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Skupščini delničarjev je predlagano, da trije novi člani nadzornega sveta družbe nastopijo funkcijo po 

izteku mandata sedanjim trem članom nadzornega sveta, tj. 17. 7. 2021. Mandat vseh novih članov 

nadzornega sveta v skladu s statutom družbe traja štiri leta, šteto od datuma nastopa mandata. 

 
V skladu z določbo tretjega odstavka 274. člena Zakona o gospodarskih družbah in ob upoštevanju 
dejstva, da je Sava Re, d.d., javna delniška družba, z delnicami katere se trguje na Ljubljanski borzi, d.d., 
v okviru prve borzne kotacije, je skupščini predlagano, da o vsakem predlaganem kandidatu za člana 
nadzornega sveta glasuje posebej. 
 

Kratka predstavitev kandidatov: 

 
Keith William Morris (1948) je državljan Velike Britanije. Od polne delovne obveznosti se je upokojil 

leta 2010. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist (B. Sc, Management Sciences) s specializacijo v 

financah in trženju. Večji del svoje poklicne poti je deloval v finančnem sektorju. Od leta 1989 do 

upokojitve je bil na vodstvenih položajih, predvsem v zavarovalništvu in večjih skupinah, kot so Eagle 

Star Group, American International Group (AIG), Allianz Group in RBS Insurance (Direct Line Group). 

Od leta 2003 do 2008 je bil neizvršni direktor (član nadzornega sveta) družb Standard Life Bank in 

Standard Life Insurance Company ter neizvršni direktor v šestih drugih manjših družbah. Vlogo člana 

nadzornega sveta Save Re opravlja od 2013. Je tudi predsednik komisije za tveganja, član komisije za 

imenovanja in prejemke ter član komisije za oceno sposobnosti in primernosti nadzornega sveta 

Save Re. Keith W. Morris bi po izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal 

tretji mandat zapored. 

 

Matej Gomboši (1975) je doktor znanosti s področja računalništva in informatike. Leta 2016 se je 

zaposlil na Finančni upravi Republike Slovenije kot vodja službe za razvoj in vzdrževanje informacijskih 

sistemov. Svojo delovno pot je začel leta 1998 kot IT asistent in kasneje kot višji IT raziskovalec na 

Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Med njegove vodstvene 

izkušnje sodi tudi funkcija namestnika direktorja za IKT v Elektro Slovenija, d.o.o., kjer je bil zadolžen 

za vodenje in koordinacijo pomembnejših večdivizijskih projektov. Ima tudi vodstvene izkušnje s 

področja lokalne samouprave in mednarodne izkušnje iz Sveta Evrope. Med letoma 2011 in 2016 je 

opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta Razvojne Agencije Sinergija. Matej Gomboši bi po 

izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal prvi mandat. 

 
Klemen Babnik (1983) je univerzitetni diplomirani pravnik. Od marca 2020 je zaposlen na Ministrstvu 

za infrastrukturo RS. Svojo karierno pot je začel na sodišču ter nadaljeval v državni upravi. Dodatno se 

je izobraževal tudi na področju korporativnega upravljanja na univerzi Harvard v ZDA. Od leta 2014 si 

je nabiral izkušnje na različnih vodstvenih mestih znotraj državne uprave. Od aprila 2020 je namestnik 

predsednika nadzornega sveta in član revizijske komisije družbe DRI upravljanje investicij, d.o.o. 

Klemen Babnik bi po izvolitvi na skupščini funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal prvi 

mandat. 
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