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Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600

F: 01-369-6609

E: gp.mf@gov.si

www.mf.gov.si

Številka: 510-2/2023/15

Ljubljana, 17. 1. 2023

EVA: /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na konferenci 

»Hrvaška, 20. članica evroobmočja«, v Zagrebu na Hrvaškem, 24. januarja 2023 –

predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega 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, 55/17 in 

163/22) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi ministra za finance Klemna 
Boštjančiča na konferenci »Hrvaška, 20. članica evroobmočja«, v Zagrebu na Hrvaškem, 24. januarja 
2023.

                                                                                           Barbara Kolenko Helbl
                                                                                                 GENERALNA SEKRETARKA

SKLEP PREJMEJO:
- Ministrstvo za finance, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Katja Lautar, generalna direktorica Direktorata za ekonomsko in fiskalno politiko
- Jana Poljak, vodja Sektorja za mednarodne in ekonomske zadeve

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

/

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE
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d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Stroški službene poti bodo vključevali potne stroške.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občin.

NE
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Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                             Mag. Saša Jazbec

                                       DRŽAVNA SEKRETARKA

PRILOGA:

 predlog sklepa (Priloga 1)
 Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na konferenci »Hrvaška, 20. 

članica evroobmočja, v Zagrebu na Hrvaškem, 24. januarja 2023 (Priloga 2)
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Predlog sklepa

Številka:

Datum:

Na podlagi šestega 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, 55/17 in 

163/22) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … pod točko … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o udeležbi ministra za finance Klemna 
Boštjančiča na konferenci »Hrvaška, 20. članica evroobmočja«, v Zagrebu na Hrvaškem, 24. januarja 
2023.

Barbara Kolenko Helbl                                                                                               
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
 Informacija iz tega sklepa

SKLEP PREJMEJO:
- Ministrstvo za finance, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve.
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Priloga 2

Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na konferenci »Hrvaška, 20. 
članica evroobmočja, v Zagrebu na Hrvaškem, 24. januarja 2023

Na Hrvaškem je 1. 1. 2023 prišel v obtok evro, s čimer se je število držav članic Evropske unije (EU), ki 
uporabljajo enotno evropsko valuto, povzpelo na 20. Z vstopom Hrvaške v evroobmočje je postala 
Hrvatska narodna banka (nacionalna centralna banka države) članica evrosistema. Kot je običajno za 
obeležitev tega dogodka države članice organizirajo različne dogodek. 

Republika Hrvaška bo 24.1.2023 organizirala konferenco »Hrvaška, 20. članica evroobmočja« (Croatia, 
the 20th member of the euro area). Na dogodek so povabili vse ministre za finance evro območja. Vabilo 
je prejel tudi predsednik Vlade RS Robert Golob. 

Program dogodka vsebuje nagovor hrvaškega premierja, Andreja Plenkovića ter video sporočilo 
predsednice Evropske komisije, Ursule von der Leyen. Na dogodku bodo kot govorci nastopili še drugi 
visoki gostje iz tujine in Hrvaške: podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, komisar za 
ekonomijo Paolo Gentiloni, guverner Hrvaške narodne banke Boris Vujčić in minister za finance Hrvaške 
Marko Primorac. Uvodnim nagovorom bo sledila kratka okrogla miza na temo: Evro kot zagotovilo za 
odpornost. Glavni govorec bo Paschal Donohoe, predsednik Evroskupine. Sledila bo izmenjava mnenj o 
učinkih vpeljave evra kot valute, tudi vplivu na inflacijo ter o aktualnih razmerah v evro območju.  Ministri 
za finance evroobmočja bodo z novim članov evro skupine oplemenitili razpravo o aktualnih zadevah tudi 
v bodoče. 

Dogodka se bo udeležil minister za finance Republike Slovenije Klemen Boštjančič.

Konference se bo poleg ministra za finance udeležila tudi Jana Poljak, vodja Sektorja za mednarodne in 
ekonomske zadeve v Direktoratu za ekonomsko in fiskalno politiko.
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