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POVZETEK
Danes se vse več organizacij odloča za organizacijo dogodkov, saj takšna oblika
komuniciranja prinaša najboljše rezultate in pomaga doseči uspeh organizacije.
Organizacija dogodkov zahteva veliko znanj, izkušenj in sredstev, zato je pomembno, da
se na začetku opravi raziskava, s katero se ugotovi, ali organizacija zmore sama
organizirati dogodek, kaj želi z njim doseči in ali ji bo dogodek prinesel zaželene rezultate.
Namen diplomskega dela je proučiti področje upravljanja dogodkov in izvesti raziskavo v
organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije. V okviru raziskave je namen z metodama
študije primera in anketiranja analizirati pripravo in izvedbo dogodka Nacionalni otroški
parlament.
Rezultati raziskave kažejo, da je dogodek Nacionalni otroški parlament zastarel in da v
zadnjih letih ne dosega pričakovanj udeležencev dogodka. Več kot polovica udeležencev
je navedla, da bi bilo dogodek treba spremeniti in ga prilagoditi interesom mladih.
Dogodek, ki ne dosega pričakovanj udeležencev, ne prinese želenih rezultatov in
povrnitve stroškov. Udeleženci na dogodku so ključnega pomena za dosego ciljev in
namena organizacije, zato je treba dogodek po izvedbi analizirati, prilagoditi željam in
potrebam udeležencem, pripraviti nove predloge za izboljšave ter jih upoštevati pri
naslednjem dogodku.
Ključne besede: dogodek, organizacija, faze upravljanja dogodka, Nacionalni otroški
parlament.
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND THE EVENTS IN THE SELECTED
ORGANIZATION
Today, more and more organizations are deciding to organize events, as this form of
communication brings the results and helps achieve the organization's success. The
organization of events requires a lot of knowledge, experience and resources, so it is
important that at the very beginning a survey is carried out to determine whether an
organization can organize an event, what it wants to achieve with the event, or whether
the event will produce the desire results.
The purpose of the diploma was to study the field of event management and to conduct a
survey organized by the Association of Friends Youth Slovenia. In the framework of the
research, the preparation and implementation of the National Child Parliament event was
analysed using the methods of case study in the survey.
The results of the survey show that the National Children's Parliament event has become
absolete and has not met the expectations of the participants in the past year. More than
half of the participants stated that the event should be changed and adapted to the
interests of young people. An event that does not meet the expectations of the
participants does not bring the desired results and reimbursement of cost. The
participants at the event are the key to achieving the goals and purpose of the
organization, so the event must be analysed after the performance, adjust the wishes in
the needs of the participants, prepare new suggestions for improvements and take them
into account at the next event.
Key words: event, organization, phases of the event management, National Children's
Parliament.
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1

UVOD

Dogodek je eno izmed temeljnih orodij komuniciranja med udeleženci dogodka.
Najpogosteje je poslovne narave in se uporablja v organizacijah z namenom, da
udeleženci dogodka pridobijo določena obvestila, sporočila, opozorila ter nova znanja in
izkušnje. Za to, da bo organizacija lahko uspešno in učinkovito izpeljala dogodek ter
dosegla zastavljene cilje in namen, ga mora pravilno organizirati in ustrezno izpeljati. Vsak
dogodek ima zgodbo, pri organizaciji pa se je treba zavedati, da se lahko pojavijo
nepredvidljive situacije. Tveganja in napake pri organizaciji in izvedbi dogodka se
odpravijo s pomočjo analize dogodka in z uvajanjem novih rešitev pri naslednjem
dogodku, zato je treba določiti merljive cilje.
Namen diplomskega dela je proučiti področje upravljanja dogodkov in izvesti raziskavo
med udeleženci dogodka Nacionalni otroški parlament (v nadaljevanju: NOP), ki ga vsako
leto organizira in izvede Zveza prijateljev mladine Slovenije (v nadaljevanju: ZPMS). NOP
je edini dogodek, ki mladim omogoča vključevanje pri odločitvah, na katere drugače ne
morejo vplivati, zato je raziskava v diplomskem delu bistvenega pomena za organizacijo
ZPMS in za mlade, ki se dogodka udeležujejo. Cilji diplomskega dela so: proučiti področje
upravljanja dogodkov v slovenski in tuji literaturi in virih, izvesti raziskavo med udeleženci
dogodka NOP v organizaciji ZPMS ter predlagati ukrepe in izboljšave. Raziskava je
izvedena z metodo anketiranja.
V okviru diplomskega dela se preverja veljavnost naslednjih hipotez:
− H1: Udeleženci so se dogodka udeležili zato, ker bi radi sodelovali pri odločitvah na
temo, ki so jo izbrali.
− H2: Dogodek ni zadovoljil pričakovanj udeležencev.
− H3: Udeleženci imajo premalo časa za razprave in delo v skupinah.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu
so prikazane ugotovitve na podlagi študija literature, virov in zakonskih ureditev področja.
Opredeljeni so pojmi dogodek, poslovni dogodek, prostovoljnost, dobrodelnost,
dobrodelna organizacija in faze upravljanja dogodkov. Raziskovalni del pa obsega
predstavitev ZPMS in dogodka NOP, analizo rezultatov raziskave ter ugotovitve in
predloge za uvedbo sprememb na področju upravljanja dogodkov.
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2

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

Dogodek (angl. Event) izhaja iz latinskega izraza »Eventus« in pomeni rezultat nečesa
(Dictionary, 2018). V teoriji obstaja več definicij dogodka. Bladen in drugi (2012, str. 3) ga
opredeljujejo kot dogajanje ali kot organizirano priložnosti. Capell (2013, str. 8)
opredeljuje dogodek kot združenje manjšega ali večjega števila oseb, Novak (2009, str.
17) pa ga opredeljuje kot posebno doživetje posameznika. Kljub različnim definicijam je
vsem skupno to, da je dogodek nekaj, kar ni rutinsko in vsakodnevno. Pojavi se na
določenem mestu v določenem časovnem obdobju in ima nek pomen. Na splošno je
namen dogodka zabavati, poučevati in pridobiti nove izkušnje skupine ljudi. Nekateri
dogodki potekajo spontano, drugi pa so že vnaprej načrtovani. Vsak dogodek je drugačen,
četudi se zgodi z enakimi cilji in enako ciljno skupino. Je minljiv in se ga fizično ne da
potipati, saj gre za doživetje posameznika. Dogodek se zgodi tudi fizično na izbranem
prizorišču ne glede na to, ali kanal komuniciranja ni osebni, temveč sodobna tehnologija
(Novak, 2009, str. 16). V diplomskem delu so obravnavani načrtovani dogodki oziroma
tisti, ki se pripravijo s posebnim namenom.
Poslovni dogodki so tisti, ki jih za svoje poslovne potrebe organizirajo organizacije z
dolgoročnim namenom ustvarjanja vrednosti. Organizacije uporabljajo poslovne dogodke
za prepričevanje in prenašanje sporočil v poslovne namene. Najboljša pot za
prepričevanje z dogodkom je ustvarjanje izjemnih doživetij in nagovarjanje čustev (Novak,
2009, str. 22). Da se dogodek lahko šteje kot poslovni dogodek, mora izpolnjevati dva
pogoja. Prvi pogoj je, da mora biti merljiv, in drugi, da mora vplivati na finančni položaj
organizacije (Accounting Dictionary, 2018). Za lažje razumevanje pomena dobrodelnih
dogodkov so spodaj opredeljeni pojmi: dobrodelnost, dobrodelne organizacije,
prostovoljnost in prostovoljne organizacije.
Dobrodelnost (angl. Charity) je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljena kot
opravljanje, izkazovanje dobrih del in dejanj (SSKJ, 2018). Miloševič in Poštrak (2003, str.
47) opredeljujeta dobrodelnost kot mehanizem za trenutno zadovoljitev nekaterih
materialnih potreb. Namenjena je predvsem tistim (posameznikom, skupinam,
organizacijam), ki so v težkem položaju in rabijo pomoč v obliki denarja, dobrine ali časa.
Dobrodelnost ne pomeni enako kot solidarnost. Dobrodelna oseba je tista, ki materialno
pomaga ljudem v šibkejšem položaju od same sebe. Solidarna oseba pa je tista, ki daje
podporo ljudem, ki so v enakem socialnem položaju in imajo nekatere skupne interese
(Zelechowski, 2017).
Zakon o socialnem varstvu (ZSV, 62. člen) navaja, da so dobrodelne organizacije
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti.
10

Dobrodelne organizacije uresničujejo svoje cilje z naslednjimi oblikami in načini (ZHO, 9.
člen):
− z odkrivanjem, spremljanjem in lajšanjem socialnih stisk prebivalcev,
− z zagovorništvom ogroženih posameznikov in družbenih skupin, z opozarjanjem in
spodbujanjem javnosti in države za načrtovanje in uresničevanje skupnih
programov reševanja socialnih stisk prebivalcev,
− z zbiranjem in razdeljevanjem sredstev pomoči potrebnim,
− z organiziranjem in izvajanjem reševanja ljudi, katerih zdravje ali življenje je
ogroženo in si sami ne morejo pomagati,
− z izvajanjem drugih programov za ohranitev ali izboljšanje socialnega položaja ali
zdravja prebivalcev.
Status dobrodelne oziroma humanitarne organizacije lahko pridobijo društva in zveze
društev, v katerih njihovi člani po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem
interesu opravljajo humanitarno dejavnost na področjih socialnega in zdravstvenega
varstva (ZHO, 2. člen). Humanitarna organizacija pridobiva sredstva za svoje delovanje s
članarino, darili ali volili, s prispevki donatorjev, iz naslova materialnih pravic in dejavnosti
humanitarne organizacije, iz fundacij, iz proračunskih in drugih javnih sredstev (ZHO, 32.
člen).
Prostovoljstvo je (ZProst, 2. člen) družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov,
ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k
razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno
solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja,
zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in
družbe. Prostovoljna oseba je tista, ki voljno opravlja delo brez plačila (Dictionary, 2018).
Prostovoljske organizacije so tiste, ki so (ZProst, 9. člen):
−
−
−
−
−

pravne osebe zasebnega prava,
vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij,
katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno,
katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva,
ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se
prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist.
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3

VRSTE DOGODKOV

V literaturi obstaja več vrst in oblik dogodkov. Strokovnjaki klasificirajo dogodke glede na
število udeležencev na dogodku, vsebino in namen dogodka, ciljno skupino (prijatelji,
zaposleni, mediji itn.) in cilje dogodka. V osnovi se dogodki delijo na spontane in posebne
dogodke. Spontani dogodki so tisti, ki se zgodijo v vsakdanjem življenju, niso načrtovani in
jih ni mogoče upravljati oziroma nadzorovati. Posebni dogodki pa so za razliko od
spontanih vnaprej načrtovani in pripravljeni s posebnim namenom (Novak, 2009, str. 16).
Glede na velikost se dogodki lahko klasificirajo na mega dogodke, velike dogodke,
regionalne dogodke in manjše dogodke (Rastogi, 2018). Glede na ciljno skupino se lahko
delijo na osebne dogodke (namenjeni določenemu krogu ljudi), korporativne dogodke
(namenjeni zaposlenim in njihovim partnerjem) in dobrodelne dogodke (namenjeni širši
javnosti) (King, 2018).
Po klasifikaciji SOD (Sekcija organizatorjev dogodkov) se posebni dogodki v Sloveniji delijo
na sedem vrst. To so (Novak, 2009, str. 18):
− izobraževalni dogodki (konference, kongresi, seminarji),
− komercialni (sejmi, promocijska prodaja, predstavitev izdelkov in storitev),
− korporativni (skupščine delničarjev, novinarske konference, praznovanja),
− politični (shodi, kongresi, volitve),
− kulturni (razstave, koncerti, predstave, festivali),
− športni (tekmovanja, s športom povezane otvoritve) in
− dobrodelni dogodki.
Izobraževalni dogodki so namenjeni izmenjavi informacij, novosti in izkušenj posamezne
stroke ter ustvarjanju dobička na trgu. Ciljna javnost so ljudje iz stroke in poslovna
javnost. Komercialni dogodki se uporabljajo za promocijo oziroma pospeševanje prodaje.
Organizacije ali posamezniki na različnih sejmih prestavljajo, promovirajo in prodajajo
svoje izdelke in storitve. Ciljna skupina je lahko širša javnost ali specifična javnost, odvisno
od dogodka. Politični dogodki se organizirajo z namenom promocije političnih idej in
udejanjanja državljanskih pravic. Glavnih cilj političnih dogodkov je pridobivanje članov in
volivcev (Novak, 2009, str. 17–18). Organizacije uporabljajo korporacijske dogodke za
gradnjo medsebojnih odnosov med zaposlenimi in njihovimi partnerji, za sklepanje
poslov, za ustvarjanje podobe in blagovne znamke ter za gradnjo zvestobe med novimi in
obstoječimi dobavitelji ter strankami (Allen, 2009, str. 229). Kulturni in športni dogodki se
uporabljajo za promocijo kulturnih oziroma športnih potreb in za ustvarjanje dobička.
Namen dobrodelnih dogodkov je družbena korist. Ciljna javnost so navadno člani
dobrodelnih združenj, donatorji in mediji (Novak, 2009, str. 19).
Z organizacijo dobrodelnih dogodkov se dosega naslednje cilje (Wendroff, 2004, str. 2):
12

−
−
−
−
−
−

predstavitev vizije organizacije,
motivacija članov vodstva in potencialnih donatorjev,
rekrutacija prostovoljcev in potencialnih članov vodstva,
širjenje organizacijske mreže,
promocija organizacije in
privabljanje visokih članov družbe.

Med posebne dogodke sodijo tudi poslovni dogodki, katerih cilji so (Novak, 2009, str. 23):
−
−
−
−
−
−

prodaja ali povečanje prodaje,
izpolnjevanje obveznosti do deležnikov,
izboljšanje prepoznavnosti in blagovne znamke,
izboljšanje storilnosti in motivacije,
ustvarjanje dobička in
pridobivanje večje lojalnosti deležnikov.

Glede na cilje se poslovni dogodki razvrščajo v šest kategorij (Novak, 2009, str. 23):
−
−
−
−
−
−

administrativni dogodki (cilj: izpolnjevanje obveznosti),
kadrovski (cilj: izboljševanje storilnosti in motivacije),
prodajni (cilj: prodaja, povečanje prodaje),
promocijski (cilj: izboljšanje prepoznavnosti, vrednosti blagovne znamke),
lojalnostni (cilj: večja lojalnost deležnikov) in
profitni dogodki (cilj: ustvarjanje dobička).
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4

UPRAVLJANJE DOGODKOV

Upravljanje dogodkov (angl. Event Management) je proces načrtovanja, priprave in
izvedbe dogodkov na vsebinski in logistični ravni. Za učinkovito upravljanje dogodkov je
treba združiti vrsto področij, kot so organizacijske vede, pedagoške in psihološke vede,
komunikacijske znanosti, management itd. (Novak, 2009, str. 20). V tem poglavju so
podrobneje opredeljeni namen upravljanja dogodkov in faze, ki vodijo skozi organizacijo
in izvedbo dogodka.
Upravljanje dogodkov se v praksi večkrat zamenja z načrtovanjem dogodkov. Kljub temu
da sta pojma med sabo tesno povezana, gre za zelo različno funkcijo. Preprosto
povedano, upravitelji dogodkov dogodek upravljajo, načrtovalci dogodkov pa ga
načrtujejo. To ne pomeni, da upravljavci dogodkov ne morejo načrtovati in da načrtovalci
dogodkov ne morejo upravljati. Upravljavci in načrtovalci dogodkov delujejo drug ob
drugem, njihove odgovornosti pa se lahko prekrivajo. Upravljanje dogodkov vključuje
prepoznavanje ciljnega občinstva, oblikovanje koncepta dogodka, vodenje ter nadzor nad
proračunom in izvrševanjem dogodka. Upravljavci nadzorujejo tudi storitve, ki jih izvajajo
načrtovalci dogodkov (Woodward, 2017).
Dogodek prinese želene rezultate, vrnitev denarja in časa takrat, ko je zadovoljil
pričakovanja gostov in organizacije, ki dogodek organizira (Allen, 2009, str. 4). Uspešen
dogodek zahteva veliko pozornosti, dobro pripravljen načrt ter usklajevanje večine
aktivnosti v določenem času, zato mora organizator dogodek jasno opredeliti in
kategorizirati z modeli, v katerih natančno opredeli faze, dimenzije, vrednote in druge
potrebne sestavine dogodka (Novak, 2009, str. 27). Z upravljanjem dogodkov dobi
organizator jasno sliko o organizaciji in izvedbi dogodka, prej zazna napake in probleme,
jih odpravi, pri tem pa prihrani čas in denar.
Organizator dogodkov je oseba, ki ustvarja različne programe in projekte, s katerimi
dosega namen in daje sporočilo udeležencem (Kimball, 2015, str. 2). Za to, da organizator
lahko opravi vse naloge in faze upravljanja dogodkov, mora imeti ustrezna znanja in
veščine. Ker gre pri dogodku večinoma za osebno interakcijo, mora imeti organizator
sposobnosti učinkovitega komuniciranja in razumevanja med udeleženci, produktivnega
delovnega odnosa, pogajanja, gradnje zaupanja ipd. Pri organizaciji in izvedbi dogodka
mora biti iznajdljiv in vedno iskati nove možnosti rešitev. Pozoren mora biti na vse
malenkosti in se pravilno organizirati glede na posamezne faze. Najpomembnejše pa je,
da zna ustrezno ravnati s časom, izvesti vse aktivnosti do določenega roka ter da ima
sposobnost opravljati več nalog hkrati. Veščine in znanja pridobi s prakso in z analizo
dogodka (Capell, 2013, str. 10–12).
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Slika 1: Faze upravljanja dogodkov
analiza

raziskava

izvedba

zasnova

priprava

načrtovanje
Vir: lasten

Zamisli in ideje o izvedbi dogodka izhajajo iz različnih potreb in želje posameznika, skupine
ljudi ali organizacije. Vsako idejo oziroma priložnost bo treba oceniti in prepoznati širše
dejavnike tveganja. Preden organizator začne z upravljanjem dogodkov, si postavi
vprašanja (EventScotland, 2016):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

kakšni bodo namen in cilji dogodka,
kaj želi z dogodkom doseči,
kdo bo njegovo občinstvo,
ali bo dogodek edinstven ali se bo podvajalo že obstoječi dogodek,
ali obstaja težava na trgu, ki se jo z dogodkom lahko reši,
ali ljudje povprašujejo po dogodku,
ali bodo skupnosti in lokalne oblasti podpirale dogodek,
ali je dogodek finančno izvedljiv,
ali bo dogodek ustrezal tudi na dolgoročni ravni,
ali ima dogodek potencial za rast,
ali bo koncept dogodka skladen z željami, potrebami in pričakovanji udeležencev.

Organizator odgovore na vprašanja pridobi z jasno postavitvijo ciljev in raziskavo, ki bo
pokazala, ali se dogodek splača in kakšna so morebitna tveganja, če se odloči za razvoj in
izvedbo dogodka. Cilji dogodka so lahko osebnostni (npr. pridobitev novih izkušenj in
znanj), fiziološki (sprostitev, rekreacija), socialni (gradnja medsebojnih odnosov) itn.
Uspešno zastavljeni cilji dosegajo namen dogodka ter so v skladu z vizijo in poslanstvom
organizacije. Pri določanju ciljev se uporabi metoda »SMART«, ki je kratica za: »Specific«,
»Measurable«, »Achievable«, »Relevant« in »Time-based«. To pomeni, da morajo biti vsi
cilji natančno in podrobno opredeljeni, merljivi, zastavljeni v okviru organizatorjevih
zmožnosti in izvedljivi v zastavljenem časovnem okviru (Capell, 2013, str. 14).
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Organizator doseže vse aktivnosti in faze v določenem času tako, da ima pripravljen
časovni načrt dogodka z roki za izvedbo aktivnosti. Načeloma se od šest do devet mesecev
pred izvedbo dogodka izbere vrsta dogodka, določi cilje, opravi raziskava, izbere lokacija,
sestavi tim sodelavcev in poišče sponzorje. Pet do šest mesecev pred izvedbo organizator
določi proračun dogodka. Tri do štiri mesece pred izvedbo mora imeti potrjeno lokacijo,
pripravljen scenarij dogodka, preveriti, ali bo dogodek v skladu s pravnimi predpisi, ter ga
po potrebi zavarovati, določiti hrano, pijačo, vrsto strežbe na dogodku in dobavitelja. Dva
meseca pred izvedbo se pregleda število sponzorjev, pripravi »plan B« in se dogodek do
dneva izvedbe promovira. Mesec ali dva pred izvedbo se tudi preveri, ali bo ves material
pripravljen in dostavljen v določenem roku. Dva do tri tedne pred izvedbo dogodka
organizator seznani vse zaposlene s potekom in strategijami dogodka. Teden dni pred
izvedbo morajo biti potrjena vsa naročila in preverjena vsa oprema, ali dela in ali bo
pripravljena oziroma dostavljena do določenega dneva. Dan prej se preverijo vsi zasilni
izhodi, varnost in oprema, opravi generalka in odpravijo pomanjkljivosti. Če dan pred
izvedbo to ni mogoče, se generalka in vse ostale nevarnosti preverijo in opravijo na dan
izvedbe dogodka. V roku dveh tednov po dogodku se vsem deležnikom in sponzorjem
pošlje zahvala, objavijo se dosežki o dogodku, napiše se poročilo in opravi analiza
dogodka. Tako kot dogodek se tudi časovni načrt v praksi razlikuje in prilagaja glede na
vrsto dogodka in potrebe organizacije (Event Management guide, 2012).

4.1 RAZISKAVA
Ko so cilji jasno zastavljeni, se opravi raziskava, s katero se ugotovi, ali naj se dogodek
organizira, zakaj da oziroma ne in kaj je treba imeti. Pri raziskavi se najpogosteje uporabi
metoda SWOT-analize, ki daje objektivni pogled na zunanje in notranje dejavnike, ki
vplivajo na posameznika, organizacijo, izdelek ali storitev. SWOT-analiza je krajšava za
besede: »Strenghts«, »Weaknesses«, »Opportunities« in »Threats« (Fine, 2009, str. 9–
10). Novak (2009, str. 30–31) priporoča uporabo treh različnih metod, SWOT-analize, pet
Goldblattovih W-jev in študije izvedljivosti, ki se med sabo dopolnjujejo. Raziskavo o
dogodku opravi vlagatelj ali organizacija – naročnik dogodka. Raziskava najpogosteje
temelji na sekundarnih virih (analize, strategije, medijske informacije, imeniki, priročniki)
in ne na primarnih, saj so sekundarni viri veliko bolj učinkoviti in dajejo natančnejše
informacije. Ne glede na metodologijo mora biti raziskava natančna in metodološko ne
prezahtevna, predraga in ne sme vzeti preveč časa.
Raziskava se prične z odgovorom na 5 Goldblattovih vprašanj oziroma 5 W-jev: zakaj se bo
dogodek zgodil (why), kdo je deležnik dogodka (who), kdaj se bo dogodek zgodil (when),
kje se bo zgodil (where) in kaj se bo dogajalo (what). Z odgovorom na vprašanje »zakaj«
se prouči namen dogodka. Pri tem vprašanju ne sme biti odgovor, da se dogodek
organizira samo zato, ker se je izvajal v prejšnjih letih in gre za tradicijo. Organizator mora
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pojasniti, kaj želi doseči (katere cilje želi izpolniti), kaj želi povedati ciljni javnosti in zakaj
ne more ciljev doseči drugače (Novak, 2009, str. 32).
Pri vprašanju »kdo so deležniki dogodka« se osredotoča na želje, potrebe in interese
zaposlenih v podjetju, nastopajočih, podizvajalcev na dogodku in medijev. Ni dovolj samo
navesti, kdo se bo udeležil dogodka, ampak je treba opredeliti značilnosti ciljne skupine.
Pri vprašanju »kaj se bo dogajalo« se na splošno določi osrednjo temo prireditve.
Vprašanje se mora nanašati na vsebino in namen dogodka, ciljno javnost in sporočilo, ki
ga organizator želi prenesti. V fazi raziskave se pripravijo le osnovna izhodišča dogodka.
Dogodki potekajo vse leto, zato je treba biti previden, da se na isti dan ob podobni uri ne
dogaja kaj pomembnega za izbrano ciljno javnost. Organizator si lahko pomaga z registri
poslovnih dogodkov, s katerimi preveri dogodke pri konkurenci. Kadar gre za dobrodelne
dogodke in so povezani s posebnimi dnevi, se morajo čim bolj bližati temu dnevu. Takšne
dogodke je najbolje prirejati v večernih urah med tednom ali konec tedna (Novak, 2009,
str. 36).
Pri izbiri prizorišča je treba izbrati lokacijo, ki je dostopna in razumno oddaljena za ciljno
skupino. Lokacija mora imeti prostor za parkirišče, ki je jasno označen, dovolj velik in je
blizu prizorišča. Organizator mora imeti tudi predvideno število udeležencev, na podlagi
katerih se odloča o velikosti prostora. Priporočeno je, da organizator na izbrani lokaciji
vpraša o storitvah in ugodnostih prostora (Capell, 2013, str. 186–187). Prostor mora biti
primerno opremljen z ogrevanjem, klimatizacijo in imeti določena komunikacijska
sredstva (dostop do interneta, telefona, faksa). Če dogodek poteka na prostem, se mora
upoštevati še klimatske razmere in imeti načrt v primeru slabega vremena. Pomembno
vlogo ima tudi cena prostora, zato mora organizator najti pravo razmerje med ceno in
kakovostjo prostora (Novak, 2009, str. 37).
Z odgovori na 5 W-jev organizator pridobi izhodišča za dogodek, s SWOT-analizo pa
preveri izvedljivost dogodka glede na zmogljivost organizacije, delovanje konkurence ter
stanje širšega gospodarskega in družbenega okolja. Z analizo se najprej preveri zunanje
okolje (gospodarsko družbeno, kulturno okolje, zakonodajo, tehnično, demografsko in
konkurenčno okolje), s katerim se vidijo priložnosti in grožnje, nato pa se analizira še
notranje okolje (prednosti in slabosti finančnih, informacijskih in človeških virov).
Organizator nadaljuje s študijo izvedljivosti v primeru, ko slabosti in grožnje ne pretehtajo
prednosti in priložnosti. V nasprotnem primeru je najbolje dogodek preklicati ali ga
preložiti (Novak, 2009, str. 38–39).
Študija izvedljivosti da realne podatke o stroških in koristih dogodka. S to metodo se
ugotovi, koliko bo dogodek stal, ali ga je smiselno pripravljati (koristi morajo biti večje od
stroškov) in katera od možnosti dogodka je najboljša. Najpomembnejši del zadnje metode
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je primerjava različnih alternativ dogodka. S študijo izvedljivosti se izve (Novak, 2009, str.
39–40):
− ali se lahko dosežejo zastavljeni cilji dogodka z danimi finančnimi in kadrovskimi
viri,
− ali bo dogodek izpeljan v roku,
− ali obstajajo primerna prizorišča,
− ali bo organizator lahko imel podporo ključnih deležnikov,
− kakšna je zgodovina prejšnjih dogodkov, ki jih je organizator izvedel, in kakšna je
zgodovina konkurenčnih dogodkov s sorodno vsebino,
− kakšna je elastičnost povpraševanja za dogodek.
Rezultat raziskave je daljši in krajši pisni dokument, s katerim se potrdi dogodek in služi
kot izhodišče za finančno in vsebinsko zasnovo dogodka. Prav pride tudi takrat, ko se
mora z dogodkom podrobno seznaniti nekoga, ki ni bil vključen v raziskavo. S tem, ko ima
organizator vse na enem mestu, prihrani čas in denar. V dokumentu je treba navesti
(Novak, 2009, str. 41):
− obrazložitev namena in ciljev (zakaj se dogodek prireja, kaj si želi z njim doseči in
kakšno sporočilo si želi prinesti ciljni javnosti),
− zgodovino in trenutno stanje organizacije,
− opis ciljne javnosti (opredelitev ciljne javnosti po tipu, spolu, starosti, kupni moči,
demografskem profilu, izobrazbi, življenjskem slogu, nakupovalnih navadah),
− glavna izhodišča, ki se nanašajo na termin in lokacijo, število udeležencev, okvirno
vsebino, višino proračuna,
− opredelitev pričakovanj organizacije,
− rok za oddajo, izvedbo itd.
Ko je raziskava uspešna in je dogodek potrjen, se nadaljuje s proračunom dogodka.
Proračun je projekcija, ki daje vpogled v dohodke in odhodke pri organiziranju in izvedbi
dogodka. Zaradi nepredvidenih sprememb ni mogoče predvideti vseh prihodkov in
stroškov, zato je treba sestaviti »živi proračun« (angl. Live budget) oziroma proračun, ki je
finančno prilagodljiv in se ga da spreminjati skozi faze upravljanja dogodkov
(EventScotland, 2017).
Organizator bo najenostavneje sledil proračunu takrat, ko ima vse podatke o prihodkih in
stroških na enem mestu (Issac, 2017). Stroškom in prihodkom lahko sledi tako, da sestavi
tabelo predvidenih in dejanskih stroškov ter prihodkov. V prvem koraku predvidi stroške.
Stroške oceni na podlagi raziskave in na podlagi predhodnih dogodkov, če so bili izvajani.
V drugem koraku sestavi tabelo. V prvi stolpec vpiše vse stroške, potrebne za izvedbo
dogodka, v drugem stolpcu pa stroške iz prvega stolpca na kratko opiše. V tretji stolpec
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napiše predvideno ceno za posamezne stroške. Stroške oceni realno in na podlagi
raziskave. Če so predvideni stroški večji od predvidenih prihodkov, se nekatere stroške
spremeni oziroma izloči. V pomoč je drugi stolpec, kjer piše, kaj je ključnega pomena za
izvedbo dogodka, in se ne da spreminjati. Četrti stolpec je namenjen dejanski ceni
stroškov, ki se vpisuje v ostalih fazah upravljanja dogodkov. V tretjem koraku se vpisuje
vse realne stroške in išče novo alternativo rešitev. Iz tabele je tako razvidno, kakšen
»budget« ima organizator in ali je v okviru proračuna. Enak postopek velja tudi za
prihodke.
Kadar organizacija nima dovolj svojih sredstev, išče finančno podporo pri drugi
organizaciji, posamezniku ali skupini ljudi. Organizacija lahko sklene sponzorske pogodbe,
da dobi neposreden dostop do določenih trgov, predstavi in proda svoje izdelke ali da
izgradi odnose z javnostmi. Sredstva se lahko zberejo na različne načine, od računanja
vstopa udeležencev (primer za športne prireditve), z javnimi skladi, organiziranjem stojnic,
kjer se predstavijo in demonstrirajo izdelki, storitve in organizacije (EventScotland, 2016).
Dogodki ponujajo vrsto prednosti in promocijske priložnosti, ki lahko privabijo
sponzorstvo. Sponzorstvo znatno zmanjša tveganje, tako da nosi nekaj stroškov in da
dodatno verodostojnost dogodku. Lahko je tudi priložnost za zaposlitev pokroviteljev
organizacij, ki se po dogodku lahko vključijo v organizacijo (KnowhownonProfit, 2017).
V zadnjih letih so se stroški za organiziranje dogodkov povečali in je postalo nujno, da
organizatorji dogodkov poiščejo najrazličnejše vire, da bi povečali zahtevano vrednost
prihodkov. Pri pripravi poslovnega načrta in proračuna je dober pristop pripraviti načrt
prihodkov, ki da vlagateljem vpogled pri načrtovanju in zbiranju sredstev. Preden se
organizacija odloči za zbiranje sredstev, mora zelo dobro poznati svoje poslovanje in
finančna sredstva, ki jih ima na voljo. Vedeti mora, kaj vlagatelji iščejo, koliko časa ima za
zbiranje sredstev in kateri ljudje bodo vključeni (EventScotland, 2016).
Prošnja za sponzorstvo mora biti profesionalna in se osredotočati na poslovne cilje. Poleg
vizije, poslanstva in ciljev organizacije mora prošnja zajemati vse podatke o sponzorskem
dogodku, marketinški in komunikacijski načrt dogodka, pričakovanja o naložbi, seznam
sponzorske ponudbe dogodka in nadgradnjo sponzorskega sodelovanja. Priporočeno je
tudi, da se v prošnji navedejo pretekli dogodki (če so se izvedli in so bili uspešni), da
sponzor dobi dober vtis o organizaciji in zaposlenih. Vsi podatki, navedeni v prošnji,
morajo biti jasno in natančno navedeni (Novak, 2009, str. 310).

4.2 ZASNOVA DOGODKA
V fazi zasnove se pripravi natančen koncept dogodka, ki vključuje program za izbiro
prizorišča, scenografijo in druge elemente, ki vplivajo na celotno podobo dogodka. Cilj
vsake zasnove dogodka je ustvarjanje izjemnih doživetij za obiskovalce. Koncept dogodka
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v zasnovi ni nikoli povsem dokončen, ker je narava organizacije dogodkov taka, da je kljub
natančnim izhodiščem, dobri zasnovi in natančnemu načrtovanju še včasih treba
improvizirati in se prilagajati trenutnemu stanju. Vsak dogodek mora zato imeti dobro
zgodbo, ki ustreza človeški naravi in ji predstavlja ugodje. Dobra zgodba opredeljuje užitek
v pripovedovanju, zato je priporočljivo, da upravljavci dogodkov na zasnovo dogodka
gledajo kot na pripoved. Dobra zgodba vsebuje (Novak, 2009, str. 60–77):
−
−
−
−
−
−

uvod v okolje in like,
pojasnilo o stanju zadev in začetku dogodka,
čustveni odziv protagonista in izjavo o ciljih,
komplikacije, konflikte,
napeto pričakovanje rešitve,
rešitev konflikta in odzive.

Celotno podobo dogodka sestavlja mnogo elementov (prizorišče, hrana in pijača,
scenografija, zvoki, luči itn.), ki morajo biti med sabo usklajeni in povezani z osrednjo
temo. Hrana je lahko samo spremljevalni del dogodka ali pa je eno od osrednjih doživetij
(kulinarični dogodek, tematski večerni dogodek). Najbolj običajni načini postrežbe so
(Novak, 2009, str. 72):
− banket (primeren za svečane dogodke, kjer gosti sedijo, natakarji pa jim hrano
postrežejo na krožniku),
− hladno-topli bife (značilen za izobraževalne dogodke, kjer si gostje hrano
postrežejo sami) in
− finger food (podobno kot hladno-topli bife, le da gosti stojijo ali pa so jim na voljo
barske mizice).
Najprej se določi količina hrane in pijače na podlagi predvidenega števila udeležencev.
Zatem se izbere meni in vrsto hrane. Najceneje je izbrati sezonsko hrano, ki se hitro in
enostavni pripravi ter se lahko predhodno shrani (v hladilnik ali zamrzovalnik). Kadar se
hrana pripravlja tik pred dogodkom, je treba še vedno vedeti, ali bo dovolj prostora za
pripravo in shrambo hrane. Bar na dogodku ne sme nikoli biti preblizu vhodnim vratom,
da ne nastane gneča. Hrana se vedno servira, kadar je še vroča, oziroma se vzame iz
hladilnika, tik preden se servira. Organizator se vedno posvetuje s strežnim osebjem o
času serviranja hrane. Čas serviranja se prilagodi poteku dogodka (Allen, 2009, str. 251–
255).
Pijača je še posebej draga pri organiziranju dogodka, zato je najbolje omejiti količino
alkoholnih pijač in raje ponuditi večjo izbiro brezalkoholnih pijač, saj so te veliko cenejše
in varnejše. Še boljše je ponuditi sveže stisnjene sadne sokove ali sveže pripravljene
brezalkoholne »koktajle«, ki so vizualno servirani in okrašeni s sadjem ali drugimi
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dekoracijami. Tudi pijača mora biti obvezno servirana hladna oziroma topla, če gre za
tople napitke (Mancuso, 2007, str. 161). V primeru prodaje in ponudbe alkoholnih pijač na
javnih prireditvah mora organizator upoštevati Zakon o omejevanju porabe alkohola
(ZOPA) in pridobiti dovoljenje, ki mu ga izda upravna enota. Dovoljenje pridobi tako, da
odda vlogo za pridobitev dovoljenja, ki vsebuje naziv pravne osebe oziroma osebno ime
fizične osebe, EMŠO fizične osebe, sedež in poslovni naslov ali naslov stalnega prebivališča
fizične osebe, odgovorno osebo pravne osebe, kontaktne podatke in podatek o najvišjem
številu udeležencev javne prireditve oziroma javnih prireditev, ki jih bo organiziral v času
veljavnosti dovoljenja. Organizator v času trajanja dovoljenja ne sme zaprositi za izdajo
novega dovoljenja (ZOPA, 12. člen).
V fazi raziskave se opravi ožji izbor prizorišč, v fazi zasnove pa se izbere tisto prizorišče, ki
najbolj ustreza namenu dogodka, osrednji tematiki. Prednost imajo tista prizorišča, kjer je
namen dosežen brez velike naložbe. Pomembno je tudi to, da se udeleženci na prizorišču
lahko hitro in enostavno premikajo iz enega prostora v drugega. Pri toku udeležencev si
organizator odgovori (Novak, 2009, str. 77):
−
−
−
−
−
−
−

ali bodo vrata na dogodku odprta,
kam bodo gostje odložili garderobo,
kje bodo goste sprejemali predstavniki organizacije,
kam in kako se bodo gostje ob prihodu postavili,
kako bodo razporejene mize in stoli v prostoru,
kako bo okrašen prostor, da bo scenografija čim izrazitejša,
kako se bo goste po programu spravilo v sobo za združenje in pogostitev.

157. člen OZ (Obligacijskega zakonika) določa, »da organizator shoda večjega števila ljudi
v zaprtem prostoru ali na prostem odgovarja za škodo, nastalo s smrtjo ali telesno
poškodbo, ki nastane zaradi izrednih okoliščin, ki lahko nastanejo ob takih priložnostih,
kot so gibanje množic, splošen nered in podobno«, zato je priporočeno dogodek
zavarovati. Zavarovalna pogodba se mora skleniti vsaj deset dni pred pričetkom
prireditve. Izjemoma se lahko sklene tudi kasneje, vendar ne manj kot pet dni pred
začetkom prireditve. Zavarovalna premija mora biti plačana najmanj tri dni pred
datumom prireditve, drugače je zavarovanje neveljavno. Osnovni obseg kritja se nanaša
na škodo, če je prireditev odpovedana ali pa ni dosegla videnega števila obiskovalcev
zaradi neugodnih razmer (dežja, snega, toče, sodre). Zavarovalnica povrne škodo le, če
atmosferske padavine dosežejo ali presežejo v zavarovalni pogodbi navedeno višino. V
primeru škode mora organizator škodo prijaviti zavarovalnici najkasneje v treh dneh od
dneva, ko zanj izve, in ji dati vse podatke ter dokaze, potrebne za ugotavljanje vzroka,
obsega in višine škode (Novak, 2009, str. 194).
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Kadar gre za večje in kompleksnejše dogodke, je treba zagotoviti storitve v sili, kot so
zasilni izhodi (jasno prikazani in dovolj veliki, da lahko vsi udeleženci hitro izstopijo) in
prisotnost osebja za prvo pomoč. Vsa oprema, okraski in rastline se postavijo v prostoru
tako, da čim manj ovirajo goste. Kadar je oprema v bližini občinstva, je priporočeno, da se
tudi ta zavaruje. Zagotoviti je treba tudi dovolj veliko število sanitarij, ki morajo biti jasno
označene, ustrezno osvetljene in postavljene stran od območja za pripravo hrane.
Sanitarije je treba redno čistiti. Pred začetkom dogodka je treba imeti kratek uvodni ali
informativni sestanek, kjer se da vsem udeležencem dogodka konkretne in enostavne
nasvete o varnostnih ukrepih na dogodkih, kot so požar, zasilni izhodi, postopki
evakuacije, incident ipd. O varnostnih ukrepih morajo biti obvezno obveščeni tudi vsi
zaposleni na dogodku (EventScotland, 2016).
Organizator mora upoštevati tudi vsa pravila o prijavi in pridobitvi dovoljenja,
organiziranju shodov in prireditev, zagotavljanju reda na shodu oziroma prireditvi in
pristojnosti policije na shodih in prireditvah, ki jih določa Zakon o javnih zbiranjih (ZJZ). ZJZ
(1. člen) je temeljni predpis, ki ureja način uresničevanja ustavne pravice do mirnega
zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih prireditvah. Organizator mora pred
organizacijo prireditve ali shoda in pridobitvijo prijave in dovoljenja preveriti, ali se za
prireditev ali shod, ki ga namerava organizirati, uporabljajo določbe zakona. Ne uporablja
se za (ZJZ, 5. člen):
− javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, če jih ti predpisi urejajo drugače,
− verske obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske
dejavnosti, in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji
zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti,
− svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in podobna zbiranja,
pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajne verske
sprevode in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti
cestnega prometa,
− kongrese, občne zbore in druge zbore, ki predstavljajo način dela državnih
organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, sindikatov, verskih
skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih
organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo
v zaprtih prostorih,
− zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice
ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih,
− spontane ulične nastope.
Za vse shode in prireditve velja obveznost prijave. Organizator mora shod prijaviti najmanj
tri dni pred dnevom shoda, prireditev pa najmanj pet dni pred dnevom prireditve. Če
organizator v določenem časovnem razdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev, na
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istem kraju organizira istovrstne prireditve, ki jih je treba prijaviti, lahko prijavo poda za
vse prireditve v tem obdobju hkrati (ZJZ, 11. člen).
Končni rezultat zasnove je scenarij dogodka (logistični program prireditve), v katerega se
zapiše natančen potek vsebinskega dela, čas izvajanja ter se predvidi in zapiše premikanje
obiskovalcev na prizorišču. Najprej se pojasni, za kateri dogodek gre, kdaj in kje bo, koliko
udeležencev je predvidenih, nato pa se loti programa. Kompleksnost scenarija je odvisna
od kompleksnosti dogodka. V scenariju dogodka se opisuje dogajanje v sedanjiku, kot da
dogodek poteka sedaj, pred očmi bralca. Način pisanja mora biti jedrnat in zajemati vse
elemente, ki vplivajo na potek dogodka, prihod in sprejem udeležencev, prehod v
dvorano, začetek prireditve, spremembe v scenografiji, čas za pogostitev itd. (Novak,
2009, str. 76).

4.3 NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA DOGODKA
V fazi raziskave in zasnove se v grobem določijo osnovne sestavine dogodka, v fazi
načrtovanja pa gre za identifikacijo vsega, kar je potrebno za izvedbo. V tej fazi se
osredotoča na najmanjše podrobnosti, ki se nanašajo na posamezne sestavine dogodka.
Strateško načrtovanje in nadzor nad pripravo dogodka se navadno opravlja na podlagi
projektne knjige, ki določa opravila, odgovorne osebe, roke, izvedbeni načrt, osnovne
informacije o dogodku, seznam udeležencev, časovnico z opravili na dan dogodka,
scenarij prireditve, opomnike in procedure za odločanje ter zagotavljanje kakovosti.
Projektna knjiga se spreminja vedno, ko prihaja do novosti v projektu. Projektna knjiga da
organizatorju celotno sliko o organizaciji dogodka ter omogoča hitre odzive in učinkovite
sprotne rešitve na podlagi razpredelnice, ki določajo pravila, odgovorne osebe in roke za
izvedbo (Novak, 2009, str. 198–200).
Največji izziv pri načrtovanju in pripravi dogodka je omejenost časa. Tavčar (1998, str. 26)
pojasnjuje, kako posamezne zadeve opredeliti glede na nujnost in pomembnost opravil
ter katere zadeve postaviti na prvo mesto. Veliko zadev je nujnih, vendar niso vse
pomembne, mnogo zadev je pomembnih, vendar ne nujnih, in mnogo je takih, ki so oboje
ali nič od naštetega. Pomembnost se meri s koristmi, nujnost pa s tveganji. Pomembnost
in nujnost skupaj določata prednost, ki jo ima posamezna zadeva pri obravnavanju.
Najprej se vedno uredi tiste zadeve, ki so nujne in pomembne. Nato se uredi zadeve, ki so
malo nujne, vendar pomembne za načrtovanje dogodka. Stvari, ki so nujne in malo
pomembne, se lahko prepustijo drugim. Na koncu pa se uredijo še malo nujne in malo
pomembne zadeve.
Priprava dogodka pomeni uresničevanje vsega, kar je bilo načrtovano. V tej fazi je treba
sestaviti zanesljivo organizacijsko ekipo, ki bo skrbela za koordinacijo, trženje, odnose z
mediji, varnost, komunikacijo med udeleženci, učinkovitost, kakovost, prilagodljivost itn.
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V fazi priprave pridejo v veliko pomoč pogodbe, ki omogočajo zavezujoče dogovore med
upravljavcem dogodka ter nastopajočimi in podizvajalci. S pogodbo organizator zagotovi,
da bodo nastopajoči in podizvajalci storili natančno to, kar je bilo v pogodbi dogovorjeno
(Novak, 2009, str. 202–203).
V fazi načrtovanja in priprave dogodka se mora pomisliti na vse podrobnosti in zagotoviti
elemente, potrebne za izvedbo dogodka. V fazi zasnove se dogodek zavaruje, v fazi
priprave pa se pripravi še »plan B«, s katerim se lahko odpravi nekatere nevarnosti.
Tipični problem na dogodku je lahko slabo vreme ali izredne razmere, zaradi katerih
dogodka ni mogoče izpeljati na izbranem prizorišču. Drugi problem je lahko prevelika ali
premajhna udeležba na dogodku. Velikokrat pa se pojavijo tudi težave z opremo.
Organizator se takšnim nezgodam izogne tako, da najprej predvidi vse možne scenarije na
dogodku, poišče rešitve za probleme in o tem seznani vse udeležence pri organizaciji
dogodka. Pri izbiri prizorišča je najbolje imeti dve prizorišči v pripravljenosti in dan pred
dogodkom ali na dan dogodka izbrati tisto, ki bo najbolj ustrezalo. Druga rešitev pa je
izbrati prizorišče, kjer se dogodek lahko izpelje zunaj in znotraj prostora. V primeru
spremembe prizorišča je treba v najkrajšem možnem času (najkasneje 24 ur pred
dogodkom) obvestiti vse udeležence dogodka in jim dati navodila za pot do novega
prizorišča (Mancuso, 2007, str. 194–195).
Število vstopov na dogodku mora biti omejeno glede na velikost prostora. Kadar je
udeležba na dogodku manjša od predvidene, je treba ohraniti mirno kri in izpeljati
dogodek, kot je bilo predvideno. Četudi se ga udeleži samo ena oseba, se dogodek mora
izvesti. Organizator mora že vnaprej predvideti, da bodo gostje zamujali in da bo strežna
služba potrebovala več časa za celotno postrežbo gostov, zato naj se dogodek prične
nekoliko kasneje, kot je bilo predvideno, pri strežbi mora biti nekoliko več zaposlenih,
hrana in pijača morata biti predhodno pripravljeni in mize postavljene tako, da bodo vsi
gostje postreženi v čim krajšem času. Organizator mora imeti na enem mestu vse
kontaktne podatke prodajalcev in zaposlenih na dogodku, da bo hitro in učinkovito prišel
do informacij in sporočal spremembe. Kljub natančnemu načrtovanju se dogodek še
vedno spremlja in prilagaja gostom ter scenariju dogodka (Capell, 2013, str. 253–262).

4.4 IZVEDBA IN ANALIZA DOGODKA
Faza izvedbe zajema vse zgoraj naštete faze, ki se na dan izvedbe dogodka združijo v eno
samo. V praksi obstaja več vrst načrtov za izvedbo dogodka, pri čemer se organizator
oziroma upravljavec vedno odloči za najustreznejšo in enostavnejšo obliko izvajanja
dogodka. Tim se mora na prizorišču zbrati vsaj eno uro pred prvimi izvajalci. Ko se zbere,
upravljavec dogodka člane tima še enkrat na kratko obvešča o nalogah in poskrbi, da bo
na prizorišču vse pripravljeno (Novak, 2009, str. 222).
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Vsi nastopajoči morajo do izvedbe dogodka opraviti raziskavo in ustvariti celotno
predstavitev s pomočjo diapozitivov ali drugih podpornih vizualnih ali avdio materialov.
Nastopajoči se morajo pred izbiro prizorišča z organizatorjem pozanimati, ali je vsa
oprema, ki jo potrebujejo, na voljo, ali deluje ter ali imajo dovolj prostora za svojo
predstavitev (Silvers, 2012, str. 221).
Pri zahtevnejših dogodkih se dan pred dogodkom ali na dan dogodka opravi tudi
generalka, na kateri se pregleda celoten protokol oziroma vsebino dogodka in vse
naprave, ki bodo uporabljene na dogodku, se združi tehnični in vsebinski del ter se po
skrajšanem postopku izvedejo najpomembnejši deli programa. Generalka omogoča, da se
nastopajoči spoznajo med sabo, se seznanijo s prizoriščem, upravljavec dogodka pa vidi
pomanjkljivosti, ki jih še vedno lahko odpravi. Po dogodku organizator opravi naslednje
naloge (Novak, 2009, str. 223–337):
− zahvali se ekipi, podizvajalcem in ostalim udeležencem za njihovo podporo na
dogodku,
− zbere in pregleda proračune,
− zagotovi, da se izpolnijo vse pogodbene in zakonske obveznosti,
− pripravi načrt za analizo dogodka,
− pogovori se z vsemi udeleženci dogodka o njihovih mnenjih in vtisih.
Analiza ali vrednotenje dogodka je eno izmed najučinkovitejših orodij ugotavljanja, ali je
bil dogodek uspešen. Je orodje konstantne izboljšave, ki omogoča, da se izmeri uspeh
dogodka, da se pridobljene izkušnje postavijo v načrtovanje pri naslednjem podobnem
dogodku, da se nenehno izboljšuje ponavljajoče dogodke in sporoča rezultate
zainteresiranim stranem. Vrednotenje poteka skozi vse faze dogodka. V fazi raziskave se
vrednotijo različne možnosti in alternative za dogodka, nato se spremlja pripravo in na
koncu učinke dogodka. Z analizo se najbolj intenzivno ukvarja po dogodku, ko ima
organizator največ informacij in največ časa. Pri analiziranju se uporabijo količinske in
kakovostne raziskave. Pri količinski raziskavi se ovrednoti število udeležencev, njihovo
porabo, obiskanost na spletni strani in druge kazalce, ki se nanašajo na številke. S
kakovostnimi raziskavami pa se preverja odgovore na vprašanja, ali so udeleženci
razumeli sporočilo dogodka ali je dogodek zadovoljiv njihova pričakovanja itn. (Novak,
2009, str. 327).
Bowdin in drugi (2006, str. 417–419) navajajo pet tehnik pridobivanja podatkov za analizo
dogodka, s katerimi se izve, ali je dogodek dosegel namen, zastavljene cilje in ali se ga
splača ponoviti. Uporabi se eno ali več tehnik pridobivanja podatkov, odvisno od vrste
dogodka. Tehnike pridobivanja podatkov za analizo dogodka so po njegovih navedbah
naslednje:
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− splošno zbiranje podatkov,
− opazovanje ekipe (kakovost izvedbe, reakcije javnosti, tok udeležencev,
primernost strežbe),
− opazovanje deležnikov (informacije, ki jih dobimo od ponudnikov prizorišč,
sponzorjev, ki omogočajo pogled iz različnih zornih kotov),
− sestanek po dogodku (zberejo se vsi, ki so na dogodku sodelovali, in podajo
informacije),
− vprašalniki.
Anketiranje je najpogosteje uporabljena metoda zbiranja podatkov, saj da povratne
informacije o udeležencih, njihovih odzivih in učinkih. Cilj ankete je ugotoviti, ali dogodek
izpolnjuje pričakovanja udeležencev, govorcev, razstavljavcev in sponzorjev. Da bi se
zagotovila najvišja stopnja udeležbe, se pošlje anketa udeležencem takoj (najkasneje v
roku enega dneva) po končanem dogodku, ko so njihove izkušnje še vedno sveže
(DeFanzo, 2013).
Anketa ne sme biti predloga ali prezahtevna. Vprašanja morajo biti jasna in razumljiva
(brez strokovnih izrazov). Organizator mora na začetku navesti, kaj želi z anketo doseči,
kakšna so pravila izpolnjevanja, navede naj, ali gre za anonimno anketo, in se zahvali za
sodelovanje. V uvodu je priporočeno navesti tudi, koliko je vprašanj in kako dolgo bo
trajalo izpolnjevanje ankete. To pomaga upravljati anketirančeva pričakovanja in daje
večjo možnost, da anketiranci v celoti izpolnijo anketo. Vprašanja morajo imeti več
možnih odgovorov kot pa prazno polje za vstavljanje besedila, še bolje pa je imeti poleg
navedenih odgovorov možnost drugo, kjer lahko anketiranec (na kratko v parih besedah)
sam napiše svoj odgovor (Eventbrite, 2016).
Ko organizator dogodek ovrednoti in zbere vse potrebne informacije, napiše poročilo o
dogodku. Poročilo mora dati jasne rezultate o tem, ali so bili doseženi namen in cilji
dogodka in v kolikšni meri (Novak, 2009, str. 334). Kadar želi organizator dogodek
ponoviti, se mora vprašati, ali je dogodek še vedno pomemben, ali so se vizija, poslanstvo
in cilji dogodka/organizacije spremenili, ali ima dogodek še vedno podporo deležnikov, ali
je dogodek dosegel svojo zmogljivost in ali je dogodek dosegel konec svojega življenjskega
cikla (EventScotland, 2017).
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5

RAZISKAVA NA PODROČJU UPRAVLJANJA DOGODKOV V
ORGANIZACIJI ZPMS

Upravljanje dogodkov zahteva močne organizacijske, proračunske in ustvarjalne
sposobnosti ter obravnavanje dogodka iz različnih zornih kotov. Upravljavci dogodkov
morajo povezati interese in ideje sodelujočih (izvajalcev, strank, sponzorjev, medijev in
ostalih deležnikov) ter uskladiti proračunske in časovne roke v vseh fazah in dimenzijah
upravljanja dogodkov. V nadaljevanju je prikazana raziskava na področju upravljanja
dogodkov v SPMS.

5.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE
ZPMS je nevladna, prostovoljna in neprofitna organizacija, ki jo trenutno tvori 112 članic v
Sloveniji. Vizija ZPMS je s svojim delovanjem krepiti glas otrok in mladostnikov ter
prispevati k oblikovanju otrok, mladostnikov in družin naklonjenega javnega mnenja.
Primarni cilj ZPMS je z danimi sredstvi, programi in organiziranimi akcijami dvigniti
kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih
interesov, potreb ter zaščita njihovih pravic (ZPMS, 2017).
ZPMS dosega svoje cilje z izvajanjem različnih projektov in programov. To so Pomežik
soncu, Otroški parlament (v nadaljevanju: NOP), Evropa v šoli, Mladi raziskovalci
zgodovine, TOM, programi za prosti čas in letovanja, Teden otroka, Središče ZIPOM, Zveza
družin, programi za zaščito otrokovih pravic, socialno humanitarni programi in Človek ne
jezi se – združi se. Z izvajanjem programov in projektov prispeva k blažitvi posledic
ekonomske krize, hkrati pa krepi mnoge sposobnosti otrok in mladih, da se uspešneje
soočijo z izzivi sodobne družbe (ZPMS, 2017).

5.2 PREDSTAVITEV DOGODKA NOP
Nacionalni otroški parlament je program, kjer so otroci v družbenem dogajanju in
pridobivajo nova znanja o človekovih in državljanskih pravicah. Namen programa NOP je
vključitev mladostnikov na različnih področjih in sprejemanje predlogov za rešitev
problemov, s katerimi se mladi soočajo. V programu sodeluje okoli 200 šol iz vse
Slovenije. Med njimi so osnovnošolci zadnje triade, učitelji, svetovalni delavci in ravnatelji.
Otroški parlament vsako leto organizira ZPMS, ob podpori zaposlenih, prostovoljcev in
državnega zbora. Izvaja se v šolah, na občinskih in regijskih ravneh, zaključi pa se z NOP v
Državnem zboru RS. Vsako leto poteka na določeno temo, ki jo izberejo otroci sami. V
vsaki šoli učenci izberejo delegate za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem
parlamentu ponovno izberejo delegate za regijski otroški parlament, nato pa predstavniki
zastopajo interese vrstnikov na NOP, ki poteka v dvorani Državnega zbora RS.
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Cilji programa so (ZPMS, 2017):
− uresničevanje mednarodnih konvencij, zlasti Konvencije ZN o otrokovih pravicah,
− vzgoja in izobraževanje mladih za aktivno in demokratično državljanstvo ter
multikulturnost,
− nudenje možnosti mladim za aktivno obliko participacije v družbi, s čimer aktivno
sodelujejo in vplivajo na odločitve odraslih,
− »okrepitev glasu« otrok (glas otrok naj se sliši),
− razvijanje komunikacijskih spretnosti (nenasilna komunikacija kot vzgoja za
strpnost),
− razvijanje sodelovalne kulture,
− razvijanje sposobnosti za odločanje in sprejemanje odgovornosti,
− usmerjanje učencev v samostojno sporočanje, vrednotenje, iskanje in
povezovanje,
− spodbujanje učenja, ki vodi do razvoja samostojnega, kritičnega in ustvarjalnega
mišljenja,
− razvijanje odgovornega odnosa učencev do soljudi, do naravnega in družbenega
okolja.
ZPMS pridobiva sredstva za izvajanje programov z donacijami, iz odstopa dohodnine in iz
proračunskih sredstev. Pri izvedbi otroških parlamentov se pridobivajo sredstva iz kotizacij
mentorjev, donacij poslancev in ostalih pravnih oseb, ki prispevajo v obliki denarja ali
materialnih sredstev. Izvedba NOP finančno ni pokrita. Namenske donacije prav za ta
dogodek so le donacije poslanskih skupin za topli obrok udeležencev dogodka. Stroški
NOP se tako najprej pokrijejo iz skupnih finančnih sredstev ZPMS (sredstva se prelivajo
med programi), nato pa se do konca koledarskega leta zbirajo donacije. Če donacij ni
dovolj za kritje vseh stroškov programa, jih pokrije ZPMS iz skupnih finančnih sredstev.

5.3 ANALIZA ORGANIZACIJE IN IZVEDBE 26. NOP
V fazi raziskave otroci izberejo temo dogodka. Tema se določi na predhodnem zasedanju
NOP, z glasovanjem. Ker je NOP tradicionalni dogodek in se vsako leto izvaja po enakem
principu, se na podlagi predhodnih dogodkov določi okvirni proračun dogodka.
Namen raziskave je pridobiti informacije za potrditev ali zavrnitev dogodka, zato je najbolj
kritična in najbolj nujna faza upravljanja dogodkov. ZPMS vsako leto opravi raziskavo o
temi dogodka in upošteva proračun iz prejšnjih dogodkov NOP, vendar ne opravi
raziskave o udeležencih, kar je ključnega pomena za uspešno izvedbo dogodka. Kljub
temu da organizacije upoštevajo izkušnje in napake iz prejšnjih ali podobnih dogodkov,
velikokrat pozabijo, da se raziskava mora natančno in v celoti izvesti, četudi se organizira
popolnoma enak dogodek in z enako ciljno skupino. Kadar organizacija ne izvede
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raziskave o udeležencih in ne ve, kakšna so njihova pričakovanja, se to pokaže v naslednjih
fazah upravljanja dogodkov. Finančno stanje dogodka je vsako leto dokaj podobno, zato
organizatorji že na začetku predvidijo, koliko bodo znašali stroški, ukrepajo in stroške do
določene meje zmanjšajo. Kljub temu pa je iz podatkov razvidno, da stroški presegajo
prihodke, zato se razlika krije iz donacij drugih dogodkov. Tabela 1 prikazuje stroške za
organizacijo dogodka 26. NOP. V tabelo niso vključeni stroški dela zaposlenih. Proračun za
organizacijo in izvedbo 26. NOP je bil 2.500 €, stroški pa so znašali
2.749,12 €.
Tabela 1: Proračun dogodka 26. NOP
Strošek

Opis stroška

Predvidena cena

Dejanska cena

Pripravljalni sestanek

Stroški hrane in pijače

300,00 €

270,00 €

1.200,00 €

1.475,72 €

Lokacija

Prevoz otrok od šole do
državnega zbora
Državni zbor

/

/

Hrana in pijača

Kosilo v državnem zboru

700,00 €

693,40 €

Material

Stroški oblikovanja
(vabilo, plakat, Facebook
predloga), drobni
material
Fotografiranje dogodka z
namenom promocije na
socialnih omrežjih

230,00 €

250,00 €

60,00 €

60,00 €

Prevoz

Fotograf

Vir: lasten

V fazi zasnove se do konca oktobra sestavi in pošlje program izobraževanja mentorjev
otroških parlamentov. V mesecu decembru se odda vloga za termin zasedanja v
Državnem zboru RS. Ko se državni zbor odzove na termin, se pripravi operativni sestanek
(načeloma poteka v mesecu februarju), kjer se dogovori o prostorih, številu udeležencev,
časovnem okviru dogodka, kosilu v državnem zboru ipd. Sorodnim organizacijam, ki so
povezane s temo otroškega parlamenta, se pošlje prošnja za brezplačno gradivo. Zatem se
pripravi in pošlje vabila otrokom, njihovim mentorjem, predsedniku RS, predsedniku DZ,
predsedniku vlade, poslancem in medijem. Povabljeni gosti imajo načeloma rok do
sredine marca, da odgovorijo na vabila. Ko so gostje znani, se pripravi scenarij dogodka.
Ker je scenarij vsako leto identičen, ga ni treba na novo sestavljati. Potrebno je le uskladiti
časovni okvir in se dogovoriti o izjavah v medijih.
Cilj zasnove je pripraviti koncept dogodka oziroma scenarij, ki se ga da spreminjati in
prilagajati v naslednjih fazah upravljanja dogodkov. Strokovna služba ZPMS izvaja
dogodek že vrsto let, zato ve, kaj in koliko časa potrebuje za izvedbo vseh elementov. Z
zasnovo začne že zgodaj, zato nima veliko težav pri organizaciji dogodka. Scenarij dogodka
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je dokaj pomanjkljiv, saj časovno ne upošteva kroženja udeležencev. Ker med
posameznimi aktivnostmi ni dovolj časa, se dogodek ne izvede po predvidenem času, kar
pomeni, da se nekatere aktivnosti morajo skrajšati, to pa vpliva na kakovost izvedbe
dogodka in na zadovoljstvo udeležencev. Slabost pa je tudi podvajanje scenarija, kar
udeležencem ne omogoča nekega izjemnega doživetja in presenečenosti na dogodku.
Tabela 2 prikazuje scenarij dogodka za 26. NOP.
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Tabela 2: Scenarij 26. NOP
Ura

Aktivnost

8.30–8.55
9.00–9.20

Prihod in registracija udeležencev (preddverje DS)
Pričetek 26. NOP:

9.20–9.30

9.30–9.35

9.35–10.00

10:00–11:45

11.45–11.55
12.00–14.00

14.00–14.10
14.10–15.10



kratek pozdravni nagovor predsednice ZPMS, Darje Groznik (2 min),



3 mnenja otrok, kako je živeti v naši državi, o položaju otrok v Slo. (2 min),



dr. Milan Brglez, predsednik DZ – kratek odziv na slišano (3 min),

 g. Borut Pahor, predsednik RS – kratek odziv na slišano (3 min).
Izvolitev organov 26. NOP:

novo delovno predsedstvo zasede prostor,

sprejem dnevnega reda,

poročilo o prisotnosti in zastopanosti regij,

ostala navodila udeležencem.
Fototermin:

vsi prisotni v veliki dvorani stopijo v sredino (okrogli del) dvorane in se
fotografirajo z balkona (brez spremljevalcev, ki sedijo na balkonu).
Odmor (preddverje velike dvorane):

oddaja glasovnic za temo 27. otroškega parlamenta,

fotokotiček – »piši-briši« za pisanje sporočil v zvezi s temo in
fotografiranje,

prigrizek (rogljiček, sok).
Delo v 4 skupinah:

veliki salon – Pasti interneta in soc. omrežij,

soba 110 – Ko pride do stiske, kam po pomoč,

soba 209 – Nasilje/medvrstniško nasilje,

Soba 212 – Samopodoba in mladostnik.
Povratek v veliko dvorano
Plenarni del zasedanja:

prihod vabljenih gostov ob 12. uri (predsednik vlade, ministri, poslanci,
varuhinja človekovih pravic, urad za mladino, zavod za šolstvo, predstavnik
policije itd.),

Ciril Cerovšek (predsednik lanskega otr. parlamenta kratko pove o
Nacionalnem odboru mladih, ki se je formiral jeseni na pobudo dveh
mladih parlamentarcev),

poročanje o delu v skupinah in plenarna razprava, gostje se vključijo v
razpravo in odgovarjajo na morebitna zastavljena vprašanja (vsaka skupina
ima 25 min).
Povzetki in razglasitev teme za 27. NOP
Zaključek in kosilo za udeležence v dveh skupinah:

ko je 1. skupina na kosilu, ima 2. skupina ogled DZ; 1. skupina po kosilu
nima ogleda in zapusti stavbo DZ).
Vir: ZPMS (2017)
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V fazi načrtovanja in priprave se sestavita seznam vseh udeležencev in sedežni red
zasedanja, pripravijo se priponke z imeni in priimki udeležencev ter se preveri, ali bo vso
gradivo pravočasno dostavljeno. Pri sedežnem redu se upošteva tudi gibalno ovirane
osebe in njihove spremljevalce. Mentorji imajo do začetka aprila čas, da obvestijo
strokovno službo ZPMS o udeležencih (delegatih) in pošljejo njihove podatke.
Bistvo načrtovanja in priprave dogodka je natančno predvidevanje vseh situacij,
spremljanje poteka dogodka in priprava novega načrta v izrednih razmerah. Strokovna
služba ZPMS podrobno načrtuje in pripravlja dogodek, vendar ne upošteva vseh situacij.
Kljub temu da se dogodek NOP izvaja v notranjih prostorih, se lahko zgodi, da oprema ne
bo delovala in bo prostor treba zamenjati. ZPMS v tem primeru nima načrta, enako pa je z
zamudami udeležencev. Da se dogodek lahko izvede, morajo biti prisotne vse skupine iz
regijskega otroškega parlamenta, zato je treba vnaprej predvideti zamude ter jih
upoštevati pri scenariju in izvedbi dogodka.
Dogodek se izvede v mesecu aprilu. V fazi izvedbe se dan pred dogodkom dostavi vso
gradivo v državni zbor, se ga pregleda in razporedi v prostoru zasedanja. Zraven se preveri
ozvočenje, okrasi prostore in določi tok kroženja udeležencev skozi prostore. Na dan
dogodka ZPMS poskrbi za registracijo udeležencev ob prihodu v državni zbor, za razdelitev
gradiv, za sprejem vabljenih gostov, za namestitev v veliko dvorano po sedežnem redu in
za kroženje gostov. Vsaka regija ob prihodu dobi kuverto s priponkami in njihovimi imeni.
Spremljevalci in novinarji zraven dobijo tudi vrečke s plakati in ostalim gradivom. Po
dogodku morajo zaposleni ZPMS v roku enega dneva odnesti vso gradivo in material iz
državnega zbora. Po dogodku se pošlje tudi sporočilo za javnost medijem, zahvalo
poslancem, predsedniku DZ in vsem ostalim pomembnim gostom ter zahvalo
organizacijam, ki so dale brezplačno gradivo. Do zaključka šolskega leta se pripravi skupno
poročilo o dogodku, skupaj z magnetogramskim zapisom poteka zasedanja. ZPMS po
koncu dogodka ne izvaja analize dogodka NOP.
Strokovna služba ZPMS se na izvedbo dogodka dobro pripravi in preveri, ali bo vsa
oprema delovala in kako bodo gostje krožili iz enega prostora v drugega. Z udeleženci
komunicira, jih usmerja in daje vse potrebne informacije skozi celoten dogodek. Še vedno
pa ni znano, kakšen je »plan B« v primeru, da oprema na dan dogodka ne bo delovala. Pri
menjavi prostora je treba prestaviti tudi vso gradivo, razporejeno v prostoru zasedanja, in
na novo razporediti delegate po skupinah in regijah. Takšna sprememba vzame precej
časa in prinaša velike časovne spremembe na dogodku.
Z vrednotenjem se izmeri uspeh dogodka, zato je zadnja faza neizbežna. Če organizacija
po dogodku ne opravi analize, ne ve, kakšen je izid dogodka in zakaj je ravno takšen. Ker
ZPMS ne ovrednoti dogodka NOP, ne ve, zakaj stroški dogodka presegajo prihodke, ali je
časovni okvir racionalen in pravilno izkoriščen, ali se scenarij ujema z dejanskim potekom
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dogodka, ali se napake in problemi ponavljajo in ali je dogodek NOP dosegel zastavljene
cilje in namen. Pri zadnji fazi se tudi najbolj pokaže, kako uspešno je bila izvedena
raziskava. Organizacija, ki ni uspešno opravila raziskave, ne ve, kakšna so pričakovanja
udeležencev, in tudi težko ugotovi, ali je dogodek res zadovoljil njihova pričakovanja in v
kolikšni meri.

5.4 METODOLOGIJA DELA IN VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI
Raziskava, katere cilj je bil analizirati pričakovanja udeležencev v zvezi z dogodkom NOP v
organizaciji ZPMS, je bila izvedena z metodo anketiranja. Anketiranje je potekalo od aprila
do julija 2017. Anketni vprašalniki so bili poslani 70 otrokom, ki so se v zadnjih treh letih
udeležili NOP. Za raziskavo je bil uporabljen anonimni vprašalnik, sestavljen iz vprašanj
zaprtega, odprtega in hierarhičnega tipa vprašanj.
Grafikon 1: Spol sodelujočih v raziskavi
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Grafikon 1 prikazuje spol sodelujočih v raziskavi. V raziskavi je sodelovalo 52 otrok, od
tega jih je bilo 33 ženskega spola (63 % sodelujočih) in 19 (37 % sodelujočih) moškega
spola.
Grafikon 2: Starost sodelujočih v raziskavi
60%

50%

50%
40%
30%

29%
21%

20%
10%
0%
12

13

Vir: lasten
33

14

Grafikon 2 prikazuje starost sodelujočih v raziskavi. Starost sodelujočih je bila razdeljena v
tri starostne skupine. Polovica sodelujočih je bilo starih 14 let, na drugem mestu so bili
otroci, stari 13 let (29 %), najmanjši odstotek pa predstavljajo otroci, stari 12 let (21 %).
Grafikon 3: Udeležba v zadnjih treh letih
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Grafikon 3 prikazuje, koliko sodelujočih se je v zadnjih treh letih udeležilo dogodka NOP.
98 % sodelujočih se je udeležilo dogodka NOP v zadnjih treh letih. Samo eden (2 %) je
odgovoril z ne, zato je v nadaljevanju odgovarjalo 51 sodelujočih.
Grafikon 4: Število udeležb na dogodku
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Grafikon 4 prikazuje, kolikokrat so se sodelujoči udeležili dogodka. Od 51 otrok se jih je
skoraj polovica (25 oziroma 49 %) udeležilo dogodka dvakrat. 17 otrok (33 %) se je
udeležilo dogodka samo enkrat in 7 je tistih (14 %), ki so se dogodka udeležili trikrat.
Samo 2 sodelujoča (4 %) sta se dogodka udeležila več kot trikrat.
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5.5 REZULTATI RAZISKAVE
Pri petem vprašanju so sodelujoči navedli razloge za udeležbo dogodka NOP. Označili so
lahko več odgovorov hkrati. Iz raziskave je ugotovljeno, da udeleženci najbolj pričakujejo,
da bodo na dogodku sodelovali in bili vključenih pri pomembnih odločitvah, kar je tudi
glavni namen NOP. Razlogi za udeležbo morajo biti vedno v skladu z namenom in cilji
dogodka. Organizacija mora vedeti, zakaj se ljudje udeležujejo dogodka, kaj je tisto, kar jih
privabi, in kako bo njihove želje in potrebe približala namenu dogodka. Navedeno je
prikazano v Grafikonu 5.
Grafikon 5: Razlogi za udeležbo dogodka
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Tabela 3: Ocene posameznih aktivnosti dogodka
Povprečna Standardni
ocena
odklon
3,1
1,17

Aktivnosti

1

2

3

4

5

Uvodni govori
Pogostitev in
malica
Razprave
Slikanje s poslanci
Vodeni ogled
parlamenta

8%

27 %

29 %

22 %

14 %

37 %

39 %

18 %

2%

4%

2

1,00

43 %
33 %

31 %
25 %

20 %
22 %

6%
14 %

0%
6%

1,9
2,3

0,93
1,24

0%

29 %

20 %

25 %

25 %

3,5

1,17

Vir: lasten

Šesto vprašanje je bilo hierarhično strukturirano. Sodelujoči so imeli na voljo 5 aktivnosti,
ki so jih ocenili od 1 (najbolj) do 5 (najmanj) po tem, katera aktivnost jim je bila najbolj
všeč na dogodku in katera najmanj. Tabela 3 prikazuje povprečno oceno aktivnosti
dogodka. Glede na povprečje so se na prvo mesto uvrstile razprave in na zadnje mesto
vodeni ogled parlamenta.
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Aktivnosti na dogodku so ključno merilo uspešnosti z vidika zadovoljstva udeleženca.
Organizator mora z aktivnostmi zagotoviti zabavo, ustvariti progresivno izkušnjo ter
razburljiv in nepozaben zaključek. Vodeni ogled parlamenta in uvodni govori so skladni z
namenom in cilji NOP, vendar ne vzbujajo nekega zadovoljstva pri udeležencih,
posledično tudi zato, ker se aktivnosti vsako leto ponavljajo in niso v skladu z njihovimi
interesi.
Grafikon 6: Čas, potreben za razprave
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Pri sedmem vprašanju so sodelujoči odgovorili, ali imajo dovolj časa za razprave v
skupinah. Časa za razprave nimajo dovolj, saj je dogodek časovno omejen in se ga ne da
podaljšati, skupine za razprave pa so prevelike in udeleženci med sabo težko
komunicirajo. Organizator mora natančno oceniti čas vsake aktivnosti in upoštevati vse
dejavnike, ki vplivajo na časovno izvedbo dogodka. Ker so sodelujočim na dogodku najbolj
všeč razprave, bi morala biti ta aktivnost najdaljša. Navedeno je prikazano v Grafikonu 6.
Grafikon 7: Prispevanje k sprejemanju novih odločitev
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Grafikon 7 prikazuje, koliko sodelujočih meni, da njihova udeležba na dogodku prispeva k
sprejemanju novih odločitev. Od 51 sodelujočih jih je 33 odgovorilo, da njihova udeležba v
veliki meri ne prispeva k sprejemanju novih odločitev.
Na začetku raziskave je omenjeno, da se udeleženci dogodka udeležujejo, ker bi radi
sodelovali pri odločitvah. Če njihova udeležba ne prispeva k sprejemanju novih odločitev,
potem NOP ni zadovoljiv njihovih pričakovanj in s tem tudi ni dosegel namena dogodka. V
praksi je doma in v družbi težko uvesti takšne spremembe, zato namen NOP ne bo nikoli
povsem dosežen, lahko pa se ga delno izpolni tako, da se na podlagi predlogov uvedejo
nekatere spremembe v šolah in drugih javnih ustanovah za mlade.
Grafikon 8: Sprememba dogodka
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Deveto vprašanje potrjuje ugotovitve iz prejšnjih vprašanj. Večina udeležencev želi
spremembe pri izvedbi dogodka NOP, saj ta ni zadovoljil njihovih pričakovanj. Organizacija
mora dobro poznati ciljno javnost dogodka in na podlagi tega pripraviti program, ki bo
udeležencem ustrezal skozi celoten dogodek. Navedeno je prikazano v Grafikonu 8.
Kako izvesti tradicionalen, a hkrati ne monoton dogodek, predstavlja velik izziv za
organizatorje NOP. Ponavljivost lajša delo in omogoča predpostavke, pri izvedbi pa se je je
treba izogibati. Dogodek se lahko ponavlja, vendar se ne sme podvajati. To pomeni, da
četudi se dogodek ponovi, je treba še vedno opraviti vse faze upravljanja dogodkov,
vedno znova poiskati nove rešitve in jih uvesti pri naslednjem dogodku. Organizacija, ki
dogodek podvaja in ga izpelje brez sprememb, ne bo prišla do zaželenega uspeha.
Podvajan dogodek je za organizacijo odvečen in nepotreben, zato ga ni smiselno izvajati.
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Grafikon 9: Pričakovanja sodelujočih
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Grafikon 9 prikazuje, ali je dogodek NOP zadovoljiv njihova pričakovanja. Sodelujoči so
odgovorili, da dogodek ne dosega njihovih pričakovanj, ter navedli, kaj bi spremenili pri
naslednji izvedbi dogodka NOP. Predlogi za uvedbo sprememb so po njihovem mnenju
naslednji:
− uvodni govori bi se morali ukiniti/skrajšati in podaljšati čas razprave,
− fototermin (slikanje s poslanci) naj poteka na koncu namesto vodenega ogleda
parlamenta,
− pogostitev in malica naj bosta na začetku dogodka (ob prihodu) in kosilo pred
plenarnim delom zasedanja,
− odmori naj bodo daljši in več časa naj bo za malico in kosilo,
− glasovanje za izbor teme naj poteka med odmorom in ne med malico,
− pri razpravah naj bo več delovnih skupin, da bo lahko vsak izrazil svoje mnenje,
− dnevni red in ostala navodila o hišnem redu se naj ne omenjajo še enkrat, saj so
bila dana (v pisni obliki) že na začetku dogodka.

5.6 UGOTOVITVE IN PREVERJANJE HIPOTEZ
V diplomskem delu so se preverjale tri hipoteze.
Hipoteza 1, da so se udeleženci udeležili dogodka zato, ker bi radi sodelovali pri
odločitvah, je potrjena. Mladi bi radi sodelovali, vendar menijo, da njihova udeležba v
veliki meri ne prispeva k odločitvam, ki vplivajo na njihov položaj v Sloveniji. Kljub temu da
večina predlogov ni bilo sprejetih, se mladi dogodka še vedno udeležujejo, ker so lahko
odsotni od pouka in dobijo dodatne točke pri zaključevanju ocen.
Hipoteza 2, da dogodek ni zadovoljil pričakovanj udeležencev, je potrjena. Več kot
polovica sodelujočih je navedla, da potek dogodka ni dosegel njihovih pričakovanj in da bi
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bilo treba dogodek spremeniti ter ga približati interesom mladih. Pri izvedbi dogodka gre
za ustvarjanje posebnih doživetij posameznika, zato je zadovoljstvo udeležencev
ključnega pomena za dosego namena in ciljev dogodka. Če udeleženci z izvedbo dogodka
niso zadovoljni, ta ne prinese želenih rezultatov. Zadovoljstvo vpliva tudi na zvestobo
udeležencev. Če so udeleženci zadovoljni z dogodkom, je večja verjetnost, da se
tovrstnega dogodka še kdaj udeležijo.
Hipoteza 3, da imajo udeleženci premalo časa za razprave in delo v skupinah, je potrjena.
Rezultati kažejo, da so jim bile na dogodku najbolj všeč razprave in delo v skupinah,
vendar niso imeli dovolj časa, da bi vsak v skupini prišel do besede in izrazil svoje mnenje.
Organizator mora imeti jasno zastavljene cilje in vedno opraviti analizo dogodka, s katero
ugotovi, ali je koncept dogodka skladen s pričakovanji udeležencev.
Raziskava dogodka NOP je pokazala, da dogodek ni zadovoljil pričakovanj udeležencev,
ker se vsako leto ponavlja, skupine so prevelike, časa za razprave je premalo, aktivnosti
časovno niso pravilno razporejene in predlogi po dogodku niso upoštevani. Dogodek ni
dosegel vseh zastavljenih ciljev in namena, zato ni stroškovno učinkovit in organizaciji ne
prinaša uspeha.
Zaradi hitrega tehnološkega in gospodarskega napredka se je spremenil način življenja,
mlajše generacije so »zaznamovane« s tehnologijo in spletom, s tem pa so se spremenile
tudi njihove navade, vrednote in cilji. Tako kot ciljna javnost se tudi organizacija in tim
skozi leta spreminjata, zato je treba poleg raziskave izvesti tudi analizo dogodka.
Interakcije na dogodku so vedno drugačne, četudi se dogodek izvede z enakim namenom,
cilji in udeleženci. Dogodek lahko na začetku doseže vse cilje in namen ter pričakovanja
udeležencev, ni pa nujno, da jih bo tudi v prihodnje. Kadar gre za ponavljajoče se
dogodke, ti velikokrat postanejo monotoni, pričakovanja udeležencev pa so na vsakem
dogodku večja. Če gostje že na začetku vedo, kakšen bo potek dogodka in kaj se bo
dogajalo, potem niso čustveno vpleteni v dogajanje. Organizator mora vedno imeti
kreativen pristop k programu, še posebej, kadar se jih vsako leto udeležijo enaki gostje.

5.7 PREDLOG ORGANIZIRANJA IN IZVEDBE NOP V PRIHODNJE
Na podlagi raziskave je v nadaljevanju prikazan nov scenarij dogodka, ki upošteva želje in
potrebe udeležencev, pri tem pa še vedno ohranja svojo tradicionalnost. Organizator
mora vedno predvideti in upoštevati kroženje udeležencev na dogodku, zato je med
posameznimi aktivnosti določen čas za premikanje gostov iz enega prostora v drugega.
Državni zbor ustreza namenu in osrednjemu sporočilu dogodka, proračunu, opremljenosti
prostorov in velikosti prizorišča (ima dovolj velike prostore, ki so med sabo povezani in
omogočajo hitro kroženje velikega števila ljudi), zato prizorišče ostane enako.

39

Pripravil se je tudi »plan B« za primer nedelovanja opreme. Dogodek NOP temelji na
medsebojnem sodelovanju, zato mora biti zagotovljeno ozvočenje, da gostje glasno slišijo
govore in da lahko med sabo komunicirajo. Dogodek se bo še vedno obdržal v enakih
prostorih, saj so ti dovolj veliki in imajo dovolj sedežev za vse delegate, organizatorje,
goste in novinarje. Predstava gradiva in novi sedežni red vzameta preveč časa, zato je
bolje, da se dan pred dogodkom pripravijo ročni mikrofoni, ki se lahko hitro in enostavno
uporabijo v kriznem primeru.
Ravnanje s časom predstavlja velik problem pri organizaciji in izvedbi dogodka, zato je
treba v ospredje postaviti aktivnosti, ki so ključnega pomena za dosego ciljev dogodka. To
so vse tiste aktivnosti, ki udeležencem pomenijo največ, ki prinašajo največjo udeležbo ter
največjo prepoznavnost. Poslovni čas državnega zbora je od osme do četrte ure, zato je
treba vse aktivnosti izvesti v okviru tega časa. Dogodek po novem scenariju poteka tako,
da se izvaja več aktivnosti hkrati in v več skupinah. Aktivnosti, ki so jih sodelujoči v
raziskavi označili kot najmanj zanimive, so se izločile oziroma skrajšale. Večina predlogov
iz raziskave je bilo upoštevanih in vključenih v scenarij.
Nepredvidljive situacije so pri organizaciji in izvedbi dogodka neizbežne, zato je treba v
čim večji meri predvideti vse nevarnosti in jih pri snovanju dogodka odpraviti. Otroci in
njihovi mentorji se NOP udeležujejo z vseh koncev Slovenije, zato je treba predvidevati
zamude, slabe vremenske razmere in razmere na cestah. Iz tega razloga se je čas prihodov
in registracije podaljšal. Za registracijo udeležencev ob prihodu v državni zbor, razdelitev
gradiv (navodila o hišnem redu, priponk s imeni itd.) sprejem povabljenih gostov,
namestitev v veliko dvorano in za koordinacijo poskrbi Strokovna služba ZPMS. Pred
vstopom v veliko dvorano imajo udeleženci čas za pogostitev. Na voljo imajo rogljičke,
sokove in vodo. Strokovna služba ZPMS pa v tem času opravi popis delegatov.
Naslednji dve aktivnosti (uvodni del zasedanja in izvolitev organov) sta v novem scenariju
skrajšani in združeni v eno. Dogodek se začne s kratkim pozdravnim nagovorom
predsednice ZPMS, nato pa nadaljuje z vprašanji in mnenji otrok. Predsednik Republike
Slovenije, predsednik državnega zbora in ostali poslanci so glavni donatorji dogodka NOP
in s tem tudi pomembni gostje, zato se jih predstavi in se jim da uvodno besedo. Uvodni
govori se morajo izvesti, lahko pa se skrajšajo tako, da na vprašanja in mnenja otrok
odgovarja samo predsednik Republike Slovenije. Pri izvolitvi organov se ne omenja
sedežnega reda in ostalih navodil o hišnem redu.
Med 9.55 in 11.10 potekata dve aktivnosti. Udeleženci so namesto v štiri razdeljeni v šest
skupin. Manjše skupine omogočajo hitrejše kroženje ljudi in enostavnejšo izvedbo
aktivnosti. Teme za razprave so samo tri in ker je šest skupin, imata po dve skupini enako
temo. Katera skupina ima katero temo, je predhodno določeno in posredovano
mentorjem otroških parlamentov. Mentorji na podlagi tega določijo, kdo od udeležencev
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oziroma delegatov bo v kateri skupini, in posredujejo informacije ZPMS. Prve tri skupine
imajo v tem času razprave, druge tri skupine pa čas za malico, glasovanje in fototermin.
Skupine se naj ob 11.20 zamenjajo. V času malice ima vsak udeleženec na voljo sendvič (s
salamo, tuno ali vegi), vodo ali sok in sadje (jabolko ali pomarančo).
Ob 12.45 se prve tri skupine udeležijo plenarnega dela zasedanja. Med 12.30 in 12.45
pridejo v malo dvorano tudi povabljeni gostje, ki se vključijo v razprave in odgovarjajo na
morebitna vprašanja. To so ministri, poslanci, varuhinja človekovih pravic, urad za
mladino, zavod za šolstvo itn. Vsaka skupina ima na voljo 15 min časa za poročilo in
razprave. Druge tri skupine imajo v tem času kosilo v državnem zboru. Ob 13.50 se
skupine zamenjajo. V času zasedanja strokovna služba ZPMS prešteje glasove za izbor
teme.
Po plenarnem delu zasedanja sledita kratek povzetek zasedanja in razglasitev teme za
naslednji NOP. Na koncu se predsednica ZPMS zahvali vsem pomembnim gostom,
medijem in organizacijam, ki so dale brezplačno gradivo. Po dogodku imajo vsi gostje čas,
da do četrte ure zapustijo državni zbor.
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Tabela 4: Novi scenarij dogodka NOP
Ura
8.00-9.00

9.10-9.45

9.55-11.10

Aktivnost

Prostor v DZ



prihod in registracija udeležencev



popis prisotnosti delegatov



pogostitev



uvodni del zasedanja



izvolitev organov

12.45-13.40

preddverje



velika dvorana

Skupina 1,2,3

Skupina:





1: soba 209



2: soba 110



3: soba 212

razprave

Skupina 4,5,6

11.20-12.35





malica



glasovanje za izbor teme

Skupina 4,5,6



fototermin





skupine se zamenjajo

Skupina:

preddverje



4: soba 209



5: soba 110



6: soba 212

Skupina 1,2,3

Skupina 1,2,3





plenarni del zasedanja

mala dvorana

Skupina 4,5,6

Skupina 4,5,6



kosilo v samopostrežni restavraciji



restavracija v
državnem zboru

13.50-14.45



skupine se zamenjajo



prostori se
zamenjajo

14.50-15.15



povzetek



velika dvorana



razglasitev teme za naslednji NOP



zahvala
Vir: lasten
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6

ZAKLJUČEK

Dogodek je pojav, ki se zgodi ali se odvija na določenem mestu in ima nek pomen za
posameznika. Nekateri dogodki potekajo spontano in se jih ne da upravljati, spet drugi se
načrtujejo vnaprej in z določenim namenom. Vsak dogodek je drugačen, zato se ga
upravlja in izvaja glede na vrsto, namen in cilje dogodka. V teoriji obstaja več vrst
načrtovanih dogodkov, največkrat pa se uporabljajo poslovni dogodki z namenom
ustvarjanja dobička in grajenja medsebojnih odnosov v organizacijah. Ne glede na vrsto
pa je vsem dogodkom skupno to, da omogočajo interakcijo med udeleženci in so uspešni
samo takrat, ko dosežejo zastavljene cilje in namen dogodka. Dogodek se organizira in
izvede s pomočjo faz, ki dogodek obravnavajo iz različnih zornih kotov in omogočajo
kreativnost, strateško razmišljanje ter povezovanje idej in interesov. Organizator z
upravljanjem dogodka istočasno prepozna in reši nastale probleme, racionalno posluje s
časom in denarjem ter doseže merljive končne rezultate, ki mu koristijo pri naslednjem
dogodku.
Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja med osnovnošolci tretje triade, ki so se
dogodka NOP udeležili v zadnjih treh letih. Na podlagi raziskave in analize 26. NOP je bilo
ugotovljeno, da dogodek nima dovolj sponzorjev in donacij, zato se stroški krijejo iz
donacij drugih dogodkov. Pričakovanja udeležencev se ujemajo s cilji in namenom
dogodka, vendar niso zadovoljiva, ker je dogodek zastarel in ne upošteva interesov, želj in
ciljev sodobne družbe. Dogodek ni dosegel vseh pričakovanj udeležencev, zato ni dosegel
vseh zastavljenih ciljev in namena dogodka NOP. Organizatorji NOP dogodek skrbno
načrtujejo ter upoštevajo predpostavke in izkušnje iz preteklih dogodkov, vendar ne
izvajajo vseh faz upravljanja dogodkov, zato na koncu ne vedo, kako uspešen oziroma
neuspešen je bil dogodek in kako vpliva na uspeh organizacije.
Upravljanje dogodkov je neobvladljiv in težko nadzorovan proces, zato se morajo izvesti
vse faze upravljanja dogodkov, še posebej, kadar gre za ponavljajoče se dogodke.
Dogodek je pomembno sredstvo za ustvarjanje in dobro delovanje organizacij, zato mora
organizator razumeti, kaj je bistvo dogodka, kakšne so želje, cilji in pričakovanja ciljne
skupine, ter raziskati, kaj vse potrebuje za dosego teh ciljev. Prav tako mora po analizi
dogodka pripraviti nove predloge rešitev in jih vključiti pri raziskavi novega istovrstnega
dogodka. Uspeh dogodka se kaže tudi v poslovanju organizacije. Organizacija, ki ima
dobro razdeljene delovne naloge, ki usklajuje več nalog hkrati, ima dovolj strokovnih
znanj, izkušenj in uspešno komunikacijo, bolje upravlja dogodke in hitreje doseže uspeh
organizacije.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spol:
Moški.
Ženski.
Starost:
12 let.
13 let.
14 let.
Ali si se v zadnjih treh letih udeležil/-a dogodka Nacionalni otroški parlament (NOP)?
Da.
Ne (v tem primeru si z anketo zaključil/-a).
Kolikokrat si se udeležil/-a dogodka?
1-krat.
2-krat.
3-krat.
Več kot 3-krat.
Zakaj si se udeležil/-a dogodka?
Možnih je več odgovorov.
Ker ne rabim biti prisoten pri pouku.
Ker dobim dodatne točke, ki mi pomagajo pri zaključevanju ocen.
Ker bi rad/-a sodelovala pri odločitvah, ki se tičejo nas mladih.
Ker so se moji prijatelji udeležili dogodka.
Drugo.
Oceni (1 – največ; 5 – najmanj), kaj ti je bilo na dogodku najbolj všeč in kaj najmanj.
1

2

Uvodni govori
Razprave
Pogostitev in malica
Slikanje s poslanci (fototermin)
Vodeni ogled parlamenta
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3

4

5

Ali meniš, da je dovolj časa za razprave (delo v 4 skupinah)?
Da.
Ne.
Ne vem.
Program (NOP) omogoča aktivno sodelovanje, vključenost mladostnikov na različnih
področjih in sprejema predloge za rešitve problemov, s katerimi se mladi soočajo. Ali
meniš, da tvoja udeležba prispeva k sprejemanju novih odločitev?
Absolutno da.
Večinoma da.
V veliki meri ne.
Absolutno ne.
Drugo.
NOP je tradicionalni dogodek in se vsako leto izvaja na enaki lokaciji, po enakem postopku
in s sorodnim scenarijem. Ali meniš, da bi bilo dogodek treba spremeniti (odtujiti od
tradicionalnosti) in ga približati interesom mladim?
Da.
Ne.
Ne vem.
Nimam mnenja.
Ali dogodek dosega/presega tvoja pričakovanja? Če je odgovor ne, potem (na kratko v
dveh povedih) napiši, kaj bi ti spremenil/-a, da bi dogodek dosegal tvoja pričakovanja?
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