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Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 

65/14 in 55/17) in 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 

23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) je 

Vlada Republike Slovenije na 25. redni seji dne 28. 3. 2019 pod točko 4.17 sprejela naslednji

S K L E P:

o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje

I

Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje (v nadaljnjem besedilu: 

Svet). 

II

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne 

naloge in ji nudi pomoč zlasti pri odločanju o zadevah s področja korporativnega upravljanja v 

Republiki Sloveniji. 

Namen delovanja sveta je z izboljšanjem korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji

dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

III

Svet opravlja naslednje naloge: 

oblikuje predloge za razvoj in izboljšanje korporativnega upravljanja v Republiki 

Sloveniji;

sprejema usmeritve za pripravo predlogov sprememb predpisov s področja 

korporativnega upravljanja in sorodnih področij v Republiki Sloveniji;

sprejema usmeritve za pripravo predlogov predpisov za prenos evropskega pravnega 

reda v slovenski pravni red s področja korporativnega upravljanja in sorodnih področij;

oblikuje stališča do posameznih vprašanj s področja korporativnega upravljanja in

sorodnih področij v Republiki Sloveniji; 

svetuje pri oblikovanju politik in spremembah predpisov, ki vplivajo na korporativno 

upravljanje in sorodna področja v Republiki Sloveniji; 

spremlja kakovost izjav o skladnosti slovenskih družb s kodeksi korporativnega 

upravljanja;
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skrbi za koordinacijo med nosilci kodeksov korporativnega upravljanja, predstavniki in 

nadzorniki s tega področja v Republiki Sloveniji;

analizira poročila o stanju korporativnega upravljanja v Republiki Sloveniji, ki jih 

pripravljajo mednarodne organizacije, jim poroča in komunicira s predstavniki teh 

organizacij.  

IV

Svet ima predsednika, namestnika predsednika in 13 članov. 

Svet sestavljajo predstavniki:

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,

Ministrstva za finance,

Agencije za trg vrednostnih papirjev,

Agencije za zavarovalni nadzor,

Agencije za javni nadzor nad revidiranjem,

Banke Slovenije,

Slovenskega državnega holdinga, d. d.,

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.,

Gospodarske zbornice Slovenije,

Ljubljanske borze d. d., Ljubljana,

Združenja nadzornikov Slovenije,

štirje predstavniki stroke na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predsednik sveta je predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Člani sveta 

izmed sebe izvolijo namestnika predsednika sveta. 

V

V svet se imenujejo naslednji člani:

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, 

Goran Kitić, podsekretar, Ministrstvo za finance,

Tanja Lovka, mag., vodja Oddelka za primarni trg in prevzeme, Agencija za trg 

vrednostnih papirjev,

mag. Gorazd Čibej, direktor, Agencija za zavarovalni nadzor,

mag. Mojca Majič, direktorica, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,

Tomaž Rotovnik, Oddelek Sistemski nadzor in regulativa, Banka Slovenije,

Boštjan Koler, član uprave, Slovenski državni holding, d. d.,

Andrej Prebil, izvršni direktor, Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.,

mag. Marko Djinović, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov in skladnost 

poslovanja, Gospodarska zbornica Slovenije,

mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, Ljubljanska borza d. d., Ljubljana, 

mag. Irena Prijović, generalna sekretarka, Združenje nadzornikov Slovenije,

prof. dr. Katarina Zajc, predstojnica Katedre za pravnoekonomske znanosti, Univerza v 

Ljubljani, Pravna fakulteta,

prof. dr. Janez Prašnikar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,

mag. Andreja Bajuk Mušič, samostojna strokovna svetovalka za korporativno 

upravljanje, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,

Gorazd Podbevšek, direktor RMG d. o. o. in predsednik Strokovnega sveta Združenja 

nadzornikov Slovenije. 
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Mandat članov sveta traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Če član sveta odstopi, mora pristojni organ ali institucija predlagati Vladi Republike Slovenije 

imenovanje novega člana v 60 dneh po prejemu odstopne izjave. 

VI

Svet dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta. Na seje sveta so lahko vabljeni 

tudi strokovnjaki ter organi in institucije, ki niso člani sveta. 

Svet lahko za obravnavo posameznih vprašanj oblikuje delovne skupine.  

VII

Svet deluje na podlagi poslovnika, ki ga svet sprejme z večino glasov vseh članov sveta. 

Poslovnik določa:



pravice in obveznosti predsednika sveta in namestnika predsednika sveta, 



način sklicevanja sej,



način vodenja sej,



način sodelovanja in glasovanja na sejah,



pravila potrjevanja zapisnikov sej,



postopek in način vabljenja udeležencev, ki niso člani sveta, na seje,



pravila delovanja delovnih skupin, 



druga vprašanja, povezana z delom sveta. 

Svet o svojem delu enkrat letno poroča Vladi Republike Slovenije. 

VIII

Strokovne in administrativne naloge za svet opravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. 

IX

Sredstva za delo sveta se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije in so vključena v finančni 

načrt Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Člani sveta, ki niso zaposleni v državnem organu in Banki Slovenije, so upravičeni do sejnin in 

povračila stroškov v skladu z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih 
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agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 

66/12, 51/13 in 6/15). 

X

Prvo sejo sveta skliče predsednik sveta najkasneje v 30 dneh po prvem imenovanju članov 

sveta. 

Svet sprejme poslovnik najkasneje v 60 dneh po prvi seji sveta.

XI

Ta sklep začne veljati s sprejetjem.

Stojan Tramte

generalni sekretar

Prejmejo:



imenovani



Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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