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Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oglaševalsko kampanjo 

Ministrstva za obrambo

Poslanec dr. Franc Trček je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v 

zvezi z oglaševalsko kampanjo Ministrstva za obrambo, jo izvaja agencija Pristop d.o.o. za namen 

pridobivanja in zagotavljanja kadra za opravljanje vojaške službe. Poslanca preseneča, da se 

oglaševalska kampanja Ministrstva za obrambo odvija tudi, po njegovem mnenju, na 

»žolto/modrem« strankarskem TV-mediju Nova24TV in digitalnem portalu Nova24TV.si, ker naj 

bi bila glede na njun doseg to zgolj minorna medija v slovenskem prostoru. Ob tem poudarja, da 

omenjena medija širita predvsem nestrpnost do vseh drugače mislečih. Zato Vlado Republike 

Slovenije sprašuje, kdo se je odločil za oglaševanje na omenjenih medijih, do kdaj se bo na takšen 

način porabljal proračunski denar in kdo bo za to prevzel odgovornost ter zakaj se oglaševalske 

vsebine ne oglašuje na regionalnih TV in radijskih postajah, ki po njegovem, dosegajo večjo 

gledanost in poslušanost. 

Vlada Republike Slovenije v nadaljevanju posreduje naslednji odgovor:

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da se je Slovenska vojska v preteklih letih soočala s 

povečanim odhodom vojakov in obenem z zmanjšanim interesom za zaposlitev v Slovenski 

vojski, kar se je izražalo v negativnih kadrovskih trendih. Ministrstvo za obrambo je zato v mesecu 

oktobru 2019 pričelo s postopkom javnega naročila za promocijo pridobivanja kadra. 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 takratni minister za obrambo Karl Erjavec podpisal 

19. februarja 2020 s skupino Pristop d.o.o., Pristop Media d.o.o. in Renderspace d.o.o. z 

veljavnostjo do 31. 12. 2021. 

Skladno z dolgoročno komunikacijsko strategijo bo oziroma je oglaševanje potekalo skozi različne 

faze. V posameznih fazah pa se bodo in so se na podlagi strategije ter postavljenih ciljev, 

spreminjali komunikacijski kanali in tudi nabor medijev, v katerih se je oziroma bo oglaševalo. Cilj 

dolgoročne kampanje je krepitev zavedanja o Slovenski vojski kot odgovornem in zanesljivem 

zaposlovalcu ter prikaz vojaškega poklica in vojaške službe, ki je privlačen za mlade z več 

zanimivimi možnostmi za uresničitev njihovih lastnih ciljev. 

Javno naročilo obsega tudi aktivnosti medijskega zakupa, ki se izvajajo skladno z dolgoročno 

komunikacijsko strategijo in postavljenimi cilji. Medijski zakup, skladno z zgornjim, predvideva 

različne komunikacijske kanale in nabor medijev, s katerimi pa nenehno zasledujemo cilj 

učinkovitega in relevantnega nagovora ključnih ciljnih skupin. Tako je zadnja faza oglaševanja 

potekala na vseh tistih medijih, ki so bili identificirani kot relevantni za širšo ciljno skupino kot tudi 

ciljne segmente in mikrosegmente, tako na TV postajah kot tudi izbranih digitalnih medijih.

Vlada Republike Slovenije na koncu poudarja, da se je tudi s pomočjo kampanje Postani vojak v 

letu 2020, prvič po več letih, zabeležilo povečan interes za vse oblike delovanja v Slovenski vojski 



– več je bilo zanimanja za prostovoljno služenje vojaškega roka (65 vlog v letu 2019, 106 v letu 

2020), vključevanje v pogodbeno rezervo (126 vlog v letu 2019, 232 v letu 2020) in tudi za vstop 

v stalno sestavo Slovenske vojske (111 novih zaposlitev v letu 2019, 222 v letu 2020). 


