Kratka predstavitev kandidatov za člane Nadzornega sveta Krke, d. d.,
Novo mesto za mandatno obdobje 2010 do 2015
Prof. dr. Julijana Kristl, rojena leta 1953, iz Ljubljane, je diplomirala leta 1977, magistrirala
leta 1981 in doktorirala leta 1988 s področja farmacevtskih znanosti na Univerzi v Ljubljani,
kjer je tudi zaposlena. V 33 letih službovanja je uspešno opravljala številne znanstvene,
pedagoške in vodstvene naloge. Bila je predstojnica katedre, nato dve mandatni dobi dekanja
Fakultete za farmacijo, sedaj pa je prorektorica na Univerzi v Ljubljani za prvo- in
drugostopenjske študijske programe ter področje vpisa.
Njeno raziskovalno delo je usmerjeno na sodobne dostavne sisteme učinkovin,
nanotehnologijo in biomateriale. Do leta 2005 je bila članica Sveta za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in tudi članica Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje RS. Je
članica Slovenskega farmacevtskega društva, Društva biofizikov Slovenije, predsednica
Društva strokovnjakov za nadzorovano sproščanje bioaktivnih spojin in članica v več
pomembnih mednarodnih organizacijah – Controlled Release Society, ZDA, Academy of
Pharmaceutical Sciences, London, Association de pharmacie galenique industriel, Pariz, ter
članica uredniških odborov revij Journal of Drug Delivery Science and Technology, Ars
Pharmaceutica in Journal of Biomedical Nanotechnology. Je recenzentka v dvajsetih
mednarodnih znanstvenih revijah s faktorjem vpliva.
Za prispevek k razvoju slovenske farmacije in za prizadevno delo v Slovenskem
farmacevtskem društvu je leta 1993 prejela Minaŕikovo priznanje in v letu 2004 tudi
Minaŕikovo odličje.
Mag. Jože Lenič, rojen leta 1965, iz Domžal, magister mednarodne ekonomije, univerzitetni
diplomirani geograf in profesor geologije, je svojo poslovno pot začel v zasebnem podjetju
Oikos, d. o. o., in jo nadaljeval kot predsednik izvršnega sveta Občine Domžale. Od decembra
1992 do januarja 2000 je bil poslanec v Državnem zboru RS. Deloval je tudi kot svetovalec
uprave SKB banke. Več let je kot predsednik uprave vodil Kapitalsko družbo. Od decembra
2003 do junija 2005 je bil predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, nato pa se je zaposlil kot
svetovalec uprave Triglav Reinsurance. Trenutno je zaposlen v družbi Aksum, d. o. o.,
Ljubljana.
V letu 2003 je pridobil certifikat Združenja članov nadzornih svetov Slovenije (listini A in B).
Bil je član nadzornih svetov Leka, Save, NLB banke, Intereurope, Dela in Slovenskega
zavarovalnega združenja ter nekaterih odvisnih družb Zavarovalnice Triglav. Trenutno ni član
nobenega nadzornega sveta.
Vincenc Manček, rojen leta 1943, iz Novega mesta, univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, se
je po končani gimnaziji vpisal na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo Univerze v
Ljubljani in diplomiral leta 1967. Takoj zatem se je zaposlil v tovarni ravnega stekla INIS, po
njenem stečaju pa v tovarni avtomobilov IMV v Novem mestu. Leta 1970 se je zaposlil v
Krki, tovarni zdravil, kjer je deloval na več področjih, in sicer pet let v proizvodnji, sedem let
na investicijah, devetnajst let na finančnem področju, od leta 2001 pa do upokojitve sredi
marca 2010 pa je bil namestnik generalnega direktorja Krke.

Pri Združenju članov nadzornih svetov Slovenije se je v letu 2008 usposobil za člana
nadzornih svetov in upravnih odborov družb.
Bil je član nadzornih organov v dveh hčerinskih družbah Krke, d. d., in sicer v Krki Farmi,
Zagreb in Krki Zdravilišča, Novo mesto. Zunaj Krke je bil član nadzornih organov v
poslovnih bankah, zavarovalnici, zdravstvenem zavodu ter v delniških družbah v Sloveniji in
na Hrvaškem (Poštni banki Slovenije, Ljubljana, Univerzalni banki Kemija, Ljubljana,
Komercialni banki Triglav, Zavarovalnici Tilia Novo mesto, Svetu zavoda v Splošni
bolnišnici Novo mesto, Mediki Zagreb, Bramacu Slovenija, Škocjan). Trenutno je član
nadzornega sveta v družbi TPV, d. d., Novo mesto.
Kot kandidata za predstavnika malih delničarjev ga je predlagalo Društvo upokojencev Krke.
Mojca Osolnik Videmšek, rojena leta 1966, iz Ljubljane, univ. dipl. ekonomistka, je svoje
delovne izkušnje začela pridobivati kot vodja trženja v kovinskopredelovalni dejavnosti, v
družbi DEKOP v Novem mestu. Leta 1993 se je zaposlila na Vladi RS, v Uradu predsednika
vlade, najprej kot svetovalka predsednika vlade in namestnica šefa kabineta, nato kot šefinja
kabineta predsednika vlade. Krajši čas je delala tudi na Ministrstvu za zunanje zadeve kot
generalna sekretarka. Nato je leto in pol opravljala naloge direktorice Urada predsednika
vlade.
Februarja 2003 se je zaposlila na Novi Ljubljanski banki, d. d., Ljubljana na delovnem mestu
direktorice kabineta uprave. Julija 2004 je prevzela mesto generalne sekretarke NLB,
odgovorne za področje korporativnega upravljanja NLB, upravljanja s kadri, odnosov z
javnostjo in korporativno promocijo. Trenutno je zaposlena v NLB, d. d., Ljubljana kot
pomočnica direktorja Direkcije za korporativno in poslovno upravljanje NLB Skupine in kot
direktorica Sektorja za upravljanje kapitalskih naložb in nadzor.
Ima certifikat Združenja članov nadzornih svetov Slovenije (listino A). V letu 2008 je
prevzela tudi naloge podpredsednice upravnega odbora Združenja članov nadzornih svetov
Slovenije. En mandat je bila članica nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana in
nadzornega sveta Krke, d. d., Novo mesto, krajši čas pa tudi članica upravnega odbora
Euromarket banke, a. d., Podgorica, Črna gora. Leta 2010 je bila imenovana za članico
nadzornega sveta družbe NLB Vita, d. d., in članico nadzornega sveta NLB Skladi, d. o. o.
Matjaž Rakovec, rojen leta 1964, iz Stanežič pri Ljubljani, univ. dipl. ekonomist, je svoje
delovne izkušnje začel pridobivati kot obrtnik, ter se po enem letu zaposlil kot samostojni
komercialist, najprej v Intertrade, d. d., v Ljubljani in nato v Angi, d. o. o., v Ljubljani. Leta
1994 se je zaposlil v Zavarovalnici Triglav, d. d., v Območni enoti Ljubljana, kot pomočnik
direktorja in vodja sektorja za trženje zavarovanj pravnim osebam, ter bil obenem odgovoren
za področje informacijske tehnologije. Zaposlen je bil tudi v Studiu Moderna, d. o. o., bil pa
je tudi svetovalec uprave v Poslovnem sistemu Mercator, d. d., v Ljubljani. Leta 2006 je
postal direktor Območne enote Zavarovalnice Triglav, d. d., v Ljubljani, od leta 2009 pa je
predsednik uprave Zavarovalnice Triglav,d..d., Ljubljana, kjer je tudi zaposlen.
V letu 2007 je pridobil standardno znanje za nadzornike. Od leta 2010 je predsednik odbora
direktorjev Lovćen Osiguranje, a. d., Podgorica, Črna gora. in predsednik nadzonega odbora v
Triglav BH Osiguranje d.d. Je tudi član Združenja manager, član Upravnega odbora
Gospodarske zbornice Slovenije in predsednik nadzornega sveta združenja Pool za

zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti pri Gospodarskem interesnem združenju ,
Ljubljana. Je tudi član različnih športnih društev in družbenih organizacij.
Doc. dr. Sergeja Slapničar, rojena leta 1971, iz Lesc, doktorica znanosti s področja
poslovodenja in organizacije, se je leta 1994 kot pripravnica zaposlila v Deloitte & Touche
Ljubljana. Leta 1995 se je kot asistentka za računovodstvo in revizijo zaposlila na Ekonomski
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je trenutno docentka in predstojnica katedre za
računovodstvo in revizijo ter nosilka več predmetov.
Je neodvisna članica revizijske komisije NLB banke in Telekoma, članica strokovnega sveta
Agencije za nadzor nad revidiranjem in predsednica poravnalnega odbora po 609. členu ZGD1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb. Pri Združenju
nadzornikov Slovenije je predavateljica na izobraževalnih programih za nadzornike in članica
komisije za podaljšanje certifikatov nadzornikom. Je tudi članica Evropskega in Ameriškega
združenja računovodij (EAA in AAA). Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih del.
Ima veliko izkušenj iz prakse in ekspertno znanje s področja financ in računovodstva ter
merjenja uspešnosti.

