
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

KABINET MINISTRA

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73
F: 01 471 29 78 
E: glavna.pisarna@mors.si
www.postanivojak.si

1

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

g. Igor Zorčič, predsednik

Številka: 001-49/2020-2
Datum: 03. 07. 2020

Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje Braneta Goluboviča v 
zvezi z oglaševalsko kampanjo za promocijo vojaške službe in 
vojaškega poklica ter pridobivanja kadra za Slovensko vojsko

Zveza: Vaš dopis, šifra 020-07/20-664/1, z dne 28.5.2020

V nadaljevanju vam posredujemo odgovor na pisno poslansko vprašanje Braneta 
Goluboviča v zvezi z oglaševalsko kampanjo za promocijo vojaške službe in vojaškega 
poklica ter pridobivanja kadra za Slovensko vojsko

S spoštovanjem,

Mag. Matej Tonin
         minister

Poslano:
– naslovniku; gp@dz-rs.si ,
– Direktorat za obrambne zadeve MO.
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Odgovor
na pisno poslansko vprašanje Braneta Goluboviča v zvezi z oglaševalsko 
kampanjo za promocijo vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja 
kadra za Slovensko vojsko

Poslanec Brane Golubovič  je na ministra za obrambo mag. Mateja Tonina naslovil 
pisno poslansko vprašanje v zvezi z oglaševalsko kampanjo za promocijo vojaške 
službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadra za Slovensko vojsko. Poslanca 
preseneča, da je MO za objavo oglasnih sporočil izbralo spletni mesti Domovina.je in 
Nova24TV.si. Prvo naj bi bilo (so) po njegovih navedbah lastniško povezano z 
ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem, drugo pa naj bi bilo, po zapisanem vprašanju, 
zgolj navidezni medij, ki v imenu politične stranke in izključno za strankarske interese 
pogosto objavlja izrazito nestrpna in sovražna stališča ter vsebine. V zvezi s tem 
postavlja vprašanja, na katera odgovarjamo v nadaljevanju.

Slovenska vojska se zadnja leta sooča s povečanim številom odhodov prvih 
poosamosvojitvenih generacij vojakov, hkrati pa se sooča tudi z zmanjšanim interesom 
potencialnih novih kandidatov za opravljanje vojaške službe. Slovenska vojska se mora 
posledično v prihodnjem obdobju številčno okrepiti. Za doseganje tega cilja se 
Ministrstvo za obrambo poslužuje različnih metod, med drugim tudi celovite medijske 
kampanje, podobno kot pred dobrimi desetimi leti (Kampanja »Slovenska 
vojska/Ponosni nase«), s katero so bili doseženi dobri rezultate. Kot delodajalec na 
trgu dela pri pridobivanju novih pripadnikov namreč Slovenska vojska konkurira vsem 
drugim delodajalcem, ki se tovrstnih kampanj poslužujejo že dolgo časa. Enako 
ravnajo tudi številne evropske in svetovne vojske, saj se vse vojske srečujejo s 
podobnim kadrovskim izzivom. 

Po zadnjih podatkih samo v stalni sestavi Slovenske vojske glede na kadrovski načrt 
manjka nekaj več kot 1.000 pripadnikov, prav tako je primanjkljaj kadrov v pogodbeni 
rezervi Slovenske vojske. Spremenjeno varnostno okolje in obseg nalog Slovenske 
vojske tako doma kot v okviru kolektivne obrambe zahtevajo oblikovanje sodobne in 
celovite strategije na področju kadrovskih virov, ki so temelj obrambne sposobnosti 
Republike Slovenije. Sprememba obrambne zakonodaje in drugi ukrepi na področju 
politike zaposlovanja in promocije Slovenske vojske, ki bodo podpirali prizadevanja za 
postopno povečanje števila pripadnikov stalne sestave, so zato med temeljnimi cilji 
Ministrstva za obrambo v naslednjem večletnem obdobju. Cilj ministrstva je, da z 
ustreznimi ukrepi in s prenovo sistema pridobivanja, zadrževanja in izstopa pripadnikov 
v naslednjih petih letih doseže povečanje stalne sestave na 7.000 pripadnikov in do 
1.000 pripadnikov pogodbene sestave.

Ministrstvo za obrambo je zato v mesecu oktobru minulega leta pričelo s postopkom 
javnega naročila. Postopek izbire izvajalca je bil zaključen decembra 2019, okvirni 
sporazum za pripravo in izvajanje celovite strategije promocije in oglaševanja 
Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadrov za 
Slovensko vojsko pa je bil podpisan 19. 2. 2020 v mandatu prejšnje vlade s skupino 
Pristop d.o.o., Pristop Media d.o.o. in Renderspace d.o.o. – z veljavnostjo do 31. 12. 
2021. Skupna ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša 1.200.000,00 EUR z 
DDV oziroma 983.606,56EUR brez DDV. Ponujene cene se v času trajanja okvirnega 
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sporazuma ne smejo povišati. Izvajalec se je zavezal, da bo naročniku izvedel Celovito 
strategijo priprave in izvajanja promocije in oglaševanja Slovenske vojske, vojaške 
službe in vojaškega poklica ter pridobivanje kadrov za Slovensko vojsko, kot izhaja iz 
zahtev naročnika (MO) iz razpisne dokumentacije MORS 294/2019-ODP in iz 
ponudbene dokumentacije z dne 14. 11. 2019, ki je priloga in sestavni del omenjenega 
okvirnega sporazuma. 

Okvirni sporazum za pripravo in izvajanje celovite strategije promocije in oglaševanja 
Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadrov za 
Slovensko vojsko, vključno z razpisno dokumentacijo, je objavljen na portalu javnih 
naročil (JN006958/2019-CO1).

Znotraj projekta celovite strategije priprave in izvajanja promocije in oglaševanja 
Slovenske vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadrov za 
Slovensko vojsko, se je 15. 5. 2020 pričela 1. faza oglaševalske kampanje. Skladno z 
dolgoročno komunikacijsko strategijo bo oglaševanje potekalo skozi različne faze. V 
posameznih fazah pa se bodo, na podlagi strategije in postavljenih ciljev, spreminjali 
komunikacijski kanali in tudi nabor medijev, v katerih se bo oglaševalo. Cilj dolgoročne 
kampanje je grajenje zavedanja o Slovenski vojski kot odgovornem in zanesljivem 
zaposlovalcu ter prikaz vojaškega poklica, ki je privlačen za mlade z več zanimivimi 
možnostmi za uresničitev njihovih lastnih ciljev. 

Tako se je v 1. fazi, v skladu s sporazumom, v času od 15. 5. 2020 do 7. 6. 2020, 
odvijalo oglaševanje na TV postajah in internetu (15 sekundni spot – 
ENOTNI/postanivojak.si). 

Izvedena TV kampanja je bila namenjena široki ciljni publiki s ciljem dviganja 
ozaveščanja, z vključitvijo širokega nabora TV postaj v Sloveniji: POP TV, Kanal A, 
Planet TV, Fox kanali (Fox Crime, National Geographic, Fox Movies), Cas kanali (Diva, 
Animal Planet, Discovery Channel, TLC, Travel Channel, ID Xtra, TV 1000), Šport TV, 
Sportklub, Nova24TV, TV Idea). Doseženo je bilo 815.180 posameznikov – vključeni 
so bili konsolidirani podatki (ogled v živo in z zamikom). V okviru medijskih kazalcev se 
je odvilo 4.484 spotov, ustvarjenih je bilo 7,8 mio. prikazov oglasa (kontakt s ciljno 
skupino), doseženo je bilo 68% ciljne skupine – vsak posameznik v okviru skupine, je 
oglas videl 10 krat.

Ravno tako je bil fokus tudi na digitalnem dosegu in frekvencah. V medijski plan so bili 
vključeni tako mediji širokega dosega kot tudi manjši in lokalni mediji in mreža z 
namenom doseganja čim večjega dela slovenske populacije (24ur.com, Siol.net, 
Slovenskenovice.si, Zurnal24.si, Nova24tv.si, Vecer.com, Regionalobala.si, 
Maribor24.si, Sobotainfo.com, Mariborinfo.com, Ptujinfo.com, Koroskenovice.si, 
Domovina.je, Iskreni.net, PM mreža). Poleg direktnega zakupa, je bilo vzpostavljeno 
tudi oglaševanje na Googlu in družbenih omrežjih (Facebook/Instagram) z namenom 
zagotavljanja širokih dosegov in visoke frekvence.

Z digitalnim oglaševanjem je bilo skupaj generirano več kot 8 mio. prikazov in 60.000 
klikov na oglas. Na performace kanalih (Google, YouTube, družbena omrežja), je bilo 
generiranih 4.363.899 prikazov, 41.495 klikov na oglas in 532.532 ogledov 
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videoposnetka (povprečen ogled videoposnetka na Facebooku je znašal 00:14 sekund, 
medtem, ko na YouTube 00:12 sekund). Frekvenca pojavljanja je znašala 5,47 na 
družbenih omrežjih in 2,5 do 4,5 na Googlu. Doseženo je bilo preko 305.000 
uporabnikov na družbenih omrežjih in 460.000 uporabnikov na Googlu. Na direktnih 
medijih in mreži, je bilo generiranih 3.808.011 prikazov in preko 19.000 klikov. Največ 
ljudi je bilo doseženih na Maribor24.si (667.860), 24ur.com (318.172), Nova24tv.si 
(285.443), Domovina.je (216.020) in Siol.net (182.495).

Na spletno mesto postanivojak.si, je bilo uspešno prepeljanih preko 5.230 uporabnikov 
(opomba: potrjeni piškotki), s povprečnim časom 01:03 minute oziroma 1,94 obiskane 
strani na sejo.

V zaključku odgovora, vas obveščamo, da ima naročnik (Ministrstvo za obrambo) 
pravico od omenjenega sporazuma odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale 
škode le v primerih, če izvajalec postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni 
nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba 
sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe, če je imenovan stečajni upravitelj na 
katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno 
dejanje kot rezultat dolga, zamudi z opravljeno storitvijo več kot tri krat, sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci« ali ne 
izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v omenjenem sporazumu. 
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