
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Male skrivnosti organizacije dogodka 

2 
 

Kazalo 
 

1. KAJ JE PRAVZAPRAV DOGODEK? .......................................................................................................................................................... 3 

2. NAMEN IN CILJ DOGODKA .......................................................................................................................................................................... 4 

3. DOLOČITEV VSEBINE IN PREDAVATELJEV/OSTALIH AKTERJEV................................................................................ 5 

4. IME DOGODKA ...................................................................................................................................................................................................... 6 

5. DOLOČITEV DATUMA ...................................................................................................................................................................................... 7 

6. DOLOČITEV LOKACIJE................................................................................................................................................................................... 8 

7. DOLOČITEV CENE IN KAJ JE V CENO VKLJUČENO ................................................................................................................ 9 

8. DOLOČITEV MAKSIMALNEGA ŠTEVILA UDELEŽENCEV .................................................................................................. 10 

9. GRAFIČNA PODOBA DOGODKA ............................................................................................................................................................ 11 

10. VABILO.................................................................................................................................................................................................................... 12 

11. OBVEŠČANJE POTENCIALNIH UDELEŽENCEV ...................................................................................................................... 14 

12. PRIJAVE – NAČINI ZBIRANJA ............................................................................................................................................................... 15 

13. POTREBNA TEHNIKA NA DOGODKU .............................................................................................................................................. 16 

14. STROŠKOVNIK DOGODKA .......................................................................................................................................................................17 

15. PRED DOGODKOM ........................................................................................................................................................................................ 18 

16. AKTIVNOSTI NA DAN DOGODKA ...................................................................................................................................................... 19 

17. KAJ NAS LAHKO PRESENETI IN PLAN B ....................................................................................................................................... 21 

18. AKTIVNOSTI PO DOGODKU ................................................................................................................................................................... 22 

19. NAPAKE PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV.................................................................................................................................... 23 

20. TABELA – Organizacija dogodka ....................................................................................................................................................... 24 

KDO JE URŠA ŽORŽ............................................................................................................................................................................................. 25 

 

 

 

 



 

   

 

Male skrivnosti organizacije dogodka 

3 
 

1. KAJ JE PRAVZAPRAV DOGODEK?  
 

Po SSKJ-ju je dogodek »vse, kar se zgodi«.  

Meni kot organizatorki dogodkov pa dogodek pomeni vse, kar vsebuje neko 
prizorišče, ljudi, vsebino, določen čas in trajanje itd., z namenom, da smo vsi vpleteni 
na koncu zadovoljni in z nasmeškom na ustnicah.  

Dogodki niso samo poslovne narave. Dogodek je tudi rojstni dan, obletnica poroke, 
obletnica srednje šole, srečanje prijateljev po dolgem času in še marsikaj. 

In čisto vsak dogodek, tako poslovni kot zasebni, ima neke svoje zakonitosti.  

V tej e-knjigi sem vam navedla moj seznam, ki mi pomaga pri organizaciji dogodkov 
in dala nekaj napotkov, glede na izkušnje, ki sem jih pridobila na tem področju, odkar 
imam Eventio. Upam, da vam bo kaj prav prišlo. Ni pa to strokovna literatura, da ne bo 
pomote.  To je moje darilo za vas…izključno moj pogled na organizacijo dogodkov in 
podelitev mojih izkušenj z vami. 

Pa pojdimo lepo po vrsti. 
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2. NAMEN IN CILJ DOGODKA 
 

Najprej se moramo odločiti, kakšen je sploh namen - zakaj bomo nekaj organizirali. 
Kaj bi radi s tem dogodkom dosegli, koga vključili, kaj sporočili »svetu« itd.  
Primer (zelo na kratko ): 

Namen: Promocija podjetja XY, zaradi uvedbe novega izdelka na slovenski trg 

Cilj: Privabiti nove stranke k sodelovanju s podjetjem XY in obvestiti javnost o novem 
izdelku 

Ciljna skupina povabljenih gostov: novinarji in potencialni poslovni partnerji za 
distribucijo izdelka v trgovine  
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3. DOLOČITEV VSEBINE IN PREDAVATELJEV/OSTALIH AKTERJEV 
 

Ko smo določili namen in cilj dogodka, je čas za določitev podrobnejše vsebine – kako 
bo dogodek potekal, kaj bo povedano/predstavljeno, koliko časa bo trajal (par urni, 
enodnevni, večdnevni …). Ena izmed najpomembnejših komponent dogodka pa je 
seveda izbira predavateljev oz. drugih akterjev.  

 

Izberete jih na podlagi: 

• vsebine – ni vsak predavatelj primeren za vsako vsebino, zato res skrbno 
izberite; vsekakor ga morate najprej poslušati/gledati v živo, da se prepričate o 
primernosti za vaš dogodek 

• načina podajanja znanja – odločiti se morate, na kakšen način želite prenesti 
informacije na vaše goste/udeležence: interaktivno, zgolj kot predavanje, kot 
delavnica, team building …in na osnovi tega nato izbrati pravega predavatelja 

• izkušenj – izberite predavatelje, ki imajo izkušnje s predavanji, ki so večkrat stali 
na odru in nimajo težav z nastopanjem, ki obvladajo snov, ki jo predavajo, da jih 
ne presenetijo vprašanja iz publike, ki so zanimivi in znajo biti tudi zabavni 
(odvisno od ciljne publike, seveda) itd. 

• priporočil – če boste povprašali naokoli, kdo je najprimernejša oseba za vašo 
vsebino in dobili večkrat isto ime …potem je že nekaj na tem!  Končna 
odločitev pa mora biti vedno vaša. 

• cene – ni vse zlato, kar se sveti, in ni vse, kar je poceni, zanič; ceno vedno 
pretehtajte, še posebej, če imate omejen budget, in izberite pravo razmerje 
med ceno in kakovostjo 

Če izberete odličnega predavatelja, se bo o tem govorilo daleč naokoli. Če izberete 
slabega, se bo na žalost še dlje. 
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4. IME DOGODKA 
 

Vašemu dogodku boste seveda dali neko ime. Če ste resnejša oseba oz. imate 
naročnike, ki  

želijo od vas strogo resnost, potem bo verjetno tudi ime dogodka temu primerno 
(Zabava za rojstni dan, Srečanje poslovnih partnerjev, Konferenca tega in tega…). Če si 
upate malo več in je v vaši naravi, da ste zabavni, potem pa ustvarjalnost nima meja. 
Privoščite si … bolj kot je »odštekano«, bolj bo privlačno in zanimivo, več ljudi ga bo 
opazilo in želelo izvedeti več.  

Vseeno pa naj se ime vašega dogodka sklada z vsebino in namenom dogodka. Če 
imate na primer zabavo za rojstni dan in ji boste nadeli ime Črv v zelenem jabolku …hm. 
No, mogoče bi pa tudi to imelo smisel, če se počutite stari in boste na zabavi delili 
zelena jabolka (malo heca mora biti ).  

Jaz sem recimo bolj »odštekane« narave, zato bi resno vabilo izzvalo začudenje in 
vprašanja, če je z menoj kaj narobe! Pa gremo kar na primer. Moje vabilo za 40. rojstni 
dan je izgledalo takole: 

 

Temu vabilu manjka še nekaj informacij, a te so povabljenci prejeli v elektronskem 
sporočilu zraven vabila. Naslov sporočila pa je bilo Mojih 20 + 20.  

O vabilih pa več v nadaljevanju … 
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5. DOLOČITEV DATUMA 
 

Če imamo pri dogodku več različnih akterjev (predavatelji …), datum vedno določimo 
skupaj – glede na razpoložljivost vseh vpletenih. Če pa gre recimo za naš rojstni dan, 
bomo datum določili glede na naše želje. 

Pri določitvi datuma upoštevajte tudi možne vremenske razmere (snežne padavine, 
deževna obdobja, počitnice, praznike, ostale vsakoletne dogodke – pust, praznik 
zaljubljenih, Martinovo…), da ne boste po nepotrebnem imeli manjšega števila gostov 
zaradi tega, ker niste pomislili, da datum ni primeren. 

Ko boste vedeli, kdaj približno želite imeti dogodek, pred dokončno določitvijo 
datuma preverite tudi, če se bo na isti dan v isti regiji dogajalo kaj pomembnega, 
kakšen velik dogodek itd., saj imate še čas, da datum prestavite. 

Poleg datuma je pomemben tudi dan v tednu, na katerega se bo dogodek odvil. Kadar 
gre za krajša predavanja, jih naredite med ponedeljkom in četrtkom (optimalna dneva 
sta torek in sreda). Če pa gre za delavnico, ki traja cel dan, je najprimernejša sobota, 
saj nato še vedno ostane nedelja za počivanje in druge aktivnosti.  
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6. DOLOČITEV LOKACIJE 
 

Ko imamo določen datum, razmislimo o lokaciji, ki bo najbolj primerna za naš 
dogodek.  

Lokacija naj bo: 

• Privlačna – lepo urejena zunanjost in prostori, kjer se bo odvil dogodek 
• Lahko in hitro dostopna - npr. v bližini izvoza z avtoceste, da je dostopna tudi 

za tiste, ki prihajajo iz ostalih krajev Slovenije 
• Z lastnim parkiriščem (če je brezplačno, je to še dodatni plus) ali vsaj s 

parkiriščem v neposredni bližini  
• Cenovno ugodna – marsikje jim je v interesu, da se pri njih nekaj dogaja, da 

ljudje spoznajo lokacijo, zato vam bodo pomagali pri promociji in dali nižjo 
ceno, ker si želijo, da pridete k njim 
 

Z nekaterimi lokacijami se lahko dogovorite tudi za brezplačno uporabo prostora, če 
imajo lastniki interes, da se vaš dogodek tam odvije ali greste v soorganizacijo 
dogodka. Če imate predstavitev knjige, se lahko dogovorite s knjižnicami po celi 
Sloveniji, s kakšno knjigarno, kavarno … 

Če boste imeli dogodek v kakšni restavraciji/manjšem hotelu, kjer imajo konferenčne 
prostore, in boste koristili tudi prehrano (odmor za kavo in kosilo, pogostitev …), se da 
včasih dogovoriti, da vam zaradi tega dvorane ne zaračunajo. Pomembno je, da se 
dogovorite, tako da bosta obe strani zadovoljni in imeli čim več od tega. 

Navedla sem vam nekaj lokacij v Ljubljani, Novi Gorici in Kopru, kjer sem do sedaj 
najemala prostore za Eventio dogodke: 

LJUBLJANA IN OKOLICA NOVA GORICA IN OKOLICA OBALA 

• Grand hotel Union 

• Austria Trend hotel 

• Orehov gaj 

• City hotel 

• M hotel 

• Restavracija Origano 

• Restavracija Glažuta 

• Kavarna Sputnik 

• G Design hotel (Brezovica) 

• Hotel Nox 

• Hotel Sabotin 

• Restavracija Vinoteka 
Mama, Ajševica 

• Restavracija Rusjan 

• Dvorana nad Gorenje 
servisom 

• Dijaški dom 

• Hotel San Martin, Šmartno 
(Goriška Brda) 

• Restavracija Rizibizi, 
Portorož 

• Grand hotel Bernardin, 
Portorož 

• Hiša refoška, Koper 

• Središče Rotunda, Koper 
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7. DOLOČITEV CENE IN KAJ JE V CENO VKLJUČENO 
 

Pri določitvi cene morate upoštevati vse stroške, ki bodo nastali pri organizaciji 
dogodka ter seveda dodati znesek za vaše delo. 

 
Nabor stroškov, ki se lahko pojavijo pri organizaciji dogodka: 

• Najem prostora 
• Najem tehnične opreme 
• Predavatelj in/ali drugi akterji  
• Prevajanje dogodka, če je v tujem jeziku 
• Hrana in pijača 
• Potni stroški predavatelja (če je iz oddaljenega kraja) 
• Prenočišče za predavatelja/akterje (če so od daleč) 
• Delovna sila (hostese …) 
• Dekoracija prostora 
• Materiali in gadgeti (gradivo, mape, kemični svinčniki, konferenčne torbe, 

ovratni trakovi, identifikacijske kartice …) 
• Oglaševanje 
• Fotografiranje dogodka 
• Najem stojnic 
• Pisarniški material 
• Tisk 
• Nepredvideni stroški (ki nas znajo včasih neprijetno presenetiti) 
• … 

Ko boste prišli do končne številke, se morate odločiti, ali boste vse stroške »prevalili« 
na vaše udeležence ali boste za določen del raje poiskali sponzorje (še posebej, če 
gre za velik dogodek).  

Končno ceno vedno oblikujte tudi z mislijo na vašo ciljno skupino in predvideno 
finančno sposobnost te skupine. 

Ko boste ceno objavili, navedite, kaj je v ceno vključeno, npr:  

Vstopnina na dogodek je 33 EUR in vključuje predavanje, gradivo, jutranjo kavico in 
rogljiček, prigrizek med odmorom za kosilo ter organizacijo.  
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8. DOLOČITEV MAKSIMALNEGA ŠTEVILA UDELEŽENCEV 
 

Maksimalno število udeležencev je odvisno od vsebine dogodka in lokacije.  

Če imate delavnico, kjer bodo udeleženci interaktivno sodelovali, naj bi običajno bilo 
maksimalno število med 12 – 20.  

Velikokrat je težko vnaprej predvideti, koliko ljudi se bo odzvalo vašemu vabilu. Zato 
je dobro, da izberete lokacijo, kjer je prostor možno prilagoditi. Seveda se morate 
vnaprej dogovoriti, kdaj je zadnji termin, da sporočite število udeležencev, da vam 
bodo lahko pravočasno zagotovili ustrezen prostor. Če boste prepozni oz. če na 
lokaciji nimajo večjega prostora, vas pa preseneti veliko število gostov, boste morali 
ali na hitro poiskati novo, večjo lokacijo ali organizirati še en enak dogodek in višek 
gostov preusmeriti na nov datum ali pa določenemu številu gostov odpovedati 
udeležbo (auč!). 

Ne pozabite tudi na minimalno število udeležencev! Ugotoviti morate spodnjo mejo, 
za koliko ljudi se vam še splača dogodek izpeljati, glede na predvidene stroške. Če je 
prostor vaš in ste sami v vlogi gostitelja, potem lahko dogodek izvedete tudi za 
manjše število oseb, če se tako odločite. 
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9. GRAFIČNA PODOBA DOGODKA 
 

Ko imate vse potrebne podatke o dogodku (kaj, kdaj, kje, kdo, koliko …), je čas za 
oblikovanje grafične podobe dogodka. Če imate v podjetju oblikovalca oz. zunanjega 
sodelavca, ki skrbi za to področje, potem ne bo težav. Povedali mu boste, kaj želite, 
do kdaj mora biti narejeno in na koncu potrdili izdelek ali prosili za popravke. 

Če strokovnjaka nimate in to počnete sami, si boste pomagali z materialom, ki vam ga 
bodo dali predavatelji/akterji, z vašimi fotografijami, s fotografijami s spleta, ki jih ali 
kupite ali prenesete z brezplačnih strani s fotografijami (npr. www.freeimages.com). 

Programov za oblikovanje je veliko, odvisno je od stopnje znanja in od tega, koliko ste 
pripravljeni v to vložiti. Imate pa kar nekaj brezplačnih programov, pobrskajte po 
internetu, vprašajte vaše prijatelje, znance, zagotovo vam bodo z veseljem pomagali 
pri prvih korakih. 

Grafična podoba naj bo privlačna, opazna, da boste imeli čim večji učinek. In naj se, 
enako kot ime dogodka, sklada z vsebino in vami. Ko imate grafično podobo 
dokončano, jo lahko uporabite na spletni strani, Facebook strani, e-novičkah, v 
podpisu e-pošte, napovednikih … 
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10. VABILO 
 

No, pa smo pri poglavju, ki je zeloooo pomembno. Vabilo naj bo izvirno in naj odraža 
tistega, ki vabi. Nekaj sem o tem napisala že v tretji točki. 

Vabilo pošljite vsaj tri tedne pred dogodkom (odvisno od velikosti in pomembnosti 
dogodka …nekatere dogodke najavljamo tudi do pol leta ali več vnaprej), nato pa vaše 
povabljene, ko se bliža datum, obvestite še nekajkrat po različnih kanalih (sms, e-
pošta, telefon … - odvisno od tega, na kakšen način komunicirate z vašimi 
povabljenimi). 

 

Vabilo naj vsebuje:   

• informacijo o tem, za kakšne vrste dogodek gre (poslovno srečanje, zabava 
za rojstni dan, delavnica …) 

• dan in datum (četrtek, 29. januar 2015) 

• uro začetka dogodka (ob 9.00 ali ob 9. uri) 

• točno lokacijo (ime lokacije, naslov ulice, kraj, zemljevid)  

• informacijo glede parkiranja (ali ima lokacija svoje parkirišče, plačljivo 
parkirišče, dostopnost z avtobusom …) 

• trajanje (od 9.00 do 18.00; od 20.00 pa dokler nam bodo zdržale noge ) 

• komu je dogodek namenjen – če gre za dogodek zaprtega tipa oz. za 
določeno ciljno skupino 

• dress code – navedite, če so kakšne posebne zahteve<< glede oblačenja, da 
gostje ne bi bili v zadregi, če bi prišli na dogodek »neprimerno« oblečeni 

• posebne zahteve – če je kaj takega, na kar jih morate nujno opozoriti (npr. v 
primeru dežja dogodek odpade ali se prestavi na …) 

• način plačila – če je dogodek plačljiv (ali se plača z gotovino na licu mesta ali 
je potrebno predhodno plačilo na poslovni TRR …) 

• potrditev udeležbe – še posebej je to pomembno pri dogodkih, kjer je hrana 
in pijača oz. omejen prostor; najpogostejša kratica, ki se pri tem uporablja je 
R.S.V.P. (Répondez s'il vous plaît, kar pomeni "Prosimo, odgovorite.«), kar 
pomeni, da prireditelj od povabljenega pričakuje odgovor (pozitivni ali pa 
negativni). 

 

http://trendi.finance.si/8347630/Pravila-obla%C4%8Denja
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• podatke za potrditev - kam, komu in DO KDAJ naj potrdijo udeležbo 

• za koliko oseb velja vabilo  

• vaš lastnoročni podpis 

Ko vabilo dokončate, ga dajte v lekturo, da ne bo vsebovalo pravopisnih napak. Poleg 
tega pa naj ga prebere še kakšen vaš sodelavec, sorodnik …več glav več ve, več oči 
več vidi.  

Vabilo lahko pošljete po e-pošti, a veliko lepše je, če ga natisnete na poseben papir 
(ki jih v papirnicah ne manjka), daste v lično kuverto in pošljete po navadni pošti. 
Lahko si tudi izdelate osebne poštne znamke<< in tako presenetite vaše povabljence. 
 
Saj veste, kako se v današnjih časih razveselite, če kdaj v nabiralniku dobite čisto 
navadno pismo! :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.posta.si/predstavitev-storitve/473/Osebne-postne-znamke
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11. OBVEŠČANJE POTENCIALNIH UDELEŽENCEV  
 

Vaše potencialne udeležence lahko obveščate po različnih kanalih, odvisno od višine 
vašega proračuna: 

• Preko socialnih omrežij - Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ … 

• Direktna pošta – če gre za večji dogodek 

• Preko vaše spletne strani 

• Preko vaših e-novic (jaz uporabljam za pošiljanje novic brezplačno orodje 
MailChimp) 

• Osebni telefonski klici  

• Telefonski klici preko klicnih centrov 

• Lokalni napovedniki – tiskani in spletni (možnost brezplačne najave 
dogodkov) 

• Brezplačne napovedi dogodkov na spletu (npr.: napovednik.com, 
dogaja.se, svetloba.si – do 3 napovedi na mesec …) 

• Dogovori z lokacijo in raznimi drugimi ponudniki, da pri njih pustite vaše 
letake - odvisno od vsebine dogodka: npr. če imate predstavitev knjige, se 
poskusite dogovoriti s knjigarnami, ki vašo knjigo prodajajo, da pri njih pustite 
letake … 

• Velikokrat je tudi ponudniku lokacije v interesu, da vam pomaga pri 
oglaševanju in objavi vaš dogodek na njegovi spletni in Facebook strani ter 
v e-novičkah, če jih ima 

• Oglaševanje v medijih (časopisi, revije, radio, televizija …) 
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12. PRIJAVE – NAČINI ZBIRANJA 
 

Za dogodke, kjer je pomembno število oseb zaradi velikosti prostora, hrane in pijače 
itd., je dobro, da zbirate predhodne prijave. 

 

Zbirate jih lahko na različne načine: 

• Preko spletne prijavnice na vaši spletni strani – kar vam bo precej olajšalo delo, 
če imate narejen avtomatski odgovor ter prijavnico povezano z vašo bazo 
prejemnikov e-novičk in možnost, da prijave prenesete v kakšen drug program, 
recimo excel … 

• Preko telefona – če nimate stacionarnega telefona in si ne želite, da bi vam 
mobilni telefon zvonil ob vseh urah, zraven številke pripišite še, od kdaj do kdaj 
sprejemate prijave 

• Preko elektronske pošte – poskrbite, da boste na sporočila ažurno odgovarjali 

• Fizična prijavnica – ki je lahko del letaka, brošure, direktne pošte – pri tem se 
morate odločiti, ali boste poštnino krili vi ali tisti, ki bo prijavnico izpolnil; 
prijavnico lahko podelite tudi na nekem drugem vašem dogodku, da jo kar na 
licu mesta izpolnijo in vam jo vrnejo  
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13. POTREBNA TEHNIKA NA DOGODKU  
 

Glede na vrsto dogodka, potrebujemo različne tehnične pripomočke: 

• prikazovalnik,  

• platno,  

• prenosni računalnik,  

• flipchart,  

• laserski kazalnik (pointer),  

• ozvočenje,  

• mikrofone – kravatni, naglavni, ročni, fiksni …,  

• fotoaparat,  

• kamero, 

• prevajalsko kabino in slušalke, 

• … 

Pomembno je, da se z lokacijo, kjer boste dogodek izvedli, pravočasno dogovorite, 
kaj točno potrebujete, da vam bodo to lahko zagotovili. Dogovorite se tudi za ceno 
najema te storitve, da vas ne bo kasneje presenetila. Prikazovalnik, platno in flipchart 
so največkrat že vključeni v ceno najema prostora. Ravno tako osnovno ozvočenje in 
eden do dva mikrofona.  
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14. STROŠKOVNIK DOGODKA 
 

Ko začnete z organizacijo dogodka, si obvezno pripravite stroškovnik dogodka. 
Najlažje ga naredite v excelu, da vam bo sproti seštevalo/odštevalo številke, ki jih 
boste v stroškovnih vnašali. Na eni strani si naredite odhodke, na drugi pa prihodke.  

Upoštevajte stroške za prostor, opremo, tehnično opremo, predavatelje ali druge 
akterje, komunikacijo z udeleženci, najem osebja, transport, hrano in pijačo (za 
udeležence + osebje), zabavo ... Obvezno pa upoštevajte tudi nepredvidene stroške, 
saj vas lahko le ti na koncu kar pošteno presenetijo. Če je dogodek večji, se lahko 
včasih stroški tudi podvojijo, ker nismo predvideli oz. vkalkulirali vsega.  

Pomembno je, da v tabelo sproti vnašate vse zneske, ki imate že dokončno 
dogovorjene in pa vplačila kotizacij, sponzorjev ter razstavljavcev.  

Podrobneje sem stroške, ki se lahko pojavijo pri organizaciji dogodka, navedla v točki 
7.  
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15. PRED DOGODKOM 
 

Par dni pred dogodkom vsem vpletenim pošljemo elektronsko sporočilo s 
podrobnimi napotki: 

• Dan, datum in ura začetka dogodka – če imate na začetku predvideno 
registracijo in/ali čas za kavo, potem to obvezno navedite…od kdaj naprej lahko 
prihajajo na dogodek, da boste pravočasno vse uredili in lahko s programom 
točno začeli  

• Trajanje dogodka 

• Točno lokacijo dogodka + povezavo na zemljevid 

• Parkirišče – kje lahko parkirajo in koliko jih bo to stalo, če je parkirišče plačljivo 

• Dnevni red dogodka 

• Spomnimo jih, kdo je predavatelj 

• Posebni napotki - ali je organizirano kosilo, cena kosila, meni, primerna oblačila 
… 

• Naša telefonska številka, da nas lahko pokličejo, če bi karkoli potrebovali 

Ne pozabite vseh napotkov poslati tudi predavatelju in morebitnim drugim akterjem.  
Poleg tega si pripravimo spisek, kaj vse moramo na dan dogodka vzeti s seboj, da ne 
bomo na kaj pozabili.  

Na lokacijo sporočimo točno število oseb, da bodo vedeli, koliko stolov in hrane 
pripraviti. Preverite še enkrat vse dogovorjeno, da ne bi prišlo do kakšnih 
nesporazumov. 
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16. AKTIVNOSTI NA DAN DOGODKA 
  

Če ste si prejšnje dneve pripravili spisek, kaj morate na dan dogodka vzeti s seboj, ne 
bo težko.    

Kaj je dobro imeti s seboj: 

• lepilni trak 

• kemične svinčnike + stojalo in flomastre 

• blagajno, račune in drobiž (zelo pomembno, saj vam potem ni potrebno iskati 
lokala, kjer bi lahko drobiž zamenjali, če vam udeleženci ne prinesejo točnega 
zneska; lahko pa jih v primerih, da je cena npr. 11€, že v zadnjem sporočilu pred 
dogodkom prosite, da v drobižu pripravijo tisti evro, ki gre čez 10€ ); na račune 
lahko že v naprej napišete skoraj vse podatke, če veste, da bodo na licu mesta 
plačevali z gotovino; tako si prihranite kar precej časa in se izognete dolgim 
čakalnim vrstam pred vašo registracijo 

• rezervni računalnik  

• platno – če imate slučajno platno doma, ga vzemite s sabo na lokacije, kjer 
platna nimajo; sicer pa raje izberite lokacije z vso potrebno opremo 

• projektor – velja enako kot za platno  

• laserski kazalnik - pointer – v primeru, da ga na lokaciji nimajo oz., če ne bi 
deloval 

• mini zvočnike – če imate vsebino, kjer se predvaja glasbo, video … in na lokaciji 
nimajo ozvočenja 

• flip chart – imajo običajno na lokaciji; če imate svojega, ga vzemite s sabo oz. 
se dogovorite s predavateljem, če ga sploh potrebuje 

• podpisno listo – lista prijavljenih udeležencev, s prostorom za njihov podpis, s 
katerim potrdijo, da so bili na dogodku 

• smerokaze – na A4 list napišite ime dogodka in uro začetka, točno lokacijo, 
puščico, v kateri smeri je dvorana ter vaš logotip in/oz. naslovno sliko dogodka, 
da jo bodo prišleki takoj opazili 

• gradivo – če je predavatelj predvidel gradivo za udeležence  

• promocijski material – našega podjetja, sponzorjev … 
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• nalepke z imeni – če imate delavnico z manj udeleženci, jim pripravite 
nekakšne identifikacijske kartice z imeni – lahko so to nalepke, trši karton, 
plastične kartice z ovratnim trakom ali pa uporabite domišljijo in ustvarite nekaj 
čisto drugačnega …  

• darilca – če ste se odločili, da boste udeležencem podarili nekaj izvirnega  

• fotoaparat – če dogodek fotografirate sami, potem ga ne pozabite vzeti s seboj 

• evalvacijsko anketo – če se boste odločili, da želite povratno informacijo od 
udeležencev, ali je dogodek izpolnil njihova pričakovanja 

• poskrbite, da bo na predavateljskem pultu voda za predavatelja – to se vam 
verjetno zdi povsem logično, a ravno meni se je zgodilo, da sem nekajkrat 
pozabila na vodo in sredi predavanja ugotovila, da ima predavatelj suha usta.  

Ko prispete na lokacijo, preverite, če je vse pripravljeno kot ste se dogovorili. Izobesite 
smerokaze (če za to niso že poskrbeli na lokaciji sami), pripravite si registracijski pult, 
preverite čistočo prostora (da ni kje nasmeteno), ali tehnika deluje, ali je pripravljena 
voda za predavatelja, razdelite gradivo, letake, darilca na stole, fotografirajte 
pripravljeno dvorano in nasmejani pričakajte goste.  
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17. KAJ NAS LAHKO PRESENETI IN PLAN B 
 

Za vsak dogodek je dobro predhodno razmisliti, kaj vse nas lahko preseneti in si za te 
primere pripraviti plan B. 

 

Kaj nas lahko preseneti: 

• Premalo prijav, tako da se niti stroški ne pokrijejo – v tem primeru se moramo 
odločiti, kaj bo naredilo manj škode, če dogodek odpovemo, ali ga na lastne 
stroške izpeljemo 

• Preveč prijav – velikost prostora je za 100 oseb, pride jih 150; če je prostor 
vseeno dovolj fleksibilen, se lahko doda še manjkajoče stole, obrne 
razporeditev …; sicer boste pač morali odsloviti neprijavljene goste in mogoče 
čez par dni organizirati še en dogodek z isto vsebino 

• Predavatelj odpove tik pred zdajci (zaradi bolezni, višje sile …) – v tem primeru 
bomo dogodek najverjetneje prestavili na drugi termin in o tem pravočasno 
obvestili prijavljene; vseeno je dobro, da se odpravite na lokacijo in počakate, 
če se bo slučajno kdo pojavil tam,da mu razložite situacijo; v kolikor je lokacija 
precej oddaljena od vašega kraja, se lahko dogovorite z osebjem, da vam 
izobesijo napis z razlogom, zakaj dogodek odpade 

• Vremenske razmere – včasih nas vreme lahko neprijetno preseneti (sneg, led, 
poplave …); sicer to ni prav pogosto, a vseeno moramo razmisliti, kaj storiti v 
takem primeru 

• Odpoved tehnike – dobro je, da imamo s seboj rezervni projektor, laserski 
kazalnik, prenosni računalnik, mini zvočnike, tako da lahko hitro ukrepamo, če 
tehnika na lokaciji odpove 

• Doma pozabimo gradivo, podpisno listo, smerokaze … - če imate s seboj vaš 
prenosni računalnik (ali pameten telefon, kjer imate potrebne podatke), se 
poskušajte dogovoriti z zadolženo osebo na lokaciji, da vam natisne manjkajoče 
dokumente; če ima gradivo veliko strani, pa ga lahko udeležencem naknadno 
pošljete po e-pošti ali navadni pošti 

• Baterija od fotoaparata ni napolnjena – če imamo s seboj polnilec, poiščemo 
najbližjo vtičnico in baterijo napolnimo; vmes pa fotografiramo z mobilnim 
telefonom; če polnilca nimamo, si skozi celotni dogodek pomagamo s 
pametnim telefonom (ki dandanes dela odlične fotografije!) 
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18. AKTIVNOSTI PO DOGODKU 
 

Dogodek je uspešno za vami in končno si lahko oddahnete. Res? Naaa, ne še!   
Tudi po dogodku sledijo določene naloge: 

• Objava fotografij na vaši spletni in Facebook strani, na straneh, kjer ste najavili 
dogodek in imate možnost nato objaviti fotografije 

• Zahvala udeležencem preko e-pošte (če želite, jim lahko zahvalo pošljete tudi 
po navadni pošti), kjer jim pošljete tudi povezavo do fotografij z dogodka in 
evalvacijski vprašalnik* (če jim ga niste dali na samem dogodku) 

• Zahvalno pismo predavatelju (+ fotografije) 

• Zahvala odgovorni osebi na lokaciji (+ fotografije) 

• Priprava sporočila za medije – kratko poročilo o dogodku, z nekaj slikovnega 
materiala – vse skupaj naj ne bo več kot 1-2 strani A4 formata 

• Pregled stroškovnika in uspešnosti naše napovedi 

• Analiza uspešnosti celotnega dogodka – kaj je bilo v redu in kaj bi se dalo še 
izboljšati 

*Evalvacijski vprašalnik – lahko ga udeležencem daste v fizični obliki že na samem 
dogodku. Sicer bo odziv zelo dober, a rezultati ne bodo najbolj realni, saj so ljudje 
takrat še pod vtisom dogodka, poleg tega pa se jim mudi domov in nekaj obkrožijo, 
samo da lahko grejo.  
Po dogodku jim ga lahko pošljete v spletni obliki – čez nekaj dni, ko se začetno 
navdušenje nad vsebino, lokacijo, ljudmi, ki so jih spoznali, poleže in bolj realno 
gledajo na celotni dogodek. Zmagali smo, če tudi takrat dobimo najvišje ocene!  

Tretja opcija pa je, da ne naredimo ankete, ampak v zahvalnem sporočilu udeležence 
prosimo, da nam preko e-pošte napišejo svoje mnenje o dogodku.  
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19. NAPAKE PRI ORGANIZACIJI DOGODKOV 
 

Ko se boste odločili, da boste sami organizirali dogodek, morate imeti vsaj malo 
predhodnih izkušenj z organizacijo, da se vam ne bi zgodilo naslednje: 

• Končni stroški presegajo stroške, ki ste jih planirali na začetku; če niste vešči 
organizacije, lahko kaj hitro pozabite na kakšen izdatek (npr. ozvočenje, tehnik v 
dvorani, prevajanje, dodatni stroški pijače, avtorske pravice, dekoracija prostora, 
fotograf itd.); naredite si stroškovnik dogodka in sproti vnašajte ter seštevajte vse 
odhodke in na drugi strani prihodke: kotizacija, sponzorji, razstavljavci …  

• Za organizacijo porabite več časa kot ste ga dejansko planirali – pri 
posameznem dogodku je potrebno misliti na veliko stvari, kar vzame precej časa; 
posledično vam zmanjka časa za ostala opravila na »to do« listi, zato si dobro 
pripravite terminski plan in sproti preverjajte, če vam vse teče kot po maslu; v 
nasprotnem primeru prosite za pomoč sodelavce 

• Napačna izbira prostora  – prostor mora odražati vaše podjetje in vsebino vašega 
dogodka; raje si oglejte več različnih prostorov in se nato odločite za 
najprimernejšega po izgledu, dostopnosti, kapaciteti in ceni 

• Pozabite zbirati prijave  - v kolikor v vabilu pozabite navesti, da morajo gostje 
sporočiti svojo udeležbo, se vam lahko zgodi prevelika/premajhna dvorana, 
preveč/premalo hrane in pijače,  premalo stolov v dvorani itd.; ne pozabite navesti 
tudi, do katerega datuma vam morajo sporočiti prisotnost, da lahko v primeru 
premalo prijavljenih dogodek pravočasno odpoveste 

• Gostom podate premalo informacij o samem dogodku – da bo vaš dogodek kot 
iz škatlice, gostom nekaj dni pred dogodkom napišite čim več podrobnosti: kje 
točno se bo dogodek odvijal (naslov, povezavo na lokacijo na zemljevidu), kako je 
s parkiranjem, kdaj morajo priti na dogodek – ali ob uri ali kaj prej, kdaj je zaključek 
dogodka, kakšen je dress code …  

• Izberete »napačne« predavatelje – preden se odločite za predavatelja ali tistega, 
ki bo zabaval vaše goste, se prej prepričajte, ali je res vreden zaupanja; če je to 
predavatelj, pojdite prej na kakšno njegovo predavanje; če je to glasbenik, se 
udeležite njegovega koncerta itd.; napačna izbira glavnega akterja namreč lahko 
uniči celoten dogodek, tudi če ste vse ostalo odlično pripravili 

• Hrana ni na nivoju – če imate dogodek s pogostitvijo (stoječi bife, postrežna 
večerja …), naj vam ponudnik hrane pripravi enak meni kot ga boste imeli za goste, 
da ga poskusite in ugotovite ali je to točno to, kar ste si zamislili 
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20. TABELA – Organizacija dogodka 
 

Mogoče vam bo pri pripravi dogodka v pomoč tabela, ki sem jo pripravila pred leti in 
mi zvesto služi, da česa ne pozabim: 

KAJ VSEBINA - PODROBNOSTI ROK - DO KDAJ 

Namen in cilj dogodka   

Vsebina   

Predavatelj in/ali drugi akterji 
dogodka 

  

Ime dogodka   

Datum dogodka   

Trajanje dogodka   

Lokacija   

Cena dogodka   

Kaj je v ceno vključeno   

Maksimalno/minimalno število 
udeležencev 

  

Obveščanje potencialnih 
udeležencev 

  

Prijave – način zbiranja   

Potrebna tehnika   

Stroškovnik dogodka   

Aktivnosti pred dogodkom   

Aktivnosti na dan dogodka   

Kaj nas lahko preseneti – plan B    

Aktivnosti po dogodku   

 

Tako, pa smo prišli do konca…. Uf, še bi lahko pisala, a potem bi bila e-knjiga predolga! 
  
Upam, da ste dobili kakšen koristen napotek, ki vam bo v prihodnosti olajšal vaše delo. 
Če se vam bo porodilo pa še kakšno vprašanje ali dilema pri organizaciji dogodkov, 
me pokličite. 

Želim vam čim več uspešnih in inovativnih dogodkov! 

Urša Žorž 
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KDO JE URŠA ŽORŽ   
 

Urša zase pravi, da je podjetnica z dušo 
in srcem ter organizatorka, ki »za vas vse 
poštima, medtem ko vi mirno spite«.  

Uršina podjetniška pot se je začela 
septembra 2010, ko se je po 17. letih 
»varne » službe v veliki korporaciji 
podala v podjetniške vode in ugotovila, 
da ji je to pisano na kožo.  

Ustanovila je podjetje Eventio, ki se 
ukvarja z organizacijo dogodkov. In to 
takih, ki jih drugje običajno ne najdete: 
drugačnih, zanimivih, včasih odštekanih 
in vsekakor nepozabnih.  

Od septembra 2010 do danes je izvedla 
čez 80 različnih dogodkov po Sloveniji, 
med katerimi je najbolj odmeven 
Dogodek 500 podjetnic, ki ga organizira 
skupaj z Zori Jakolin in Petro Škarja. 

Poleg lastnih dogodkov pa poskrbi, da se vam v podjetjih ni potrebno ukvarjati s tem 
področjem in organizira srečanja zaposlenih ali poslovnih partnerjev, otvoritve, 
izobraževanja, konference … 

Urši je najbolj pomembno, da vidi nasmešek na ustnicah in iskrico v očeh strank, 
ko odhajajo z njenih dogodkov. 

 
Na kakšen način lahko pridete v stik z Uršo: 

W: www.eventio.si , www.ursazorz.com 

FB: www.facebook.com/eventioforyou 

E: ursa.zorz@eventio.si 

M: 031 335 581 

 

 

http://www.eventio.si/
http://www.ursazorz.com/
http://www.facebook.com/eventioforyou
mailto:ursa.zorz@eventio.si
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