vključena je v
mnoge razvojne projekte v Podravju in je tudi podpredsednica razvojnega sveta regije. V
preteklih dveh mandatih je v nadzornem svetu Vzajemne opravljala funkcijo predsednice.
Oskar Salecl je po izobrazbi univerzitetni diplomiran politolog, od aprila 2019 upokojen. Je
član sveta javnega zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ter direktor
ustanove fundacije Vzhod. Pred upokojitvijo si je pridobil bogate izkušnje glede zdravstvenih
sistemov in ekonomike v zdravstvu ter znanja zavarovalništva, saj je deloval v Vzajemni
zdravstveni zavarovalnici, in sicer kot vodja ter direktor Poslovne enote Maribor ter kasneje
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kot pomočnik uprave. Pred tem je deloval v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
OE Maribor, ter na Ministrstvu za zdravstvo družino in socialno varstvo.
Daniel Lačen je po izobrazbi diplomirani ekonomist. Zaposlen je v Talumu, d.d., Kidričevo, in
sicer kot član uprave. V Talumu je zaposlen od leta 1988, kjer je na začetku opravljal vsa
dela v financah in računovodstvu, leta 1993 je postal vodja računovodstva. Aktivno je
sodeloval pri reorganizaciji Taluma, pri uvajanju novosti in sprememb, prilagajanju
poslovanja in notranje organizacije razmeram na trgu. Ima tudi licenco za preizkušenega
računovodjo.
Alen Brkić je po izobrazbi diplomirani ekonomist (UN), zaposlen v Študentski organizaciji
Slovenije, Ljubljana, pri kateri je tudi sekretar nadzorne komisije. Je tudi podpredsednik
Slovenske univerzitetne športne zveze, Ljubljana, in član nadzornega odbora Univerzitetne
športne zveze Maribor. Pred tem je bil član sveta v Zavod ŠTUK ter član sveta Nacionalne
agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Prav tako je bil predsednik Študentska
organizacija Univerze v Mariboru ter član Sveta RS za visoko šolstvo pri Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport.
Glede na navedeno je predlog sklepa po mnenju nadzornega sveta utemeljen.
Nadzorni svet
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