Predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta
Matej Pirc, rojen leta 1977, iz Kranja, univerzitetni diplomirani ekonomist. Na Pravni
fakulteti Univerze v Mariboru pridobiva naziv magister znanosti s področja davčnega prava,
na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru pa s področja računovodstva in
revizije. Več let je deloval na vodstvenih mestih v okviru Skupine Mercator, d. d., tako v
matični družbi kot v hčerinskih družbah v državah jugovzhodne Evrope, in si tako pridobil
izkušnje z vodenjem podpornih funkcij velikega mednarodnega trgovskega sistema, predvsem
izkušnje s področja financ, računovodstva, kontrolinga, investicij in razvoja, informatike,
kadrov, pravnih in splošnih zadev, vodenja razvoja ter upravljanja z likvidnostjo in finančnimi
tveganji.
Od maja 2013 do aprila 2014 je bil član uprave Slovenske odškodninske družbe, aprila 2014
pa je prevzel vodenje Slovenskega državnega holdinga. Kot predsednik uprave Slovenskega
državnega holdinga je odgovoren za upravljanje kapitalskih naložb, prestrukturiranje družb,
razpolaganje z naložbami, denacionalizacijo, poravnave obveznosti po različnih zakonih ter
druga s tem povezana področja.
Je tudi predsednik nadzornega sveta GEN energija, d. o. o.
Andrej Slapar, rojen leta 1972, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani pravnik, je maja 2013
prevzel vodenje uprave Zavarovalnice Triglav. Član uprave je bil že od leta 2009.
Kot predsednik vodi in usmerja delo uprave in delovanje njenih služb (Kabinet uprave,
Pravna pisarna, Služba notranje revizije, Služba za korporativno komuniciranje in Skladnost
poslovanja) ter služb Razvoj in aktuariat osebnih zavarovanj in Razvoj in aktuariat
premoženjskih zavarovanj. Odgovoren je za področji osebnih zavarovanj in korporacijskih
zavarovancev, za kadrovske zadeve, povezane z delavci s posebnimi pooblastili, za delovanje
arbitraže, Jedrskega Poola GIZ in za področje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.
Zavarovalnico zastopa tudi v svetu Slovenskega zavarovalnega združenja.
Je predsednik nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d. d., član nadzornega sveta
Abanke Vipa, d. d., in predsednik sveta Slovenskega zavarovalnega združenja.
Mag. Anja Strojin Štampar, MBA, rojena leta 1973, iz Ljubljane, se je po končanem
dodiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaposlila na Višjem sodišču v
Ljubljani. Leta 1999 je opravila pravniški državni izpit in se kot strokovna sodelavka
zaposlila na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Leta 2001 je končala
magistrski študij prava in se zaposlila v Kapitalski družbi, kjer je najprej opravljala delo
samostojne pravne svetovalke, od leta 2002 do 2007 je vodila pravni oddelek, potem pa
poklicno pot nadaljevala v odvetništvu. Od novembra 2007 do marca 2009 je v Odvetniški
pisarni Miro Senica in odvetniki vodila oddelek za mednarodno in gospodarsko pravo. Julija
2009 je bila imenovana za članico uprave Kapitalske družbe, maja 2014 pa ji je nadzorni svet
Kapitalske družbe podelil drugi mandat članice uprave.
Podiplomski študij iz mednarodnega gospodarskega prava (LL.M.) je opravila v Kanadi
(Univerza McGill, Montreal) in leta 2002 pridobila naziv magistrice znanosti. Leta 2004 je
diplomirala tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetne
diplomirane francistke in splošne jezikoslovke. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani
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je leta 2014 končala mednarodni MBA-program poslovodenja in organizacije. V več kot
desetih letih delovanja na vodilnih delovnih mestih si je pridobila izkušnje z vodenjem
družbe, vzpostavljanjem in razvojem delovnih procesov ter projektnim vodenjem. Sodelovala
je pri ustanovitvi Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence in Kritnega
sklada Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, iz katerega Kapitalska
družba od leta 2013 izplačuje poklicne pokojnine. Aktivno se je udejstvovala kot članica
nadzornih svetov različnih družb, med drugim od leta 2009 do 2013 kot predsednica
nadzornega sveta družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. Kot članica različnih delovnih skupin pri
Združenju nadzornikov Slovenije je sodelovala pri pripravi priporočil dobre prakse
korporativnega upravljanja.
Je avtorica več strokovnih prispevkov s področja zavarovalništva, upravljanja pokojninskih
skladov, dodatnega pokojninskega zavarovanja, korporativnega upravljanja in
korporacijskega prava ter predavateljica na strokovnih seminarjih.
Jože Mermal, rojen leta 1954, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani ekonomist, kot
predsednik uprave že 22 let uspešno vodi gospodarsko družbo BTC, d. d., v kateri je na
različnih odgovornih funkcijah ustvarjal in deloval že od leta 1978. Bil je pobudnik in vodja
projekta prestrukturiranja in preobrazbe nekdanjih javnih skladišč v uspešno, dinamično in
naglo rastočo gospodarsko družbo ter hkrati enega največjih poslovno-nakupovalnih in
športno-zabavnih središč BTC City.
Za svoje delo je prejel številne nagrade, med njimi leta 1997 nagrado manager leta, leta 2001
nagrado primus – strokovno priznanje Slovenskega društva za odnose z javnostmi in
komunikacijsko odličnost. Zaradi podpiranja kulture je prejel naziv mecen leta 2011 v kulturi.
Leta 2013 mu je Mestna občina Ljubljana podelila nagrado Marjana Rožanca za dosežke na
področju športa. Za vizionarsko vodenje in ustvarjanje v družbi BTC je leta 2012 prejel
nagrado Vision Manager, ki jo podeljujejo strokovnjaki za odnose z javnostjo iz Jugovzhodne
Evrope. Leta 2014 je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske
in podjetniške dosežke v kategoriji velikih podjetij za leto 2013. Tudi družba BTC je prejela
že več pomembnih nagrad in priznanj in je vpeta v številne projekte iz širšega okolja.
Jože Mermal je član nadzornega sveta Prve pokojninske družbe, predsednik Društva
ekonomistov Slovenije, član predsedstva Zveze ekonomistov Slovenije, član Sveta Slovenske
znanstvene fundacije, član Upravnega odbora Združenja Manager in član Sveta Ekonomske
fakultete v Ljubljani, ključne vodstvene funkcije pa opravlja tudi v športnih organizacijah.
Prof. dr. Julijana Kristl, rojena leta 1953, iz Ljubljane, magistra farmacije in doktorica
farmacevtskih znanosti, se je leta 1977 zaposlila na Fakulteti za farmacijo Univerze v
Ljubljani, se izpopolnjevala v farmacevtski industriji in na Univerzi v Ženevi. Uspešno
raziskuje, predava študentom na vseh treh stopnjah univerzitetnega izobraževanja in vodi
številne komisije in odbore oziroma v njih sodeluje. Njeni raziskovalni projekti so usmerjeni
v sodobne dostavne sisteme učinkovin, nanotehnologijo in biomateriale ter biomedicinsko
vrednotenje. Je avtorica več kot 150 objav v odmevnih mednarodnih znanstvenih revijah in
treh patentov. Kot vabljena predavateljica je predavala na univerzah v Lyonu, Berlinu in
Bonnu, Pisi in Cagliariju ter drugod.
Opravljala je različne vodstveno-organizacijske naloge, med drugim je bila prodekanja
(1991–1995), nato predstojnica Katedre za farmacevtsko tehnologijo, dva mandata dekanja
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Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani (1999–2003), nato dva mandata prorektorica za
področje izobraževanja, vpisa in kakovosti na Univerzi v Ljubljani (2005–2013), od junija
2014 pa je predsednica upravnega odbora Fakultete za farmacijo. Je članica American
Chemical Society, ZDA, Controlled Release Society, ZDA, Association de pharmacie
galenique industrielle, Francija, in drugih združenj pa tudi uredniških odborov revij Journal of
Drug Delivery Science and Technology, Journal of Biomedical Nanotechnology in European
Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Je recenzentka v več kot 30 mednarodnih
znanstvenih revijah z dejavnikom vpliva. Zaradi njene velike znanstvene prepoznavnosti in
ugleda je pogosta ocenjevalka doktorskih nalog in raziskovalnih projektov doma in na tujih
univerzah ter v tujih agencijah.
Ima ekspertno znanje s področja načrtovanja, razvoja in vrednotenja zdravil in tudi izkušnje z
registracijo zdravil.
Izr. prof. 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 izredna profesorica ter nosilka več predmetov. Je
avtorica številnih znanstvenih in strokovnih del ter članica Evropskega združenja računovodij
(EAA), Ameriškega združenja računovodij (AAA) in Združenja nadzornikov Slovenije.
Od junija 2013 je članica nadzornega sveta NLB ter drugi mandat predsednica poravnalnega
odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju
družb. Je redna predavateljica v izobraževalnih programih pri Združenju nadzornikov
Slovenije, Združenju bank, SIQ in v Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani. Od leta 2008 do leta 2010 je bila članica sveta Agencije za javni nadzor
nad revidiranjem.
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