(predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda skupščine)

Nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., predlaga, da skupščina na svoji 24. seji - 6. skupščini
zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., dne 15. 6. 2015, 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 30.8.2015, izvolijo oziroma
imenujejo:
1. mag. Aleksandra Podgornik, roj. 5.4.1970, stanujoča Kidričeva ul. 5A, Maribor,
2. Brigita Aćimović, roj. 21.9.1956, stanujoča Peršonova 23, Ptuj,
3. Boris Pipan, roj. 24.7.1969, stanujoč Mladinska ul. 2, Maribor,
4. Ciril Smrkolj, roj. 22.9.1949, stanujoč Šentožbolt 1, Trojane,
5. Nežka Ivanetič, roj. 14.8.1941, stanujoča Breg 15, Novo mesto.

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 13. 5. 2015, iz katerega izhaja, da
zaradi dobrih rezultatov dela dosedanjega nadzornega sveta, tekočega sodelovanja z upravo
in s ciljem zagotavljanja kontinuitete učinkovitega izvajanja nadzora nad vodenjem poslov
družbe, nadzorni svet predlaga, da skupščina za štirileten mandat ponovno izvoli oziroma
imenuje mag. Aleksandro Podgornik, Brigito Aćimović, Borisa Pipana, Cirila Smrkolja in
Nežko Ivanetič. Navedeni člani izpolnjujejo vse pogoje, ki jih zakonodaja določa kot pogoj za
opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, obenem pa so v preteklem mandatnem obdobju
izpopolnili svoje znanje o delovanju zavarovalnice in zavarovalniškega trga nasploh.
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
preteklem mandatu je v nadzornem svetu Vzajemne opravljala funkcijo predsednice.
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Ga. Brigita Aćimović je po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja, od leta 2014
zaposlena kot svetovalka predsednika uprave družbe Talum, d.d. Tudi pred tem je bila v isti
družbi zaposlena na vodstvenih delovnih mestih, in sicer sprva kot vodja kadrovske službe,
nato kot članica uprave in nato še kot direktorica Talumove hčerinske družbe. V preteklosti je
bila članica raznih organov pri Združenju delodajalcev Slovenije, Gospodarski zbornici
Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, tudi članica nadzornega sveta
Sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov.
G. Boris Pipan je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Je lastnik dveh
visokotehnoloških "start up" podjetij ter proizvodne družbe Tro, d.o.o. Ima bogate izkušnje s
področja vodenja in upravljanja podjetij, tudi kot glavni izvršni direktor in prokurist družbe
Etra 33, d.d., ter dolgoletni član uprave zavarovalnice Moja Naložba, d.d. (finančna skupina
NKBM).
G. Ciril Smrkolj je po izobrazbi strojni tehnik, od leta 2012 upokojen. Ima bogate izkušnje s
področja vodenja in ustanavljanja podjetij ter zastopanja interesov kmečkega stanu. Delal je
na najvišjih funkcijah v politiki in v gospodarstvu (minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v obdobju 1997–2000, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letih
2008–2012, član Upravnega odbora Slovenske odškodninske družbe od 2001–2009,
namestnik direktorja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja v letih 2001–2003,
tehnični direktor podjetja Etroc v Sao Paulu v Braziliji od leta 1973–1981.
Ga. Nežka Ivanetič je po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja, upokojena, pred
tem pa je bila 17 let zaposlena kot direktorica Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje OE Novo mesto. Ima številne izkušnje na področju pokojninskega in
invalidskega pa tudi zdravstvenega zavarovanja, saj je deset let delala kot računovodja pri
KZSZ na oddelku Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Še vedno je aktivna na
področju zdravstva, socialnega varstva in zaposlovanja, tako na lokalni kot državni ravni Bila
je aktivna v številnih organih na lokalni in državni ravni. 20 let je bila članica invalidske
komisije ter 10 let zastopnica SPIZa na delovnem in socialnem sodišču. Ves čas se je tudi
dodatno usposabljala, v zadnjih letih tudi na področju korporativnega in internega vodenja
zavarovalnic.
Glede na navedeno je predlog sklepa po mnenju nadzornega sveta utemeljen.

Nadzorni svet

2

