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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju 
programa Boxer s strani OCCAR – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov Vlade:
Na podlagi 70. in 71. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) 
je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji dne ______ pod točko ___ dnevnega reda 
sprejela

S K L E P

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju 
(OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR.

2. Vlada Republike Slovenije za podpis pisma o sprejetju pogojev upravljanja programa 
Boxer s strani OCCAR pooblasti ministra za obrambo mag. Mateja Tonina.

3. Vlada Republike Slovenije pošlje pobudo za sklenitev sporazuma z osnutkom 
sporazuma, ki bo sklenjen z izmenjavo pisem, v potrditev Odboru Državnega zbora 
Republike Slovenije za zunanjo politiko.

4. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep, št. 51002-43/2018/3 z dne 26. 7. 
2018.

                                                                                        Mag. Janja Garvas Hočevar,
                                                                                vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prilogi:
− pobuda za sklenitev sporazuma z osnutkom sporazuma,
− Konvencija o ustanovitvi organizacije OCCAR.

Prejmeta:
– Ministrstvo za obrambo,
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– Ministrstvo za zunanje zadeve.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
Državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3. a Oseba, odgovorna za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko na Ministrstvu za obrambo.
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

– mag. Matej Tonin, član Vlade RS in minister za obrambo,
– Uroš Lampret, državni sekretar na Ministrstvu za obrambo
– Generalmajor Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske,
– Uroš Korošec, generalni direktor Direktorata za logistiko..

5. Kratek povzetek gradiva:
Dolgoročni in srednjeročni razvojno-usmerjevalni in načrtovalni dokumenti na področju 
obrambe, predvsem Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja 
Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10) in Srednjeročni obrambni program 
Republike Slovenije 2018-2023 (sklep Vlade RS, št. 80300-3/2018/3 z dne 19. 4. 2018 in št. 
80300-1/2021/3 z dne 21. 4. 2021) med drugim predvidevajo opremljanje Slovenske vojske 
z bojnimi kolesnimi vozili 8 x 8 (v nadaljevanju: BKV 8 x 8) kot temeljne platforme za 
izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine Slovenske vojske. Nakup teh vozil, in sicer 
BKV 8 x 8 Boxer (v nadaljevanju: vozila Boxer), bo Ministrstvo za obrambo izvedlo v okviru 
večnacionalnega programa Boxer Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju 
(OCCAR). Republika Slovenija se programu Boxer pridružuje kot država nečlanica OCCAR, 
zato mora v ta namen skladno s 37. in 38. členom Konvencije o ustanovitvi mednarodne 
organizacije OCCAR skleniti ustrezen sporazum, ki bo vzpostavil pravno podlago za 
upravljanje programa Boxer za Republiko Slovenijo s strani OCCAR in opredelil pogoje 
njunega sodelovanja v programu. 

Intenzivnejše aktivnosti za izvedbo projekta nabave vozil Boxer so se v Ministrstvu za 
obrambo začele že v letu 2017. Vlada RS je julija 2018 (sklep Vlade RS, št. 51002-
43/2018/3 z dne 26. 7. 2018) že sprejela Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o 
upravljanju programa Boxer in jo poslala v potrditev Odboru Državnega zbora RS za 
zunanjo politiko, vendar je bil kasneje projekt nabave vozil Boxer začasno odložen (sklep 
Vlade RS, št. 80300-1/2019/2 z dne 21. 2. 2019) zaradi pomanjkanja ustreznih pravnih 
podlag za sprejemanje finančnih obveznosti v daljšem časovnem obdobju, kar je ključno za 
izvedbo navedenega projekta. Po ponovni preučitvi celovitega pristopa k izvedbi projekta 
nabave vozil Boxer in vzpostavitvi omenjenih pravnih podlag s sprejemom Zakona o 
zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, 
št. 175/20) so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje projekta, zato je Vlada RS sprejela 
Informacijo o pričetku nadaljevanja postopka za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in OCCAR za upravljanje programa Boxer za izgradnjo Srednje bataljonske bojne 
skupine (sklep Vlade RS, št. 4301-25/2020-11 z dne 13. 5. 2021).

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem 
oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, sklenjen z 
izmenjavo pisem med OCCAR in Vlado Republike Slovenije (prek Ministrstva za obrambo), 
bo vzpostavil pravno podlago za upravljanje programa Boxer za Republiko Slovenijo s 
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strani OCCAR in opredelil pogoje njunega sodelovanja v programu. Na podlagi sporazuma 
bodo za sodelovanje Republike Slovenije v programu Boxer in za nakup vozil Boxer 
sklenjeni nadaljnji izvedbeni akti z OCCAR in sodelujočimi državami v programu, in sicer 
mednarodni pravni akti (varnostni sporazum, memorandum o soglasju in programska 
odločitev) ter obligacijskopravna pogodba o nakupu vozil Boxer z glavnim dobaviteljem.
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

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:
(Samo če izberete DA pod točko 6. a):
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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

OBRAZLOŽITEV: /
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7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri 
skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR za 
Republiko Slovenijo ne prinaša neposrednih finančnih posledic, saj vzpostavlja pravno 
podlago za sodelovanje Republike Slovenije z OCCAR v programu Boxer.

Neposredne finančne posledice bodo nastale s sklenitvijo izvedbenih aktov za nakup vozil 
Boxer, in sicer memoranduma o soglasju, programske odločitve ter glavne pogodbe z 
dobaviteljem, ki so navedeni v I. točki pobude.

Ocenjena vrednost projekta v potrjeni investicijski dokumentaciji, ki vključuje stroške nakupa 
53 vozil Boxer, ustrezno logistično podporo, rezervne dele, vzdrževanje in orodje, integracijo 
sistemov, testiranje, usposabljanje, dokumentacijo, prevzeme, bojne komplete streliva, 
simulatorje, soudeležbe pri razvoju in administrativne stroške je 412.000.000 evrov z DDV. 
Podrobneje bodo predvideni stroški in način zagotovitve finančnih sredstev za njihovo 
plačilo opredeljeni ob obravnavi zgoraj navedenih izvedbenih aktov. Ministrstvo za obrambo 
bo v prvi fazi predvidoma sklenilo pogodbo z nemškim podjetjem ARTEC, GmbH, za nakup 
45 BKV 8x8 z nameščenim topom 30 mm.

S sklenitvijo sporazuma Republika Slovenija sprejema določbe Priloge I – Privilegiji in 
imunitete konvencije OCCAR (kot sestavnim delom sporazuma), vključno z določenimi
privilegiji in imunitetami na področju obdavčitve, pri čemer pa so navedene obveznosti glede 
na posamezne določbe navedene Priloge I in način sodelovanja posamezne države z 
OCCAR lahko omejene. Oprostitve na področju obdavčitev so relevantne predvsem za 
države članice OCCAR oziroma v primerih, ko ima OCCAR sedež ali izpostavo na ozemlju 
določene države ali sicer deluje na njenem ozemlju ter kadar so uslužbenci OCCAR 
državljani ali rezidenti določene države, kar pa se v primeru Republike Slovenije v času 
izvajanja programa Boxer ne predvideva. 

Republika Slovenija torej s podpisom sporazuma sprejema določene pravne obveznosti v 
zvezi s privilegiji in imunitetami tudi na področju neposredne obdavčitve, vendar se glede na 
način sodelovanja Republike Slovenije v tem programu trenutno ne predvideva tovrstnih 
finančnih posledic. Prav tako se v okviru predvidenega sodelovanja ne načrtujejo aktivnosti 
(izdelava, prodaja in podobno) na ozemlju Republike Slovenije, ki bi vodile k posrednemu
obdavčenju.

Glede na navedeno po oceni Ministrstva za obrambo s sklenitvijo sporazuma posebni 
finančni učinki za proračun tudi iz naslova obdavčitve ne bodo nastali.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

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:



6/3

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (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, 10/14, 
164/20, 35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, saj gre za predlog 
sklepa Vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program Vlade: NE

                                                                                                           Mag. Matej Tonin
                                                           minister

Poslano:
 naslovniku,
 SGS,
 DLO,
 DOP,
 GŠSV.
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POBUDA ZA SKLENITEV SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
ORGANIZACIJO ZA SODELOVANJE PRI SKUPNEM OBOROŽEVANJU (OCCAR) O 

UPRAVLJANJU PROGRAMA BOXER S STRANI OCCAR 

Na podlagi 70. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) 
Ministrstvo za obrambo daje pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa 
Boxer s strani OCCAR.

I. Razlogi, zaradi katerih se predlaga sklenitev sporazuma

Dolgoročni in srednjeročni razvojno-usmerjevalni in načrtovalni dokumenti na področju 
obrambe, predvsem Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja 
Slovenske vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10) in Srednjeročni obrambni program 
Republike Slovenije 2018-2023 (sklep Vlade RS, št. 80300-3/2018/3 z dne 19. 4. 2018 in št. 
80300-1/2021/3 z dne 21. 4. 2021) predvidevajo opremljanje Slovenske vojske z bojnimi 
kolesnimi vozili 8 x 8 (v nadaljevanju: BKV 8 x 8) kot temeljno platformo za izgradnjo Srednje 
bataljonske bojne skupine (v nadaljevanju SrBBSk) Slovenske vojske. 

Skladno z navedenimi dokumenti je Ministrstvo za obrambo sprejelo odločitev za nakup BKV  
8 x 8, pri čemer je za najustreznejši postopek nakupa teh vozil ocenilo pridružitev Republike 
Slovenije k večnacionalnemu programu Boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri 
skupnem oboroževanju (OCCAR). OCCAR je mednarodna organizacija, katere glavni namen 
je upravljanje vojaških programov in opreme skozi celoten življenjski ciklus. Organizaciji se 
lahko pridružujejo države članice Nata kot članice organizacije OCCAR ali kot pridružene 
države posameznemu programu v okviru te organizacije (nečlanice organizacije OCCAR). 
Za nakup vozil Boxer se bo Republika Slovenija pridružila programu Boxer kot nečlanica 
organizacije OCCAR.

Cilj programa Boxer, ki ga skladno s svojimi pravili upravlja OCCAR, je silam držav 
udeleženk programa (poleg Republike Slovenije, ki se želi programu pridružiti, so to še 
Zvezna republika Nemčija, Kraljevina Nizozemska, Združeno kraljestvo Velika Britanija in 
Severna Irska in Republika Litva) zagotoviti vozila Boxer ter jim tako omogočiti opravljanje 
nalog transporta, podpore, bojevanja za nacionalne potrebe in delovanje v okviru 
zavezništva. Program vključuje razvoj in proizvodnjo vozil Boxer v različnih izvedbah glede 
na potrebe držav udeleženk. Prav tako zagotavlja začetno podporo za začetek delovanja 
vozil Boxer. Hkrati izkorišča prednosti programa sodelovanja, zlasti glede standardizacije 
vojaške opreme in ugodnejših pogojev njene uporabe zaradi povezovanja nacionalnih 
zmogljivosti za doseganje najboljših tehničnih in finančnih rezultatov. Vozila Boxer v različnih 
izvedbah glede na potrebe držav udeleženk razvija in proizvaja nemško podjetje ARTEC, 
GmbH (dobavitelj). Pri sklenitvi pogodbe z njim bo OCCAR deloval v imenu in za račun 
Republike Slovenije ter drugih držav udeleženk programa Boxer.

Intenzivnejše aktivnosti za izvedbo projekta nabave BKV 8 x 8 so se v Ministrstvu za 
obrambo začele že v letu 2017. Ministrstvo za obrambo je Vlado RS v začetku leta 2018 
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seznanilo z Informacijo o poteku postopka nakupa bojnih kolesnih vozil 8 x 8 za izgradnjo 
Srednje bataljonske bojne skupine (sklep Vlade RS, št. 80300-1/2018/2 z dne 2. 2. 2018).
Skladno s pravili OCCAR je Ministrstvo za obrambo 7. februarja 2018 na OCCAR naslovilo 
pobudo za pridružitev programu Boxer, na podlagi katere je odbor nadzornikov (Board of 
Supervisors) OCCAR 27. aprila 2018 odobril pooblastilo za upravljanje programa 
(Programme Management Authorisation – PMA) za program Boxer, ki je podlaga za začetek 
postopka pridružitve Republike Slovenije programu Boxer. Republika Slovenija se programu 
Boxer pridružuje kot država nečlanica OCCAR, zato mora v ta namen skladno s 37. in 38. 
členom Konvencije o ustanovitvi Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju 
(OCCAR), podpisane 9. septembra 1998, ki je pričela veljati 28. januarja 2001 (v 
nadaljevanju: konvencija OCCAR), skleniti ustrezen sporazum, ki bo vzpostavil pravno 
podlago za upravljanje programa Boxer za Republiko Slovenijo s strani OCCAR in opredelil 
pogoje njunega sodelovanja v programu. Pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o 
upravljanju programa Boxer je obravnavala in sprejela Vlada RS julija 2018 (sklep Vlade RS, 
št. 51002-43/2018/3 z dne 26. 7. 20181). Ministrstvo za obrambo je v začetku leta 2019 
ocenilo, da je za nadaljevanje projekta treba izvesti aktivnosti, ki bodo omogočile celovitejšo 
preučitev pristopa k izgradnji SrBBSk, ter pripraviti pravno podlago, ki bo omogočila 
prevzemanje finančnih obveznosti v večletnem časovnem obdobju, kar je ključno za izvedbo 
projekta nakupa vozil Boxer. Zaradi navedenega je bil projekt nakupa vozil Boxer začasno 
odložen (sklep Vlade RS, št. 80300-1/2019/2 z dne 21. 2. 2019). Za projekt je bila v letu 
2020 izdelana celovita taktična študija in skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju (Uradni list RS, 105/11 in 
54/21) izdelana novelacija investicijskega programa, ki zagotavljata celostni pristop 
implementacije cilja zmogljivosti oblikovanja dveh SrBBSk, sprejeta pa je bila tudi ustrezna 
normativna podlaga, ki omogoča sprejemanje finančnih obveznosti v daljšem časovnem 
obdobju (Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 
2026, Uradni list RS, št. 175/20). S tem so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje projekta nakupa 
vozil Boxer. Vlada Republike Slovenije je sprejela Informacijo o pričetku nadaljevanja 
postopka za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in OCCAR za upravljanje 
programa Boxer za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine (sklep Vlade RS, št. 4301-
25/2020-11 z dne 13. 5. 2021). Ministrstvo za obrambo je dne 15. 6. 2021 podalo pisno 
pobudo na mednarodno organizacijo OCCAR za nadaljevanje pridružitve Republike 
Slovenije k večnacionalnemu programu BOXER, na podlagi katere je Ministrstvo za obrambo 
s strani OCCAR pridobilo novo pismo o ponudbi (Letter of Offer, LoO) za pristop, ki je 
nadomestilo prejeto pismo o ponudbi iz leta 2018. Navedeno pismo o ponudbi skupaj s 
pismom o sprejetju, ki ga podpiše država, ki pristopa k programu, predstavlja sporazum 
skladno s 37. členom konvencije OCCAR.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem 
oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR (v nadaljevanju 
sporazum) bo vzpostavil pravno podlago za upravljanje programa Boxer za Republiko 
Slovenijo s strani OCCAR in opredelil pogoje njunega sodelovanja v programu Boxer.

                                                            
1 Z dnem uveljavitve predlaganega sklepa bo sklep Vlade RS, št. 51002-43/2018/3 z dne 26. 7. 2018, s katerim je 
Vlada RS sprejela prvotno pobudo za sklenitev sporazuma, preneha veljati.
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Na podlagi sporazuma bodo nato za sodelovanje Republike Slovenije v programu Boxer in 
za nakup vozil Boxer sklenjeni nadaljnji izvedbeni akti z OCCAR in sodelujočimi državami v 
programu, in sicer mednarodni pravni akti (varnostni sporazum, memorandum o soglasju in 
programska odločitev) ter obligacijskopravna pogodba o nakupu vozil Boxer z glavnim 
dobaviteljem.

II. Bistvene sestavine sporazuma 

Sporazum bo vzpostavil pravno podlago za upravljanje programa Boxer za Republiko 
Slovenijo s strani OCCAR in opredelil pogoje njunega sodelovanja v programu.

Sporazum sestavljata:
– pismo o ponudbi, ki ga je prek Ministrstva za obrambo na Vlado Republike Slovenije 

naslovil predsedujoči nadzornega odbora OCCAR in ki opredeljuje upravljanje programa 
Boxer za Republiko Slovenijo s strani OCCAR ter pogoje njunega sodelovanja v
programu, 

– pismo o sprejetju pogojev, ki ga bo Vlada Republike Slovenije prek Ministrstva za 
obrambo kot odgovor na pismo o ponudbi poslala predsedujočemu nadzornega odbora 
OCCAR, s čimer bo potrdila sprejem ponujenih pogojev.

Sporazum, sklenjen z izmenjavo obeh pisem, opredeljuje namero Vlade Republike Slovenije 
kot države nečlanice OCCAR, da bo sodelovala v programu Boxer, ki ga bo skladno s 
svojimi pravili upravljal OCCAR. S sklenitvijo sporazuma Vlada Republike Slovenije soglaša 
s sodelovanjem v telesih programa Boxer, in sicer programskem odboru in programski 
komisiji, in s prenosom pooblastil o odločanju njenim predstavnikom v teh telesih. Obenem 
soglaša, da OCCAR vodi in upravlja program Boxer skladno z določbami konvencije OCCAR 
(besedilo konvencije je priloženo tej pobudi), varnostnega sporazuma in pravili OCCAR. Gre 
zlasti za pravila upravljanja OCCAR, št. 1-14 (OCCAR Managment Procedures – OMP 1-14), 
dostopna pa so na spletni strani OCCAR.

Sporazum vsebuje tudi določbe o privilegijih in imunitetah predstavnikov OCCAR, glede 
česar se sklicuje na določbe Priloge I – Privilegiji in imunitete konvencije OCCAR, ter 
določbe o reševanju sporov med pogodbenikoma, glede česar se sklicuje na določbe Priloge 
II – Arbitraža konvencije OCCAR. Prilogi I in II konvencije OCCAR sta priloženi sporazumu 
kot Dodatek I (Priloga I h konvenciji OCCAR) in Dodatek II (Priloga II h konvenciji OCCAR) 
ter sta njegov sestavni del.

S sklenitvijo sporazuma se Vlada Republike Slovenija zaveže, da se bo z drugimi državami 
udeleženkami programa Boxer dogovorila o programski odločitvi, s podpisom katere bo 
postal program Boxer za Republiko Slovenijo zavezujoč enako kot za države članice 
OCCAR, ki sodelujejo v programu.

Sporazum bo začel veljati z dnem, ko slovenska stran pošlje pisno obvestilo OCCAR, da so 
končani vsi notranjepravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti sporazuma.



10/3

III. Predlog stališč delegacije

Slovenska stran bo kot pogajalska izhodišča uporabila vsebino priloženega osnutka pisma o 
ponudbi in pisma o sprejetju. Pri tem bo zagovarjala stališča, skladna z veljavno zakonodajo 
in sprejetimi mednarodnopravnimi obveznostmi Republike Slovenije.

IV. Predlog za sestavo delegacije, predračun stroškov in način plačila

Pogajanja za sklenitev sporazuma bodo potekala dopisno.

Pogajanja za sklenitev sporazuma ne prinašajo dodatnih stroškov.

V. Predlog, kdo naj parafira oziroma podpiše sporazum

Predlagamo, da pismo o sprejetju pogojev upravljanja programa Boxer s strani OCCAR, ki 
skupaj s pismom o ponudbi sestavlja sporazum, podpiše minister za obrambo Republike 
Slovenije mag. Matej Tonin.

VI. Navedba organa, ki bo sporazum ratificiral, in navedba, ali sklenitev sporazuma 
zahteva izdajo novih ali spremembo veljavnih predpisov 

Sporazum skladno s četrtim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije.

Za njegovo izvajanje ni treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov. 

VII. Ocena finančnih sredstev, potrebnih za izpolnitev sporazuma, in način njihove 
zagotovitve

Sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri 
skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR za 
Republiko Slovenijo ne prinaša neposrednih finančnih posledic, saj vzpostavlja pravno 
podlago za sodelovanje Republike Slovenije z OCCAR v programu Boxer.

Neposredne finančne posledice bodo nastale s sklenitvijo izvedbenih aktov za nakup vozil 
Boxer, in sicer memoranduma o soglasju za program Boxer, programske odločitve ter glavne 
pogodbe z dobaviteljem, nemškim podjetjem ARTEC, GmbH, ki so navedeni v I. točki 
pobude.

Ocenjena vrednost projekta v potrjeni investicijski dokumentaciji, ki vključuje stroške nakupa 
53 vozil Boxer, ustrezno logistično podporo, rezervne dele, vzdrževanje in orodje, integracijo 
sistemov, testiranje, usposabljanje, dokumentacijo, prevzeme, bojne komplete streliva, 
simulatorje, soudeležba pri razvoju in administrativne stroške, je 412.000.000 evrov z DDV. 
Podrobneje bodo predvideni stroški in način zagotovitve finančnih sredstev za njihovo plačilo 
opredeljeni ob obravnavi zgoraj navedenih izvedbenih aktov. Ministrstvo za obrambo bo v 
prvi fazi predvidoma sklenilo pogodbo z nemškim podjetjem ARTEC, GmbH, za nakup 45 
BKV 8x8 z nameščenim topom 30 mm.
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S sklenitvijo sporazuma Republika Slovenija sprejema določbe Priloge I – Privilegiji in 
imunitete konvencije OCCAR, vključno z določenim privilegiji in imunitetami na področju 
obdavčitve, pri čemer pa so navedene obveznosti glede na posamezne določbe Priloge I in 
način sodelovanja posamezne države z OCCAR lahko omejene. Oprostitve na področju 
obdavčitev so relevantne predvsem za države članice OCCAR oziroma v primerih, ko ima 
OCCAR sedež ali izpostavo na ozemlju določene države ali sicer deluje na njenem ozemlju 
ter kadar so uslužbenci OCCAR državljani ali rezidenti določene države, kar pa se v primeru 
Republike Slovenije v času izvajanja programa Boxer ne predvideva. 

Republika Slovenija torej s podpisom sporazuma sprejema določene pravne obveznosti v 
zvezi s privilegiji in imunitetami tudi na področju neposredne obdavčitve, vendar se glede na 
način sodelovanja Republike Slovenije v tem programu trenutno ne predvideva tovrstnih 
finančnih posledic. Prav tako se v okviru predvidenega sodelovanja ne načrtujejo aktivnosti 
(izdelava, prodaja in podobno) na ozemlju Republike Slovenije, ki bi vodile k posrednemu
obdavčenju.

Glede na navedeno po oceni Ministrstva za obrambo s sklenitvijo sporazuma posebni 
finančni učinki za proračun tudi iz naslova obdavčitve ne bodo nastali.

VIII. Predlog odobritve začasne uporabe sporazuma

Začasna uporaba sporazuma ni predvidena.

IX. Sporazuma ni treba usklajevati s pravnim redom Evropske unije
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