
 
 

KRATKA PREDSTAVITEV KANDIDATKE ZA PREDSEDNICO SEKCIJE MANAGERK  
 
 
Mag. Sarah Jezernik je namestnica glavnega 
direktorja družbe Plinovodi in predsednica 
Slovenskega združenja za energetsko 
ekonomiko (SAEE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izobrazba 
 
Sarah se je rodila v Londonu, svoje otroštvo in mladost pa je preživela v Mariboru, kjer se je tudi šolala. 
Študijska leta je nadaljevala na Dunaju in v Mariboru, kjer je zaključila diplomski in podiplomski študij 
znanstvenega magisterija na Ekonomsko poslovni fakulteti na področju mednarodne ekonomije.  
 

 
Poslovna pot 
 
Svojo poslovno pot je začela kot štipendistka banke v Pragi, jo nadaljevala v Krekovi banki, kasneje v 
Raiffeisen skupini, kjer je bila v naslednjih desetih letih na različnih vodstvenih mestih. Ima 20 let 
izkušenj na vodstvenih položajih na področju financ, nepremičnin in trženja ter v projektih 
organizacijskega in finančnega prestrukturiranja. Od leta 2012 je zaposlena v družbi Plinovodi kot 
namestnica glavnega direktorja, kjer je odgovorna za ekonomsko in pravno področje ter splošne 
zadeve. Od leta 2015 je predsednica Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE), ki deluje 
kot sekcija v okviru Energetske zbornice Slovenije (EZS) in podružnice Mednarodnega združenja za 
energetsko ekonomiko (IAEE), od 2016 je certificirana članica Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS) in 
od 2017 članica upravnega odbora Sekcije manager v okviru Združenja Manager. V letu 2015 je 
pridobila tudi certifikat SDI iz uporabne psihologije. Z željo po trajnostnem razvoju je od leta 2014 med 
pobudniki in podporniki neformalne skupine za izmenjavo dobrih kadrovskih praks Še boljši in 
družbeno odgovornega projekta za mlade Inženirji in inženirke bomo. 
 

 
Osebne lastnosti 
 
Tako v osebnem kot poslovnem življenju je njeno osnovno vodilo učenje, zato se nenehno izobražuje, 
rada ima spremembe in razvoj novih področij, spodbuja inovativnost in raznolikost. Verjame v timsko 



delo in celosten razvoj ljudi, ki jih vodi, kar jo tudi najbolj veseli. Trudi se biti vodja, ki nudi oporo in ki 
opogumlja sodelavce pri njihovem delu, sama pa je raje v ozadju kot spremljevalka in usmerjevalka 
procesov. Delati pametneje ter uspešno usklajevanje osebnega in poslovnega življenja sta po njenem 
mnenju ključ do dobrega počutja. Je dinamična, odprta in radovedna oseba, ki jo navdušuje veliko 
stvari. Na prvo mesto postavlja dobro v ljudeh, dobre ljudi, saj je zanjo pomembno tisto, kar nosimo v 
sebi. Njeno vodilo je prijaznost do vseh in vsega ter uživanje v vsem lepem po naši izbiri. 
 

 
Znanje tujih jezikov 
 
Tekoče govori in piše v angleškem, nemškem in hrvaškem/srbskem jezik, ter se osnovno sporazumeva 
v italijanščini in češčini. 


