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Nevladne organizacije v javnem interesu 
na področju obrambe in vojnih veteranov
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Zadeva: Sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu na področju 
obrambe in vojnih veteranov z upravami za obrambo pri promociji 
vojaške službe

Ministrstvo za obrambo (ministrstvo), pri izvajanju svoje dejavnosti, uspešno sodeluje s civilno 
družbenimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami v javnem interesu na področju 
obrambe in vojnih veteranov (v nadaljevanju: NVO). 

NVO s svojim delovanjem pomembno prispevate k: razvoju obrambnega področja; razvijanju 
domoljubja, domovinske zavesti, vojaške tradicije in drugih vrednot, ki so povezane z 
nacionalno varnostnimi interesi in poslanstvi Slovenske vojske; sodelovanja pri uresničevanju 
vojaških, obrambnih in nacionalno varnostnih interesov; krepitvi ugleda države in zaupanja v 
Slovensko vojsko; zagotavljanju prenosa pomena dogodkov iz slovenske zgodovine za 
mednarodno skupnost in delovanja v mednarodnih organizacijah; izobraževanja in osveščanja 
ter izvajanja mirovnega poslanstva; sodelovanja pri usposabljanju mladih in sodelovanja pri 
aktivnostih, ki so pomembne za zagotavljanje vojaške strateške rezerve Slovenske vojske itd.

V ministrstvu želimo z vami okrepiti sodelovanje na področju dela z mladimi, zato predlagamo, 
da v načrtovane aktivnosti, vključite tudi vsebine, ki bodo vsebovale tudi elemente promocije 
vojaške službe v SV. Za izvedbo promocijskih dejavnosti se povežite s pristojnimi upravami za 
obrambo (v nadaljevanju: UO), ki sodijo v pristojnost notranje organizacijske enote, pristojne za 
obrambne zadeve oziroma Direktorata za obrambne zadeve.

Z lokalno pristojnimi UO se dogovorite o načinu, obliki in trajanju promocijskega dogodka. UO 
bodo določile izvajalce, ki bodo z vami neposredno sodelovali pri pripravi, organizaciji in izvedbi 
aktivnosti.  Na predstavitvi vojaškega poklica v SV, bodo predstavljeni pogoji zaposlovanja, 
selekcijski postopki in pogoji dela v SV. Predstavniki UO bodo za predstavitev zagotovili slikovni 
in videlo material ter promocijska gradiva (letake, plakate ali drugi material). Načrtovanje in 
usklajevanje z UO naj se izvede vsaj 2 (dva) meseca pred izvedbo načrtovane aktivnostjo.

V nadaljevanju vam posredujemo povezavo do spletne strani s podatki UO:

https://drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/o-ministrstvu/direktorat-za-obrambne-
zadeve/

S spoštovanjem.
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Poslano:
– NVO v JI (po seznamu).
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