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Domen Savič 
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Datum:  01. 09. 2020 
 
Spoštovani, 
 
Ministrstvo za obrambo je v mesecu oktobru 2019 pričelo s postopkom javnega 
naročila za pripravo in izvajanje celovite strategije promocije in oglaševanja Slovenske 
vojske, vojaške službe in vojaškega poklica ter pridobivanja kadrov za Slovensko 
vojsko. Postopek izbire izvajalca je bil zaključen decembra 2019, okvirni sporazum za 
pa je bil s strani prejšnjega ministra za obrambo podpisan 19. 2. 2020 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.  
 
Ob pripravi medijske in komunikacijske strategije za promocijo Slovenske vojske in 
vojaškega poklica v lanskem letu ni bilo mogoče predvidevati, da se bo v letošnjem letu 
zgodila pandemija novega koronavirusa, ki ima precejšen vpliv tudi na medijsko 
podobo. Strategija je denimo temeljila na predvidevanju dobre pokritosti športnih 
dogodkov, ki pa zaradi izbruha COVID-19 niso bili izvedeni (npr. olimpijske igre). 
 
Dejstvo je, da je treba medijsko in komunikacijsko strategijo ustrezno prilagajati nastali 
situaciji, kar seveda terja tudi določene spremembe pri izbiri medijev v posameznem 
časovnem obdobju. Ker gre za dolgoročno strategijo, se bo obseg oglaševanja v 
posameznih medijih in nabor teh medijev vseskozi spreminjal (tudi glede na izsledke 
rednih raziskav o tem, katere medije najbolj spremlja ciljna publika, ki jo nagovarjamo s 
kampanjo). 
 
S 15. 5. 2020, se je začela 1. faza oglaševalske kampanje. Skladno z dolgoročno 
komunikacijsko strategijo, bo oglaševanje v nadaljevanju kampanje, potekalo skozi 
različne faze. V posameznih fazah pa se je oziroma se bodo, na podlagi strategije in 
postavljenih ciljev, spreminjali tudi komunikacijski kanali in tudi nabor medijev, v katerih 
se bo oglaševalo. Cilj dolgoročne kampanje je gradnja zavedanja o Slovenski vojski, 
kot odgovornem in zanesljivem zaposlovalcu, pri čemer bo vojaški poklic privlačen za 
mlade z več zanimivimi možnostmi za uresničitev njihovih 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 oglaševalska 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 –
posameznik v okviru skupine, je oglas lahko videl desetkrat). 
 
 
 
                                                                                    Služba za strateško komuniciranje 
 
 
 
 


