
 

mag. Janko Burgar 

Mag. Janko Burgar, rojen 26. 6. 1967 v Kranju, je najprej študiral 

elektrotehniko in računalništvo na Fakulteti za elektrotehniko in 

računalništvo Univerze v Ljubljani, ga zaključil 1992, že 1996 pa je 

diplomiral tudi na Fakulteti za organizacijske vede, in pridobil naziv 

diplomirani organizator dela-informatik. Na Ekonomsko-poslovni 

fakulteti Univerze v Mariboru je leta 2002 po študiju na smeri 

Inovacijski menedžment pridobil naziv magistra znanosti ekonomskih 

ved ter tako uspešno povezal področji naravoslovja in ekonomije.  

Izkušnje v gospodarstvu je pridobil v podjetju IskraEmeco, d.d. ter v 

različnih vlogah in položajih bil del ekipe, ki je v podjetju vodila 

projekt celovitih sprememb in napredka. Od leta 1992 do leta 1996 je 

bil V IskraEmeco član in vodja razvojne skupine, nato do leta 2001 v 

istem podjetju vodja projektov uvajanja sprememb na ravni podjetja 

ter član skupine za uvedbo sistema stalnih izboljšav. 

Ključna področja: upravljanje intelektualne lastnine; procesi in 

optimiranja procesov; sistem stalnih izboljšav, vodja inovacijske 

dejavnosti in projektov na ravni podjetja in član kolegija predsednika 

uprave. Poslovno kariero je nadaljeval na Gospodarski zbornici 

Slovenije kjer je bil od junija 2005 do 



septembra 2006 na mestu vodja sektorja za podjetništvo in 

konkurenčnost.  

Mag. Janka Burgarja je Vlada RS s 1. 9. 2006 imenovala za v. d. 

generalnega direktorja Direktorata za podjetništvo in konkurenčnost 

na Ministrstvu za gospodarstvo. Od takrat, pa do imenovanja za 

državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo – funkcijo je po 

sklepu Vlade RS prevzel s 1. 5. 2011 – je bil mag. Burgar ves čas 

zaposlen na različnih položajih v okviru Direktorata za podjetništvo in 

konkurenčnost ter stalen član ali vodja medresorskih delovnih skupin 

za področje podjetništva in konkurenčnosti ter eden ključnih 

promotorjev celovitih pristopov na področju inovativnosti in 

podjetništva, celovitosti podjetniškega okolja in industrijske politike 

kjer je prav družbena odgovornost povezovalec konceptov 

trajnostnega razvoja gospodarstva in družbe kot celote. 

Trenutno opravlja naloge Vodje oddelka za splošne zadeve in 

mednarodno sodelovanje na Javni agenciji RS za varstvo konkurence.  


