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15. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Vlada je na 15 . redni seji, 15.9.2022, med drugim potrdila predlog Zakona o začasnih ukrepih za 
omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka, s katerim bodo družine z otroki, ki 
so upravičene do otroškega dodatka, tri mesece prejele draginjski dodatek. Sprejela je tudi 
Jesensko napoved gospodarskih gibanj, ki kaže občutnejše umirjanje gospodarske rasti. Vlada se je 
seznanila z Revizijskim poročilom o smotrnosti nabave bojnih kolesnih vozil 8x8 za potrebe 
Slovenske vojske in sklenila, da se bo Slovenija umaknila iz programa Boxer, Vlada Republike 
Slovenije podpira pobudo glede javnega priznanja osamosvojitvenih aktivnosti oziroma 
osamosvojitvenega sodelovanja vsem takrat aktivnim udeležencem, ne zgolj članom veteranskih 
združenj 
 
Draginjski dodatek družinam, upravičenim do otroškega dodatka  
 
Vlada je sprejela Predloga zakona o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za 
upravičence do otroškega dodatka, s katerim bodo družine z otroki, ki so upravičene do 
otroškega dodatka, tri mesece prejele draginjski dodatek. Namen ukrepa je zagotoviti višjo 
socialno varnost družin z otroci, kot najbolj ranljivih skupin prebivalstva, katerih materialno 
stanje se zaradi splošne rasti cen poslabšuje.  
 
Za izplačilo draginjskega dodatka strankam ne bo treba vložiti vloge. Ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev se bo izvajalo na podlagi veljavne odločbe za otroški dodatek v 
obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. decembra  2023. Draginjski dodatek se bo izplačal trikrat, 
in sicer novembra, decembra 2022 in januarja 2023 v višini zneska  otroškega dodatka za 
prvega otroka v posameznem dohodkovnem razredu, v katerega je uvrščen upravičenec,  za 
vsakega otroka. Draginjski dodatek se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po 
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ravno tako se od draginjskega 
dodatka ne bo plačala dohodnina. 
 
Finančne posledice ukrepa znašajo 63 milijonov. Vlada predlog zakona pošilja v obravnavo 
Državnemu zboru po nujnem postopku. 
 
Metodologija izračuna deleža odpadne embalaže  
 
Vlada je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Uredba je 
spremenjena v delu metodologije izračuna deleža odpadne embalaže. Gre za delež,  za 
katerega mora v skupnem sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) posamezna 
družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo v imenu 
proizvajalcev, ki so jo pooblastili za izpolnjevanje obveznosti PRO. 
 
Glede na spremenjeno dinamiko med posameznimi koledarskimi leti (spremembe 
pogodbenih obveznosti, različne količine dane embalaže na trg v Sloveniji posameznih 
trimesečjih) se bodo deleži pobiranja odpadne embalaže pri izvajalcih javnih služb zbiranja in 
obdelave komunalnih odpadkov odslej izravnavali vsako trimesečje sproti. Do sedaj je 
namreč prihajalo do polletnega zamika med poročanimi podatki in obveznostmi pobiranja 
odpadne embalaže v izračunanih deležih.  
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Odgovor v zvezi s pobudo glede javnega priznanja osamosvojitvenih aktivnosti 
oziroma osamosvojitvenega sodelovanja vsem takrat aktivnim udeležencem, ne zgolj 
članom veteranskih združenj 
 
Na Varuha  človekovih pravic Republike Slovenije se je obrnil pobudnik s prošnjo, da mu 
pomaga pri pridobitvi stališča Vlade do njegove pobude za javno priznanje osamosvojitvenih 
aktivnosti oziroma osamosvojitvenega sodelovanja vsem takratnim udeležencem, ne zgolj 
članom veteranskih združenj in, da ima pobudnik v mislih predvsem krajevne skupnosti, ki so 
poleg svojih rednih zadolžitev prevzele različne naloge v podporo osamosvojitvenim 
aktivnostim, kot so organizacija dežurstev, razpošiljanje pozivov, zbiranje podatkov, 
obveščanje krajanov, komunikacija z občinskim štabom in občinskimi organi in, ki so v času 
osamosvajanja trajali nepretrgoma 24 ur do 11. julija 1991. 
 
Krajevne skupnosti in njihovi predsedniki so bili vključeni v aktivnosti osamosvojitvene vojne, 
ne samo na področju načrtovanja obrambnih priprav, izvajanja mobilizacijskih aktivnosti, in 
kurirske službe, temveč tudi drugih nalog na svojem območju, v sodelovanju s takratnimi 
občinskimi in drugimi organi. Vendar v veljavni zakonski okvir na področju varstva vojnih 
veteranov doslej niso bile vključene. 
 
Vlada Republike Slovenije podpira pobudo Dušana Divjaka. Z javnim priznanjem 
osamosvojitvenih aktivnosti oziroma osamosvojitvenega sodelovanja, bi se Republika 
Slovenija lahko zahvalila vsem posameznikom in organizacijam, ki so na svoj način 
prispevali k osamosvojitvenim aktivnostim, vendar ne izpolnjujejo kriterija za pridobitev 
statusa vojnega veterana. Še posebej pa si to priznanje zaslužijo krajevne skupnosti in 
njihovi predsedniki.  
 
Vlada prerazporedila sredstva v proračunu države 
 
Vlada je iz finančnega načrta Generalnega sekretariata vlade prerazporedila sredstva v višini 
dobrih 111 tisoč evrov v finančni načrt Urada za narodnosti. Sredstva bodo namenjena za 
plačilo 2. obroka sofinanciranja obveznosti občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo. 
 
V okviru finančnega načrta Ministrstva z delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 
vlada prerazporedila sredstva z dveh postavk. Sredstva v višini dobrih 161 tisoč evrov bodo 
namenjena za plačilo stroškov ukrepov Covid-19. Sredstva v višini 750 tisoč evrov pa bodo 
namenjena za plačilo solidarnega dodatka za novorojence.  
 
Vlada sprejela poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2022 
 
Vlada je sprejeto Poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2022 v obdobju januar-junij 
posredovala v Državni zbor. 
 
Sprejeti proračun za leto 2022 je predvidel prihodke v višini 11,5 milijarde  evrov. Do konca 
junija je bilo realiziranih 6,4 milijarde evrov, kar je 18 % več kot v istem obdobju lani. Odhodki 
so se v primerjavi z lanskim polletjem znižali za 6,5 milijarde evrov. 
 
Proračun je v prvem polletju izkazal približno 125 milijonov evrov primanjkljaja. 
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Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2021 v Sloveniji 
 
Vlada je sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2021 in 
ga pošlje Državnemu zboru RS. Poročilo prikazuje in analizira rezultate slovenskega 
kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva in z njimi povezanih dejavnosti v letu 2021, ki so 
podlaga pri pripravi usmeritev in razvojnega načrtovanja.  
 
  
Vlada sprejela pobudo za sklenitev večstranskega sporazuma o avtomatični izmenjavi 
informacij 
 
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o 
avtomatični izmenjavi informacij o dohodkih, pridobljenih prek digitalnih platform. 
 
Pobuda je pomembna z vidika zagotavljanja davčne preglednosti in se sklepa na podlagi 
Konvencije o medsebojni upravni pomoči pri davčnih zadevah. Slednja pa določa, da se 
lahko dve ali več pogodbenic medsebojno dogovori o avtomatični izmenjavi informacij, ki 
poteka na dvostranski podlagi med pristojnimi organi. 
 
Vlada je za podpis Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi 
informacij o dohodkih, pridobljenih prek digitalnih platform pooblastila ministra za finance 
Klemna Boštjančiča. 
 
Jesenska napoved 2022: Občutnejše umirjanje gospodarske rasti, velika negotovost 
zaradi razmer na energetskih trgih 
 
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je pripravil Jesensko napoved 
gospodarskih gibanj 2022, s katero se je danes seznanila vlada. Tokratno napoved je UMAR 
pripravil v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih 
trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo in vplivajo na poslabšanje 
gospodarskih obetov v slovenskih najpomembnejših trgovinskih partnericah. 
 
Ob občutnejši upočasnitvi do konca leta za letos predvidevajo 5,0-odstotno rast BDP. 
Zaostrene razmere se bodo nadaljevale v prvi polovici prihodnjega leta, ob okrevanju v 
drugem polletju se bo BDP v letu 2023 povečal za 1,4 %. V prvi polovici naslednjega leta 
bosta dodana vrednost predelovalnih dejavnosti in blagovni izvoz namreč še pod vplivom 
šibkejše rasti tujega povpraševanja, zmanjšane porabe plina in še vedno visokih cen. Ob 
predvideni, ponovno nekoliko višji, rasti v trgovinskih partnericah, kot izhaja iz trenutno 
prevladujočih napovedi mednarodnih institucij, bi v drugi polovici leta v tem delu 
gospodarstva sledilo okrevanje. 
 
Inflacija naj bi se do konca letošnjega leta ohranila blizu 10 %, do konca prihodnjega leta pa 
postopno znižala in v povprečju znašala 6 %. Ob predpostavki umirjanja cenovnih pritiskov bi 
se šele konec leta 2024 približala dvema odstotkoma. 
 
Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
voznikih 
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Predlagane spremembe Zakona o voznikih (ZVoz-1) prinašajo nekatere pomembne novosti 
za voznike. Spremenjena so določila, ki urejajo opravljanje zdravstvenih in kontrolnih 
zdravstvenih pregledov po ugotovljeni telesni in duševni nezmožnosti za vožnjo motornega 
vozila, poostren je nadzor nad šolami vožnje ter možnost odvzema licence v primeru 
ugotovljenih nepravilnosti, za več kot 300  tisoč voznikov pa je pomembna sprememba 
podaljšanje roka veljavnosti starih vozniških dovoljenj, ki lahko ostanejo v obtoku deset let 
dlje, do leta 2033. 
 
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa izvaja strokovne nadzore nad 
vsebino, obsegom, strokovnostjo in kakovostjo izvajanja dela subjektov, ki usposabljajo 
kandidate za voznike, izvajajo programa dodatnega usposabljanja za voznike začetnike in za 
varno vožnjo ter izvajajo programe izobraževanja in dodatna usposabljanja izvajalcev 
programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo. Odvzem 
pooblastila pooblaščeni organizaciji ali izbris šole vožnje iz registra šol vožnje bo odslej 
možen tako na podlagi ugotovitev predhodno ugotovljenega strokovnega nadzora javne 
agencije, kot tudi zgolj na podlagi obvestila inšpektorata, pristojnega za promet, in policije, in 
sicer kadar so v postopkih inšpektorata, pristojnega za promet, in policije ugotovljene kršitve. 
 
V spremenjenih določilih ZVoz-1 se jasno določa, da mora oseba v primeru predhodno 
ugotovljene začasne telesne in duševne nezmožnosti za vožnjo motornega vozila ponovni 
zdravstveni pregled za ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za vožnjo motornega vozila 
opraviti pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (torej ne pred posebno 
zdravstveno komisijo), v primeru predhodno ugotovljene telesne in duševne nezmožnosti za 
vožnjo motornega vozila pa pred posebno zdravstveno komisijo. 
 
Podaljšuje se rok za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih. Za 
zamenjavo vozniškega dovoljenja se namesto veljavnega roka za zamenjavo vozniških 
dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, to je 19. januar 2023, določa nov skrajen rok za 
zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, ki je 19. januar 2033.   
 
V času veljavnosti Zakona o voznikih je bil s strani javnosti večkrat podan predlog za 
podaljšanje roka za zamenjavo vozniških dovoljenj, izdanih na starih obrazcih, in uskladitev z 
roki za zamenjavo vozniških dovoljenj, določenimi v drugih državah članicah Evropske unije, 
pri čemer se rok za zamenjavo vozniških dovoljenj približa skrajnemu roku, določenem v 
direktivi 2006/126/ES, to je 19. januar 2033.  
 
Po statističnih podatkih je v obtoku še približno 355.000 vozniških dovoljenj, izdanih na starih 
obrazcih (približno 22 % glede na število vseh izdanih vozniških dovoljenj). Od tega je 
približno 310.000 roza papirnatih vozniških dovoljenj in 45.000 polikarbonatnih vozniških 
dovoljenj, ki potečejo konec leta 2022, ter niso skladna z obrazcem vozniškega dovoljenja, ki 
je določen v direktivi 2006/123/ES.  
 
Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o Strategiji skladnega upravljanja državne 
meje 
 
Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembi Odloka o Strategiji skladnega 
upravljanja državne meje Republike Slovenije, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega Parlamenta in Sveta o evropski mejni in obalni straži 
(FRONTEX) z dne 13. novembra  2019 določa obveznost držav članic EU za pripravo 
nacionalnih strategij IBM. Ta opredeljuje 12 strateških komponent (nadzor meje, zaščita in 
reševanje na morju, analize tveganja, izmenjava informacij, medagencijsko sodelovanje v 
državi, sodelovanje med agencijami v EU, sodelovanje s tretjimi državami, izravnalni ukrepi 
na notranjih mejah, uporaba najsodobnejših tehnologij, vračanje tujcev, nadzor kakovosti in 
mehanizem solidarnosti) in tri horizontalne komponente (temeljne pravice in svoboščine, 
izobraževanje in usposabljanje, raziskave in inovacije). Hkrati mora država upoštevati tudi 
elemente EU strategije IBM, ki jo je pripravila agencija FRONTEX. Policija je glavni pristojni 
organ za pripravo in implementacijo strategije.  
 
FRONTEX je v letih 2018 in 2019 v sodelovanju z Evropsko Komisijo izvedel niz 
usposabljanj za pripravo vsebine, ki so se jih udeležili tudi uslužbenci Policije, saj so vse 
države članice EU morale do leta 2020 pripraviti delovno verzijo strategije IBM v skladu z 
novimi, specifičnimi zahtevami. Slovenija je pripravila svojo delovno verzijo strategije IBM, ki 
je bila predmet tematske evalvacije vseh nacionalnih strategij IBM v letu 2020. V okviru 
tematske evalvacije je kot eden izmed 15 strokovnjakov iz držav članic EU, ki so izvajali 
tematsko evalvacijo, sodeloval tudi predstavnik slovenske Policije.  
 
Na podlagi priporočil tematske evalvacije je bila v drugi polovici 2020 in prvi polovici 2021 
pripravljena dopolnjena strategija IBM, ki je bila sprejeta na vladi in objavljena v Uradnem 
listu RS, št. 162/2021. Usklajevanje besedila strategije IBM je potekalo z vsemi vključenimi 
službami in ministrstvi, ki so ali bodo vključeni v njeno implementacijo.  
 
Solidarno varovanje skupnega prostora EU predstavlja solidaren del skupne varnosti EU. S 
strategijo IBM se zagotavlja sistemski pristop in stabilno financiranje, kadrovanje in uporabo 
skupnih finančnih instrumentov.  
 
S tokratno spremembo Strategije skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije 
(strategija IBM), ki je eden izmed elementov schengenske evalvacije in del schengenskega 
pravnega reda, se nadomešča Priloga 1 v Odloku o Strategiji skladnega upravljanja državne 
meje Republike Slovenije. Priloga je dopolnjena v točki o geopolitičnem okolju, kjer je pri 
glavnih tveganjih določeno, da vsi nacionalni organi, ki so v okviru svojih pristojnosti vključeni 
v sistem upravljanja državne meje, pripravijo poročila o grožnjah, tveganjih in izzivih za 
učinkovito obvladovanje različnih oblik čezmejne kriminalitete. Dopolnjena je tudi točka o 
varovanju državne meje, kjer je dodano, da Policija po začetku odstranjevanja ograje na meji 
redno spremlja in prilagaja operativne načrte varovanja državnih meja. Odločitve glede 
ograje na meji pa sprejme vlada. Prav tako je poudarjeno sodelovanje z nadzorstvenimi 
organi za zagotavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, upoštevanje njihovih 
priporočil in ugotovitev ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami in civilno družbo. 
 
Vlada spremlja situacijo na področju migracij 
 
Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o poteku odstranjevanja žičnate 
ograje na meji z Republiko Hrvaško. Vlada spremlja situacijo na področju migracij in s 
posameznimi sklepi prilagaja aktivnosti za učinkovit nadzor državne meje. 
 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

Ministrstvo za notranje zadeve migracije obravnava celostno, pri čemer se izhaja iz dejstva, 
da so migracije običajen pojav, zlasti v današnjem globalnem svetu. So del naše realnosti, 
so stalnica sodobnih družb, kot tudi stalnica skozi človeško zgodovino. Zato se jih ne more 
dojemati kot družbene krize, temveč kot običajen del razvoja in dinamike družb. Pogosto se 
na migracije veže politika vzbujanja strahu in nesprejemanja drugačnosti. Potenciranje 
strahu do tujcev ni sprejemljiva praksa v svetu, ki je multikulturen. Države morajo smiselno 
prilagajati migracijske politike in konkretne ukrepe aktualnim razmeram v lokalnem in 
globalnem okolju. Zelo pomembno je, da so ti ukrepi sorazmerni glede na okoliščine. 
Zagotavljati morajo varnost ljudi ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic, kar je 
pomembno izhodišče demokratičnih politik na področju migracij in azila v sodobnem 
globalnem svetu.  
 
Na Ministrstvu za notranje zadeve potekajo aktivnosti v smeri priprave nove migracijske 
politike. Ta bo velik poudarek posvetila spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava, to je 
vrednotam, ki so temelj vsake demokratične družbe. Vlada Republike Slovenije se zavzema 
za human odnos do vsakega posameznika in za nudenje pomoči in je zavezana k visokim 
standardom zagotavljanja varnosti v slovenski družbi in naši neposredni soseščini. 
 
Ograja na meji je bila postavljena leta 2015, ko je število nezakonitih prehodov državne meje 
skokovito naraslo zaradi razmer v svetu. Že v letu 2016 so se številke vrnile na raven pred 
letom 2015. Tudi število zaznanih nezakonitih prehodov v zadnjih treh letih kljub porastu 
glede na leti 2016 in 2017 ne odstopa bistveno od številk, ki jih je policija že zaznala v 
preteklih letih. Letos je zaradi novih razmer v mednarodnem okolju (vojna v Ukrajini, suše in 
naraščajoča revščina, spremenjeni vizumski režimi v nekaterih državah Zahodnega Balkana 
in Turčiji) opažen trend naraščanja migracij na raven, primerljivo z letom 2019. Od 15. julija 
do danes je bilo odstranjenih 4.142 metrov rezilne žice na območjih policijskih uprav Novo 
mesto in Maribor. 
 
Glavni namen varovanja zunanje (schengenske) meje je preprečevanje nezakonitih 
prehodov meja, odvračanje čezmejne kriminalitete in izvedba ukrepov proti osebam, ki so 
prestopile mejo nezakonito. Policija z nadzorom območij, ki pomenijo povečano tveganje za 
nedovoljene migracije, partnerskim sodelovanjem z drugimi državnimi organi in lokalno 
skupnostjo, mednarodnim sodelovanjem, razvijanjem novih doktrin in tehnične opreme za 
odkrivanje in preprečevanje nedovoljenih migracij še naprej zagotavlja ustrezno raven 
varnosti tako obmejnemu prebivalstvu kot prebivalstvu v notranjosti države oziroma 
Evropske unije. Policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti - tudi v obmejnih občinah in 
lokalno prebivalstvo ni izpostavljeno. Prav tako policija prilagaja svoje ukrepe in delo usmerja 
v odkrivanje tihotapcev ljudi. 
 
Letos je policija obravnavala 183 primerov, v katerih je bilo prijetih 171 tihotapcev ljudi (152 
tujcev in 19 slovenskih državljanov) s 1212 nezakonitimi migranti. Za 137 tihotapcev je bil 
odrejen pripor. V času odstranjevanja ograje na meji je policija izvedla več poostrenih 
nadzorov na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto in Maribor. Šlo je za več ciljno 
usmerjenih poostrenih nadzorov na območjih, kjer se je ali se bo odstranjevala žična ograja 
oziroma tam, kjer je tveganje za neregularne migracije največje. 
 
Na Ministrstvu za notranje zadeve je bil izveden postopek evidenčnega naročila male 
vrednosti za izbiro zunanjega izvajalca za odstranitev žične ograje. Evidenčno naročilo male 
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vrednosti po predhodnem povabilu k ponudbi ni uspelo (prejeta je bila le ena ponudba, ki je 
krepko presegala naročnikova zagotovljena sredstva). Izveden bo nov postopek 
evidenčnega naročila male vrednosti s spremenjenimi tehničnimi specifikacijami. 19. avgusta 
2022 je bila objavljena namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo odstranjene 
rezilne žice ter veznega in pritrdilnega materiala na meji z Republiko Hrvaško v okvirni dolžini 
tri kilometre. Rok za prejem ponudb je 9. september 2022. Javno naročilo za izbiro 
zunanjega izvajalca za odstranitev panelne ograje in žice je v zaključni fazi priprave 
strokovnih podlag. Objava javnega naročila za odstranitev panelne ograje in žice je 
načrtovana za konec septembra. 
 
Na področju mednarodne zaščite se v zadnjih letih povečuje število vloženih prošenj za 
mednarodno zaščito. Lani je prišlo do občutnega porasta vloženih prošenj za mednarodno 
zaščito, ta trend se nadaljuje tudi letos. Vloženih je bilo že 4964 prošenj za mednarodno 
zaščito, kar je 103,7 % povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani oziroma 93,4 % vseh 
prošenj, vloženih v letu 2021. 
 
Opažamo porast vloženih prošenj s strani državljanov Indije in Kube. Slednji pridejo zakonito 
do Rusije in nato do Srbije, od koder nadaljujejo pot po balkanski poti. Podobno je z 
državljani Indije, ki državo zapustijo legalno preko Združenih Arabskih Emiratov ali Srbije in 
nato nezakonito nadaljujejo pot v Evropo. 
 
Letos beležimo tudi znaten prihod prosilcev za mednarodno zaščito iz afriških držav, od 
koder so v prejšnjih letih prihajali zgolj posamezniki, jih je sedaj veliko več, skupno skoraj 13 
% iz devetih afriških držav (Burundi, Demokratična Republika Kongo, Gambija, Gana, 
Gvineja, Kamerun, Mali, Senegal, Togo). Predvsem Burundi je posledica ugodnega 
vizumskega režima za državljane te države v Srbiji, državljani drugih afriških držav pa v EU 
prihajajo predvsem prek Turčije z ugodnimi letalskimi povezavami preko Istanbula ter naprej 
na Ciper. 
  
Vlada sprejela sklep o umiku Slovenije iz programa Boxer 
 
Vlada se je danes seznanila z Revizijskim poročilom o smotrnosti nabave bojnih kolesnih 
vozil 8x8 za potrebe Slovenske vojske in sklenila, da se bo Slovenija umaknila iz programa 
Boxer. O tem bo Ministrstvo za obrambo obvestilo Organizacijo za sodelovanje pri skupnem 
oboroževanju (OCCAR). Ministrstvo bo do konca leta pripravilo rešitev za oblikovanje 
zmogljivosti srednje bataljonske bojne skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona. 
Pri tem bo zasledovalo cilj, da prihranimo vsaj 400 milijonov evrov glede na dosedanje 
ocene. Vlada bo z danes sprejetimi sklepi in revizijskim poročilom o smotrnosti navedene 
nabave seznanila Odbor za obrambo Državnega zbora. 
 
Ministrstvo za obrambo je intenzivnejše aktivnosti za izvedbo projekta nabave bojnih 
kolesnih vozil (BKV) 8x8 začelo leta 2017. S potekom postopka nakupa BKV 8x8 za 
izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine (SrBBSk) je ministrstvo Vlado Republike 
Slovenije seznanilo v začetku leta 2018, pri čemer sta bila kot najustreznejši način in 
postopek izbire dobavitelja opredeljena priključitev k večnacionalnemu programu Boxer v 
okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (v nadaljnjem besedilu: 
OCCAR). 
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Ministrstvo je februarja 2019 ocenilo, da je za nadaljevanje projekta treba izvesti aktivnosti, ki 
bodo pomenile celovitejši pristop pri izgradnji SrBBSk, ter pripraviti podlago, ki bo omogočila 
prevzemanje obveznosti v večletnem časovnem obdobju. Zaradi navedenega je bil projekt s 
sklepom Vlade Republike Slovenije začasno odložen. 
 
Pogodba za nakup 45 BKV 8x8 v vrednosti 281,5 milijona EUR brez DDV je bila podpisana 
11. maja 2022 ter vključuje logistični paket, razvojne stroške in stroške vodenja projekta. V to 
vrednost ni všteta oprema za komunikacijski sistem C4I, ki po oceni znaša najmanj 13,5 
milijona EUR brez DDV. K skupni pogodbeni vrednosti je treba dodati še morebitno letno 
eskalacijo. Za povrnitev razvojnih stroškov mora Slovenija ostalim državam plačati 7,2 
milijona EUR in 3 milijone EUR za administrativne stroške. 
 
Minister za obrambo je v začetku junija 2022 odredil izvedbo notranjerevizijskega pregleda 
smotrnosti nabave BKV 8x8. V okviru smotrnosti je notranja revizija preverila, ali so bili 
postopki nakupa speljani tako, da je bila izbira vozila Boxer gospodarna, da je bil postopek 
nakupa učinkovit in da je bil nakup uspešen. 
 
Iz revizijskih ugotovitev med drugim izhaja, da revizija ne more podati mnenja o 
gospodarnosti nakupa BKV 8X8 Boxer, saj cene drugih vozil, ki ustrezajo veljavnim 
standardom, niso bile razdelane, prav tako ne izvedljivost nabave le-teh. Iz revizijskih 
ugotovitev izhaja tudi, da je bil postopek nakupa delno učinkovit. 
 
V okviru revizije je bilo ugotovljeno, da sklep ministra za obrambo iz februarja 2021, da se 
Poljski pošlje zaprosilo za ponudbo za bojna vozila za opremljanje SrBBSk in da se pripravi 
zahteva za preverbo možnosti nadgradnje že obstoječih osnovnih vozil 8x8 (patrij) z 
različnimi oborožitvenimi sistemi (top 30 mm, minomet 120, medicinsko vozilo, vozilo 
tehnične podpore, poveljniško vozilo ter drugo), ni bil realiziran. 
 
Nakup 45 BKV 8x8 sicer sledi zastavljenim ciljem glede opremljanja srednjega pehotnega 
bataljona in prispeva k njihovemu doseganju. Sredstva za nakup dodatnih BKV 8x8 vsaj do 
minimalnih zahtev do leta 2026 niso načrtovana, kar lahko pomeni, da cilj končne operativne 
zmogljivosti za srednji pehotni bataljon do konca leta 2026 ne bo dosežen. Sredstva za 
nabavo sistemov za bojno podporo ter zagotovitev delovanja za srednji pehotni bataljon in 
bataljonsko bojno skupino do leta 2026 so sicer načrtovana, a se postopki za nabavo 
manjkajočih sistemov za bojno podporo in zagotovitev delovanja še niso začeli. Notranja 
revizija ugotavlja, da so podatki glede potrebnega števila in vrste vozil 8x8 za srednji pehotni 
bataljon in srednjo bataljonsko bojno skupino nekonsistentni tako glede skupnega števila kot 
vrste vozil. 
 
Tako v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske kot v Srednjeročnem obrambnem programu je med drugim predvideno in poudarjeno, 
da bomo kupili vozila 8x8, ki so že bila preizkušena v operativni uporabi, brez posebnih 
večjih prilagoditev in dodatnega razvoja za Slovensko vojsko. Glede preizkušenosti BKV 8x8 
»model Litva« v operativni uporabi med revizijo ni bilo podanega jasnega odgovora. 
Pojasnjeno je bilo, da so se strokovnjaki Slovenske vojske in ministrstva srečevali s 
strokovnjaki iz vseh držav, ki sodelujejo v programu Boxer, izmenjali izkušnje na področju 
uporabe in vzdrževanja vozil ter da je bila operativna preizkušenost vozil na bojišču 
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preverjena iz časopisnih člankov in objav na spletnih straneh OCCAR, Nemčija pa je vozila 
uporabljala v Afganistanu. 
 
Ugotovljeno je bilo, da BKV 8x8, ki je predmet sklenjene pogodbe prek OCCAR, izpolnjuje 
najmanj minimalne zahteve glede ognjene moči, balistične in minske zaščite ter manevra in 
taktično-tehnične karakteristike, ki jih je zahteval naročnik. Notranja revizija na podlagi 
podatkov iz investicijske dokumentacije meni, da je bila leta 2018 izbrana najdražja različica. 
Notranja revizija je ugotovila, da dokumenti investicijske dokumentacije in gradiv iz leta 2018, 
ki so bili pripravljeni za strokovni svet, ki je na Ministrstvu za obrambo pristojen za presojo 
upravičenosti in spremljanje ter usklajevanje izvedbe ključnih investicij na obrambnem 
področju, obravnavajo štiri možne tipe vozil BKV 8x8.  
 
V nadaljevanju postopka nabave BKV 8x8 leta 2020 kljub spremenjenim okoliščinam, kot so 
nova taktična študija, novi dokumenti zveze Nato, postopek sprejemanja Ciljev zmogljivosti 
2021, možne spremembe na tržišču BKV 8x8, ministrstvo, razen za pridružitev OCCAR, ni 
iskalo drugih možnosti. 
 
Po mnenju notranje revizije je odločitev za višjo balistično in minsko zaščito, ki presega 
minimalne zahteve, vplivala na manjši izbor med BKV 8x8 in posledično na višjo ceno. 
Zaradi navedenega notranja revizija ni mogla podati mnenja, da je bil nakup BKV 8x8 Boxer 
gospodaren, prav tako ni mogla z gotovostjo podati mnenja, da bi bilo nakup mogoče izvesti 
z manj sredstvi, saj podatki o možnih različicah vozil BKV 8x8 izhajajo iz raziskave trga, ki je 
bila opravljena leta 2017. 
 
Generalštab Slovenske vojske je ob pripravi gradiv ocenil, da je za vzpostavitev srednjega 
pehotnega bataljona (SrPB) potrebnih 710 milijonov EUR in dodatnih 332 milijonov EUR za 
vzpostavitev vseh modulov SrBBSk, kar skupaj znese milijardo 42 milijonov EUR. V ta 
znesek niso všteti stroški infrastrukture, usposabljanja in življenjskega ciklusa sredstev. V 
okviru analize je prav tako navedeno, da je v sklopu Zakona o zagotavljanju sredstev za 
investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026 za ta namen trenutno predvidenih 609 
milijonov EUR, vendar bi bilo treba za zaključek opremljanja SrPB in modulov SrBBSk, po 
oceni generalštaba, dodatno zagotoviti še vsaj 433 milijonov EUR. 
 
Ocena stroškov za srednji bojni izvidniški bataljon (SrBIB) še ni narejena, saj še ni izdelane 
taktične študije, ki bo opredelila strukturo in opremo. Predvideva se, da bodo srednja bojna 
izvidniška vozila zaradi dodatnih zahtev dražja od srednjih bojnih vozil pehote. Iz tega izhaja 
predvidevanje, da bo cena za tak bataljon približno 800 milijonov EUR, vendar tudi ti stroški 
ne vključujejo infrastrukture, usposabljanja in življenjskega cikla sredstev. 
 
Skupni strošek nabave obeh zmogljivosti je torej po ocenah vsaj milijardo 842 milijonov EUR, 
verjetno pa je ta ocena celo na spodnjem pragu in zelo verjetno bi se z indeksacijo cena še 
povečala. Obe zmogljivosti se da doseči z nižjo ceno ob zasledovanju minimalnih zahtevanih 
ciljev zmogljivosti. Največji prihranek je mogoče doseči s prestrukturiranjem SrBBSk in 
SrBIB. 
 
Iz navedenega in na podlagi strokovnih ocen je mogoče sklepati, da je predvideni nakup 136 
BKV 8x8 k že obstoječim 30 vozilom nepotrebno ambiciozno zastavljen. Z optimizacijo, 
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zmanjšanjem nabave predvidenega števila BKV 8x8, izborom morebiti cenejšega ponudnika 
ter nadgradnjo obstoječih 30 BKV 8x8 lahko prihranimo vsaj 400 milijonov evrov. 
 
Ministrstvo za obrambo je doslej prejelo račun v vrednosti 7,2 milijona EUR za povrnitev 
razvojnih stroškov drugim državam, ki sodelujejo v programu Boxer, z valuto 4. 8. 2022 ter 
račun v višini 2,533 milijona EUR za prvi vpoklic operativnih stroškov 2022 z valuto 1. 9. 
2022, ki ju še ni poravnalo.  
 
Tveganje za doseganje končne operativne zmogljivosti srednjega pehotnega bataljona, ki po 
mnenju notranje revizije ni obvladano, predstavlja tudi kadrovska problematika, zato bo treba 
čim prej sprejeti ukrepe za izboljšanje stanja na področju kadrov. 
 
Notranja revizija je podala priporočila za izboljšanje poslovanja, med drugim tudi, da se 
izdela celovit načrt investicij za izgradnjo celotne srednje bataljonske bojne skupine (s 
srednjim pehotnim bataljonom in vsemi zahtevanimi moduli) in srednjega bojnega 
izvidniškega bataljona, ki bi ga po potrditvi vodstva ministrstva vključili v ustrezne planske 
dokumente ter bi predstavljal podlago za pripravo investicijske dokumentacije in izvedbo 
prihodnjih nabav za potrebe vzpostavitve srednje bataljonske bojne skupine in srednjega 
bojnega izvidniškega bataljona. 
 
Ministrstvo je pri OCCAR že izvedlo povpraševanje glede morebitnega izstopa iz programa 
Boxer ter odpovedi sklenjenih mednarodnopravnih in civilnopravnih dokumentov. Iz prejetega 
odgovora izhaja, da s podpisom Sporazuma Republike Slovenije ni postala polnopravna 
članica OCCAR, da se sklenjeni sporazum nanaša izključno na sodelovanje Republike 
Slovenije kot države nečlanice OCCAR v programu Boxer, zato bi ob morebitni odločitvi za 
prenehanje tega sodelovanja sporazum postal brezpredmeten.  
 
Iz prejetih pojasnil OCCAR je mogoče sklepati, da lahko na višino stroškov vplivajo trenutno 
nestabilne razmere na svetovnem trgu, zaradi katerih je industrija angažirala več 
podizvajalcev. Tako OCCAR pojasnjuje, da brez usklajevanja z industrijo ne more podati 
natančnega izračuna prekinitve pogodbe, pri čemer ocenjuje, da bodo stroški za Republiko 
Slovenijo znašali približno petino vrednosti pogodbe. 
 
 
Vlada določila izhodišča za pogajanja s sindikati s področja zdravstva in socialnega 
varstva  
 
Vlada Republike Slovenije je določila Izhodišča za pogajanja za razrešitev stavkovnih zahtev 
reprezentativnih sindikatov zdravstva in socialnega varstva in pogajanja zaradi realizacije 
Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in 
nadaljevanju pogajanj z reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva in socialnega 
varstva za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi – tarifni del 
in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije – 
tarifni del ter izhodišča za pogajanja za sklenitev Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu 
Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji. 
 
Vlada je prav tako pooblastila pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev Aneksa h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, pogajalsko skupino za 
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pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi ter 
pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in 
zobozdravnike v Republiki Sloveniji, upoštevaje izhodišča iz prejšnje točke. 
 
 
Mnenje vlade o predlogu priporočil v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in energetske 
draginje 
 
Vlada je danes sprejela mnenje o predlogu priporočil v zvezi z omilitvijo posledic inflacije in 
energetske draginje, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev.  
 
Vlada pri iskanju ustreznih rešitev zasleduje smiselne in vzdržne politike, ki lahko Slovenijo 
gospodarsko in socialno krepijo. Priporočila, ki jih je pripravila skupina poslank in poslancev, 
ne sledijo ciljem javnofinančne vzdržnosti v časih negotovosti in inflacijskih pritiskov, zato se 
vlada s predlogom ne strinja. 
 
 
 
 

* * * 


