
Sestava organa vodenja v družbi Plinovodi d.o.o.

Vrsta zastopnika Ime in priimek Življenjepis (izobrazba, delovne izkušnje)
Izjava o razkritju nasprotij interesov (2. odst.

59. člena ZSDH-1)*
Pogodbeno dogovorjeni prejemki Informacije v zvezi s postopkom kadrovanja

Glavni direktor Marjan Eberlinc

Gospod Marjan Eberlinc je leta 1976 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Po

študiju je v inženirski družbi Rudis delal na vodilnih delovnih mestih na področju

energetskih projektov doma in v tujini. 

Januarja 2000 je v družbi Geoplin prevzel mesto tehničnega direktorja. V letu 2003 je

postal namestnik glavnega direktorja in član uprave. Od januarja 2005, ko je družba

Geoplin ustanovila hčerinsko podjetje, ki je slovenski operater prenosnega sistema

zemeljskega plina, je glavni direktor družbe Plinovodi d.o.o. V tem času je bilo izvedenih

več ključnih nalog pri krepitvi slovenskega prenosnega sistema: izgradnja kompresorskih

postaj, podvojitev hrbtenice celotnega plinovodnega sistema v Sloveniji, izvajanje

drugega in tretjega energetskega paketa in številni drugi dosežki.

Od leta 2010 je predsednik Energetske zbornice Slovenije, je tudi član Slovenskega odbora

pri World Energy Council, član Inženirske zbornice Slovenije in International Gas Union.

Gospod Eberlinc tekoče govori angleški in nemški jezik.

Izjava Plača 15.034,00 EUR

Nadzorni svet je na seji dne 29. 11. 2018 po predstavitvi 

programa dela in opravljenem razgovoru za obdobje petih 

let soglasno imenoval dosedanjega glavnega direktorja 

Marjana Eberlinca.

Namestnica glavnega direktorja do

24.10.2022 
Sarah Jezernik

Mag. Sarah Jezernik je zaključila diplomski in podiplomski študij znanstvenega magisterija 

na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru na področju Mednarodne ekonomije. Svojo 

poslovno pot je pričela kot štipendistka banke v Erste bank v Pragi na Češkem, jo 

nadaljevala v Krekovi banki in v naslednjih desetih letih v bančnem sektorju na različnih 

vodstvenih mestih. V svojih dvajset letnih delovnih izkušnjah je delovala še na različnih 

vodstvenih delovnih mestih na področju financ, nepremičnin in trženja. Od leta 2012 je 

zaposlena v družbi Plinovodi d.o.o. kot namestnica glavnega direktorija, kjer je odgovorna 

za ekonomsko in pravno področje ter splošne zadeve. Od leta 2015 je predsednica 

Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE), aktivna je kot tudi članica 

Mednarodne delovne skupine za plin v okviru IGU (International Gas Union) in od leta 2018 

kot članica Upravnega odbora sekcije manager v okviru Združenja manager. V letu 2016 je 

postala certificirana članica Združenja nadzornikov Slovenije. Z željo po razvoju okolja v 

dobro vseh 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, ki se uspešno razvijata.

Tekoče govori in piše v angleškem, nemškem jezik in hrvaškem/srbskem jeziku, ter se 

osnovno sporazumeva v italijanščini in češčini. Ima slovensko in angleško državljanstvo.

/ Plača 11.000,00 EUR

Nadzorni svet je na seji dne 7. 9. 2017 po predstavitvi

programa dela in opravljenem razgovoru za obdobje petih

let soglasno imenoval dosedanjo namestnico glavnega

direktorja Sarah Jezernik

Sestava organov nadzora v družbi Plinovodi d.o.o.

Nadzorni svet Ime in priimek Življenjepis (izobrazba, delovne izkušnje)
Izjava o razkritju nasprotij interesov (2. odst.

59. člena ZSDH-1)*
Pogodbeno dogovorjeni prejemki Informacije v zvezi s postopkom kadrovanja

Član in predsednik nadzornega

sveta od 1.6.2018 do 31. 8.2021 in

član od 1.9.2021 ter predsednik od

2.9.2021 dalje

Tibor Šimonka

Gospod Tibor Šimonka je leta 1976 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njegova

prva zaposlitev je bila leta 1977 v Iskri IEZE d.o.o. Ljubljana, leta 1980 je pri Iskri banka

d.o.o. Ljubljana delal kot namestnik glavnega direktorja. Kasneje je od leta 1988 do leta

1993 bil direktor podjetja IMV Adria Caravan s sedežem v Belgiji in se leta 1993 zaposlil v

Iskri ponti d.o.o. kot finančni direktor. Njegova naslednja zaposlitev je bila na delovnem

mestu člana uprave za finance in ekonomiko v Slovenski železarni d. d. Ljubljana, leta

2002 pa je postal predsednik uprave SIJ – Slovenska industrija jekla Ljubljana.

V Perutnini Ptuj d. d. je od leta 2014 opravljal naloge pooblaščenca bank upnic v procesu

prestrukturiranja in iskanja strateškega partnerja-investitorja Perutnine Ptuj in leta 2016

prevzel vodenje Perutnina Ptuj d.d. – predsednik uprave in je v tej funkciji do sedaj.

Od februarja 2018 je bil imenovan za člana uprave Slovenske industrije jekla d.d.

Ljubljana.

Gospod Šimonka je bil dolgoletni aktivni športnik in športni funkcionar.  

Pisno in ustno se sporazumeva v več tujih jezikih - nemško, angleško, nizozemsko,

madžarsko, srbohrvaško, govorno se sporazumeva tudi v ruskem jeziku.

Izjava
Mesečno nadomestilo 1.412,50 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

Član nadzornega sveta od 1.9.2021

in namestnik predsednika

nadzornega sveta od 2.9.2021 dalje

Žarko Furman

Gospod Žarko Furman je univezitetni diplomirani ekonomist (Ekonomsko poslovna

fakulteta Univerze v Mariboru) in diplomiran pravnik (Evropska pravna fakulteta Nova

Gorica). Njegova prva zapsolitev je bila leta 2007 v Lidl Slovenija d.o.o. kot regionalni

vodja prodaje, nato se je l. 2008 zapsolil v družbi Hmezad Trgovina Žalec d.o.o. kot vodja

komercialnega oddelka. V l. 2013 je napredoval v direktorja kjer še danes opravlja to

delo. Polg tega opravlja tudi nepoklicno funkcijko podžupana v Občini Slovenska Bistrica. 

Izjava
Mesečno nadomestilo 1035,83 EUR Sejnina

275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

http://www.plinovodi.si/media/4821/scan0001.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5539/tibor-%C5%A1imonka-izjava.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5540/%C5%BEarko-furman-izjava.pdf


Član nadzornega sveta od 1.9.2021 Janez Žlak

Gospod Janez Žlak je doktor znanosti s področja kemije in kemijske tehnike (fakulteta za

kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru), magister ekonomskih znanosti

(Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani) in specialist strojništva, energetik(fakulteta za

strojništvo Univerze v Mariboru). Poslovno pot je začel v Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o.

(TET) kot vodja izmene in obratovodja ter kasneje napredoval v direktorja projektov in

kasneje v pomočnika direktorja družbe. Leta 2016 je prevzel vodenje družbe RTH -

Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d.o.o. in tri leta kasneje postal njen likvidacijski upravitelj.

Svojo karierno pot je nato nadaljeval na Petrolu, d.d. kot izvršni direktor za področje

energetike in okolja. Trenutno je zaposlen na Slovenskem državnem holdingu d.d. kot

predsednik uprave družbe. Ima bogate izkušnje s področji viodenja držb, poslovanja in

vodenja ljudi, upravljanja s človeškimi viri in vodenjem projektov s področja energetike.

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

Član nadzornega sveta od 11.1.2023 Hinko Šolinc

Gospod Hinko Šolinc je leta 1998 zaključil magistrski študij na Univerzi v Ljubljani, 

Fakulteta za elektrotehniko, kjer je bil  v letih 1992 do 1995 tudi mladi raziskovalec, temu 

pa sledijo naslednje zaposlitve: v letih 1996 do 1998 je bil zaposlen kot prodajni inženir na 

PE-TE-ZE d.o.o., Ljubljana; od leta 1998 do 2002 je bil višji strokovni sodelavec na 

Institutu »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, Ljubljana; v letih 2002 do 

2005 je bil svetovalec vlade (po spremembi nazivov podsekretar) na Ministrstvu za okolje, 

prostor in energijo, Ljubljana; od leta 2005 do 2006 je bil podsekretar na Ministrstvu za 

gospodarstvo, Ljubljana; v letih 2006 do 2009 je bil sekretar, vodja sektorja na Ministrstvu 

za okolje in prostor v Ljubljani; v letih od 2009 do 2012 je bil sekretar, vodja sektorja na 

Ministrstvu za gospodarstvo, Ljubljana; v letih od 2012 do 2015 je bil sekretar na 

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

Član nadzornega sveta od 7. 4. 2021

dalje
Aleš Šuštar

Gospod Šuštar je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni

diplomirani pravnik. Po pridobljeni diplomi je opravil tudi Pravniški državni izpit.

Od leta 2009 je zaposlen v družbi Plinovodi d.o.o. kot samostojni pravnik oziroma pravni

svetovalec

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan skladno s postopki, ki jih predpisuje Zakon o

sodelovanju delavcev pri upravljanju

Člamn nadzornega sveta od

7.4.2021 dalje
Rok Vozel

Gospod Vozel je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva. Po pridobljeni diplomi je

opravil tudi strokovni izpit - IZS.

Od leta 2007 do 2009 je bil zaposlen v družbi Omega Air, kot tehnična pomoč in prodaja -

hladilne tehnike in prezračevanje. Od leta 2009 je zaposlen v družbi Plinovodi d.o.o. kot

samostojni razvojni inženir oziroma vodja projekta II. 

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan skladno s postopki, ki jih predpisuje Zakon o

sodelovanju delavcev pri upravljanju

Član nadzornega sveta od 1.9.2021

do 10.1.2023
Boštjan Napast

Gospod Boštjan Napast je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Od l. 1998 do 

l.2011 je bil zapsolen v družbi Petrol d.d., na različnih vodestvenih delovnih mestih. Leta 

2005 je bil v Petrolu d.d. imenovan za člana uprave za energetiko in zatem za svetovalca 

uprave. Med drugim je bil v obdobju 2005 - 2009 tudi predsednik nadzornega sveta družb 

Geoplin d.o.o. in Geoplin plinovodi d.o.o. Na čelu uprave Geoplina d.o.o. je od septembra 

l. 2011. Od oktobra l. 2021 do marca l. 2014 je bil predsednik nadzornega sveta družbe 

Plinovodi d.o.o., do januarja 2018 pa njegov član. V obdobju od februarja 2018 do aprila 

2021 je bil član nadzornega sveta družbe Slovenska industrija jekla, d.d.

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

https://www.plinovodi.si/media/5537/janez-%C5%BElak-izjava.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5600/izjava-o-neodvisnosti-in-odsotnosti-nasprotja-interesov-%C5%A1olinc.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5536/ale%C5%A1-%C5%A1u%C5%A1tar-izjava.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5538/rok-vozel-izjava.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5541/izjava-bo%C5%A1tjan-napast.pdf


Član nadzornega sveta od 1.2.2018

do 31.8.2021, namestnik predsenika

nadzornega sveta od 20.3.2018 do

31.8.2021

Peter Grašek

Gospod Peter Grašek je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik (Pravna fakulteta v

Ljubljani), z opravljenim pravosodnim izpitom. Njegova prva zapositev je bila v

Ljubljanski Banki, Zadružna banka in sicer od leta 1977 do 1984, kjer je bil zaposlen na

delovnem metu Pravnik na področju mednarodnega poslovanja. V letu 1985 je bil zaposlen

na Iskra Banka, kjer je opravljal funkcijo direktorja za poslovanje s tujino. Nato je bil do

leta 2001 zaposlen na družbi Adria Airways d.d. in sicer uvodoma kot komercialni direktor,

nato pa kot predsednik enočlanske uprave. Od leta 2001 do 2004 je opravljal funkcijo

predsednika petčlanske uprave v družbi Telekom Slovenije d.d., od leta 2004 do 2007 pa

kot predsednik enočlanske uprave v družbi Deloitte & Touche d.o.o. Nato se je zaposlil v

družbi KD Group d.d., kjer je upravljal funkcijo namestnika glavnega izvršnega direktorja v 

šestčlanskem upravnem odboru. Sedaj je zaposlen kot prokurist družbe Oranos,

nepremičnine d.o.o. ter kot član uprave Fundacije Parus. V svoji poslovni karieri je bil

predsednik nadzornih svetov v družbah Adria Airways d.d., Splošna Plovba d.o.o., Skupna

d.d. in Slovenske železnice d.o.o. ter član nadzornih svetov v družbah Mobitel d.d., Siol

d.o.o., Adriatic Slovenica d.d., KD Banka d.d., Fundacija Parus, Aerodrom Ljubljana d.d.

ter Merkur Trgovina d.d. Govori angleški, francoski, italijanski, srbski in arabski jezik.

Izjava
Mesečno nadomestilo 1.035,83 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

Član nadzornega sveta od 25.7.2019

do 31.8.2021
Hinko Šolinc

Gospod Hinko Šolinc je leta 1998 zaključil magistrski študij na Univerzi v Ljubljani, 

Fakulteta za elektrotehniko, kjer je bil  v letih 1992 do 1995 tudi mladi raziskovalec, temu 

pa sledijo naslednje zaposlitve: v letih 1996 do 1998 je bil zaposlen kot prodajni inženir na 

PE-TE-ZE d.o.o., Ljubljana; od leta 1998 do 2002 je bil višji strokovni sodelavec na 

Institutu »Jožef Stefan«, Center za energetsko učinkovitost, Ljubljana; v letih 2002 do 

2005 je bil svetovalec vlade (po spremembi nazivov podsekretar) na Ministrstvu za okolje, 

prostor in energijo, Ljubljana; od leta 2005 do 2006 je bil podsekretar na Ministrstvu za 

gospodarstvo, Ljubljana; v letih 2006 do 2009 je bil sekretar, vodja sektorja na Ministrstvu 

za okolje in prostor v Ljubljani; v letih od 2009 do 2012 je bil sekretar, vodja sektorja na 

Ministrstvu za gospodarstvo, Ljubljana; v letih od 2012 do 2015 je bil sekretar na 

Ministrstvu za infrastrukturo, Ljubljana; v letih od 2015 do 2018 je bil direktor Eko sklada, 

Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad, Ljubljana; od leta 2018 pa je zaposlen na 

Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, Ljubljana, kot generalni direktor.

Med tem časom je imel gospod Hinko Šolinc še naslednje funkcije: od leta 2003 do 2005 je 

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

Član nadzornega sveta od 1.2.2018

do 31.8.2021
Alojz Kovše

Gospod Alojz Kovše je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, kjer je

pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Študij je nadaljeval in na isti fakulteti

pridobil znanstveni magistrski naziv. Njegova prva zaposlitev je bila v družbi Gorenje

SOZD, Gorenje Gospodinjski aparati, kjer je od leta 1983 do 1987 bil zadložen za vodnje

projektov in skupnih služb. Od leta 1988 do 1992 je bil zaposlen kot član poslovodnega

odbora v družbi Gorenje GA. Nato je ob ustanovitvi novoustanovljene družbe Gorenje

trgovina d.o.o., to je leta 1992, postal njen direktor in opravljal to fukncijo do leta 1996,

ko je bil imenovan za državnega sekretarja za energetiko na Ministrstvu za gospodarstvo

RS, kjer je bil zadolžen za vodenje energetske dejavnosti na državnem nivoju. Od leta

2002 do 2006 je bil direktor družbe Petrol d.o.o. Beograd, od leta 2008 do 2014 pa je 

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

Član nadzornega sveta od 1. 2. 2018

do 24. 7. 2019
Jože Dimnik

Gospod Jože Dimnik je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in pridobil 

znanstveni magistrski naziv na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v 

Mariboru. Kariero je začel v delniški družbi Tegrad kot razvijalec, vodja projekta in vodja 

razvoja elektronskih sklopov in sistemov. Po desetih letih v gospodarstvu je kariero 

nadaljeval v državni upravi na različnih uradniških delovnih mestih, na katerih je bil 

zadolžen za različna področja energetike od proizvodnje električne energije, prenosa in 

distribucije energije. Nekaj časa je bil tudi glavni inšpektor Inšpektorata za energetiko in 

rudarstvo. Trenutno zaseda položaj Generalnega direktorja direktorata za energijo pri 

Ministrstvu za infrastrukturo.

Izjava
Mesečno nadomestilo 941,67 EUR

Sejnina 275,00 EUR

Imenovan na skupščini družbe Plinovodi d.o.o., po

predhodno pridobljenem soglasju skupščine družbe

Plinhold d.o.o.

http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2010/04/Izjava_g.Grasek1.pdf
http://www.plinovodi.si/media/4929/scan0001.pdf
http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2010/04/Izjava_g.Kovse_.pdf
http://www.plinovodi.si/wp-content/uploads/2010/04/Izjava_g.Dimnik.pdf


Nadzornik za skladnost Ime in priimek Življenjepis (izobrazba, delovne izkušnje)
Izjava o razkritju nasprotij interesov (2. odst.

59. člena ZSDH-1)*
Pogodbeno dogovorjeni prejemki Informacije v zvezi s postopkom kadrovanja

Nadzornik za skladnost

(od 21. 8. 2020 dalje)
Dejan Koletnik

Gospod Dejan Koletnik ima pridobljen znanstveni naziv magister strojništva, Fakultete za 

strojništvo v Mariboru. V času študija in po njem je izkušnje pridobival v različnih 

proizvodnih podjetjih s področja strojništva in energetike doma in na tujem, najprej kot 

raziskovalec in kasneje kot vodja projektov. Leta 2002 se je zaposlil v Agenciji za energijo 

kot svetovalec direktorja za področje zemeljskega plina, kjer se je primarno ukvarjal z 

regulativo gospodarskih družb v RS, s področjem vzpostavitve trga z zemeljskim plinom v 

RS, zagotavljanja kakovosti storitev in zanesljive oskrbe z energijo. Mednarodne izkušnje s 

področja energetike in delovanja institucionalnih in interesnih združenj v EU je pridobival 

v evropskih institucijah (Evropska Komisija, ERGEG), regulatornih združenjih (CEER) in 

mednarodnih projektih (PHARE). Leta 2006 je na Agenciji za energijo RS prevzel vodenje 

sektorja zemeljskega plina in daljinske toplote, kjer je izvajal in nadziral usmeritve in 

cilje energetske politike Slovenije s področja zemeljskega plina in daljinske toplote ter 

vzpostavljal strategije in regulativne okvirje, ki so spodbujali regulirana energetska 

podjetja k učinkovitejšem delovanju, ob doseganju zastavljenih energetskih ciljev. Na 

funkcijo Nadzornika za skladnost je bil ponovno imenovan 20. 8. 2016 za mandatno 

obdobje 4 let, skladno s pogoji Direktive 2009/73/ES, Energetske zakonodaje in 

Certifikata. Od leta 2008 je tudi podpredsednik Slovenskega združenja za energetiko 

(SZE), član odbora evropskega združenja Euroheat & Power (EHP), član Inženirske zbornice 

Slovenije (IZS), član Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), član Slovenskega združenja za 

energetsko ekonomiko (SAEE) ter član Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega 

energetskega sveta (SNK WEC). Tekoče govori angleški in nemški jezik.

/ Plača 9.000,00 EUR
Imenovan s strani Nadzornega sveta družbe Plinovodi 

d.o.o. dne 28. 5. 2020, skladno z EZ-1



Nadzornik za skladnost

(od 20. 8. 2016 do 20. 8. 2020)
Dejan Koletnik

Gospod Dejan Koletnik ima pridobljen znanstveni naziv magister strojništva, Fakultete za 

strojništvo v Mariboru. V času študija in po njem je izkušnje pridobival v različnih 

proizvodnih podjetjih s področja strojništva in energetike doma in na tujem, najprej kot 

raziskovalec in kasneje kot vodja projektov. Leta 2002 se je zaposlil v Agenciji za energijo 

kot svetovalec direktorja za področje zemeljskega plina, kjer se je primarno ukvarjal z 

regulativo gospodarskih družb v RS, s področjem vzpostavitve trga z zemeljskim plinom v 

RS, zagotavljanja kakovosti storitev in zanesljive oskrbe z energijo. Mednarodne izkušnje s 

področja energetike in delovanja institucionalnih in interesnih združenj v EU je pridobival 

v evropskih institucijah (Evropska Komisija, ERGEG), regulatornih združenjih (CEER) in 

mednarodnih projektih (PHARE). Leta 2006 je na Agenciji za energijo RS prevzel vodenje 

sektorja zemeljskega plina in daljinske toplote, kjer je izvajal in nadziral usmeritve in 

cilje energetske politike Slovenije s področja zemeljskega plina in daljinske toplote ter 

vzpostavljal strategije in regulativne okvirje, ki so spodbujali regulirana energetska 

podjetja k učinkovitejšem delovanju, ob doseganju zastavljenih energetskih ciljev. Na 

funkcijo Nadzornika za skladnost je bil ponovno imenovan 20. 8. 2016 za mandatno 

obdobje 4 let, skladno s pogoji Direktive 2009/73/ES, Energetske zakonodaje in 

Certifikata. Od leta 2008 je tudi podpredsednik Slovenskega združenja za energetiko 

(SZE), član odbora evropskega združenja Euroheat & Power (EHP), član Inženirske zbornice 

Slovenije (IZS), član Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS), član Slovenskega združenja za 

energetsko ekonomiko (SAEE) ter član Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega 

energetskega sveta (SNK WEC). Tekoče govori angleški in nemški jezik.

/ Plača 9.500,00 EUR
Imenovan s strani Nadzornega sveta družbe Plinovodi 

d.o.o. dne 20. 8. 2016, skladno z EZ-1

Sestava kadrovske komisije v družbi Plinovodi d.o.o.

Vrsta funkcije Ime in priimek Življenjepis (izobrazba, delovne izkušnje)
Izjava o razkritju nasprotij interesov (2. odst.

59. člena ZSDH-1)*
Pogodbeno dogovorjeni prejemki Informacije v zvezi s postopkom kadrovanja

Predsednik komisije Tibor Šimonka

Gospod Tibor Šimonka je leta 1976 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Njegova

prva zaposlitev je bila leta 1977 v Iskri IEZE d.o.o. Ljubljana, leta 1980 je pri Iskri banka

d.o.o. Ljubljana delal kot namestnik glavnega direktorja. Kasneje je od leta 1988 do leta

1993 bil direktor podjetja IMV Adria Caravan s sedežem v Belgiji in se leta 1993 zaposlil v

Iskri ponti d.o.o. kot finančni direktor. Njegova naslednja zaposlitev je bila na delovnem

mestu člana uprave za finance in ekonomiko v Slovenski železarni d. d. Ljubljana, leta

2002 pa je postal predsednik uprave SIJ – Slovenska industrija jekla Ljubljana.

V Perutnini Ptuj d. d. je od leta 2014 opravljal naloge pooblaščenca bank upnic v procesu

prestrukturiranja in iskanja strateškega partnerja-investitorja Perutnine Ptuj in leta 2016

prevzel vodenje Perutnina Ptuj d.d. – predsednik uprave in je v tej funkciji do sedaj.

Od februarja 2018 je bil imenovan za člana uprave Slovenske industrije jekla d.d.

Ljubljana.

Gospod Šimonka je bil dolgoletni aktivni športnik in športni funkcionar.  

Pisno in ustno se sporazumeva v več tujih jezikih - nemško, angleško, nizozemsko,

madžarsko, srbohrvaško, govorno se sporazumeva tudi v ruskem jeziku.

Izjava
Mesečno nadomestilo 353,13 EUR

Sejnina 220,00 EUR

Imenovan s strani Nadzornega sveta družbe Plinovodi

d.o.o.

Član komisije Žarko Furman

Gospod Žarko Furman je univezitetni diplomirani ekonomist (Ekonomsko poslovna

fakulteta Univerze v Mariboru) in diplomiran pravnik (Evropska pravna fakulteta Nova

Gorica). Njegova prva zapsolitev je bila leta 2007 v Lidl Slovenija d.o.o. kot regionalni

vodja prodaje, nato se je l. 2008 zapsolil v družbi Hmezad Trgovina Žalec d.o.o. kot vodja

komercialnega oddelka. V l. 2013 je napredoval v direktorja kjer še danes opravlja to

delo. Polg tega opravlja tudi nepoklicno funkcijko podžupana v Občini Slovenska Bistrica. 

Izjava
Mesečno nadomestilo 235,41 EUR

Sejnina 220,00 EUR

Imenovan s strani Nadzornega sveta družbe Plinovodi

d.o.o.

Član komisije Rok Vozel

Gospod Vozel je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva. Po pridobljeni diplomi je

opravil tudi strokovni izpit - IZS.

Od leta 2007 do 2009 je bil zaposlen v družbi Omega Air, kot tehnična pomoč in prodaja -

hladilne tehnike in prezračevanje. Od leta 2009 je zaposlen v družbi Plinovodi d.o.o. kot

samostojni razvojni inženir oziroma vodja projekta II.

Izjava
Mesečno nadomestilo 235,41 EUR

Sejnina 220,00 EUR

Imenovan s strani Nadzornega sveta družbe Plinovodi

d.o.o.

* opomba: vključena je izjava od dne 22. 1. 2018 dalje, ko je družba Plinovodi d.o.o. prešla v posredno večinsko državno lastništvo

** vsaka objava mora biti dostopna vsaj pet let po objavi

https://www.plinovodi.si/media/5539/tibor-%C5%A1imonka-izjava.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5540/%C5%BEarko-furman-izjava.pdf
https://www.plinovodi.si/media/5538/rok-vozel-izjava.pdf

