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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava področje kadrovskega managementa v okolju managementa 

prireditev s poudarkom na pridobivanju in izboru sodelavcev. Raziskovanje obsega področja 

managementa prireditev, klasifikacije prireditev, specifik kadrovskega managementa v okolju 

managementa prireditev s poudarkom na pridobivanju in izboru sodelavcev. Magistrska 

naloga skozi poglobljeno analizo domače in tuje literature ter z izvedbo polstrukturiranih 

intervjujev pri izbranem organizatorju prireditev razišče specifike kadrovskega managementa 

v okolju managementa prireditev, posebnosti pridobivanja in izbora sodelavcev v okolju 

managementa prireditev ter z empirično raziskavo pri organizatorju prireditev še načine 

pridobivanja in izbora sodelavcev v konkretnem podjetju. Rezultati kažejo, da posebnosti v 

okolju managementa prireditev zahtevajo ustrezne prilagoditve v procesih pridobivanja in 

izbora sodelavcev.  

Ključne besede: prireditev, klasifikacija prireditev, management prireditev, pridobivanje 

sodelavcev, izbor sodelavcev. 

SUMMARY 

The Master’s thesis addresses the field of HR management in the field of event management, 

focusing on the recruiting and selection of the temporary staff. The research encompasses the 

fields of event management, clarification of events, specifics of HR management in event 

management especially recruiting and selecting staff. The M.A. thesis with in-depth study of 

Slovenian and foreign literature and through semi-structured interviews in the selected event 

organizing company, analyses in detail the methods of recruitment and selection processes. 

The results have shown that specifics of the event management environment result in 

necessary adoptions of the process of recruitment and selection of temporary staff.   

Keywords: event, clarification of events, event management, recruitment of employees, 

selection of employees. 
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1  UVOD 

V magistrski nalogi proučujemo posebnosti kadrovskega managementa v okolju 

managementa prireditev, pri čemer smo se osredotočili na področje pridobivanja in izbora 

sodelavcev. 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

Prireditve skozi zgodovino igrajo pomembno vlogo v življenju ljudi. Človek teži k temu, da 

bi pomembnejše mejnike v svojem življenju, npr. poroko, rojstvo, menjavo letnih časov in 

podobno, zaznamoval na poseben način. Obeleži jih s posebej za ta namen pripravljeno 

prireditvijo. To so temelji modernih prireditev (Sikošek 2010, 13). S prirejanjem prireditev se 

ukvarja management prireditev, ki je dokaj mlada stroka. Kot razloge za to morda lahko 

štejemo, da je dolgo veljalo, da so prireditve nekaj samoumevnega, kar znamo delati vsi, 

hkrati pa je pomemben razlog tudi dejstvo, da gre za izrazito interdisciplinarno področje 

(Novak idr. 2009, 19). 

Za vodenje managementa prireditev so odgovorni managerji, ki morajo imeti znanja in 

izkušnje iz tovrstnega managementa (Mallen in Adams 2013, 8). Prireditve namreč niso 

zahtevne samo zaradi svoje velikosti, obsega in časovnih okvirov. Zahtevne so zaradi več 

dejavnikov: zahtevajo visok finančni vložek, zgodijo se v kratkem časovnem okviru, 

zahtevajo dolgo načrtovanje, stopnja tveganja je visoka (finančni in varnostni vidik) in ni 

možnosti za popravke (Van Der Wagen in White 2010, 2−3). Kot navaja Sikošek (2010, 12), 

mora imeti oseba, ki je odgovorna za prireditev, širok spekter znanja; to so zlasti znanja s 

področja zakonodaje, ekonomike, trženja in managementa. Poleg tega mora imeti tudi 

občutek za etiko, medčloveške odnose, komunikacijo in organiziranje.  

Obstajajo posebnosti, ki okolje upravljanja s prireditvami bistveno ločijo od klasičnega 

poslovnega okolja. Podjetja, ki redno poslujejo, imajo možnost preizkušanja in popravkov, 

medtem ko imajo managerji prireditev navadno le eno priložnost brez možnosti popravkov 

(Van Der Wagen in White 2015, 5). Nadaljnje Bladen idr (2012, 23) pravijo, da sodijo 

prireditve bolj med projekte kot med trajne poslovne operacije. Projekti so opredeljeni kot 

enkratno, začasno prizadevanje z jasno določenimi cilji, ki morajo biti doseženi v časovnih in 

stroškovnih okvirih, potrebna pa je koordinacija med različnimi funkcionalnimi področji 

(Kloppenborg 2012, 4). Njihova razsežnost je različna, vendar to ne spremeni dejstva, da so 

upravljanje interesov vseh udeleženih, upoštevanje časovnih rokov in koordinacija večjega 

števila projektov, ki so med seboj povezani in soodvisni, del zahtevnosti okolja managementa 

prireditev (Van Der Wagen in White 2015, 4). Tudi z vidika kadrovskega managementa je 

okolje managementa prireditev zato specifično, dinamično in zahtevno, kajti kadrovski 

management se običajno osredotoča na načrtovanje in predvidevanje potreb po sodelavcih, 

organiziranje in strukturiranje delovnih nalog. Njihova razdelitev pa se osredotoča na različne 
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oddelke, vzpostavitev ustreznih komunikacijskih kanalov in koordinacijo ter nadzor nad 

delovno uspešnostjo (Durai 2010, 6−9). Določitev vizije oziroma namena prireditve, priprava 

podrobne analize dela, primeren odziv na spremembe, operativno načrtovanje in skrb za 

ustrezno komunikacijo med vsemi udeleženimi so le del nalog kadrovskega managerja v 

okviru managementa prireditev (Van Der Wagen in White 2015, 14).  

Uspešnost prireditve je v veliki meri odvisna od sodelavcev, ki pripravljajo prireditev, saj ti 

predstavljajo organizatorja prireditve in so v stiku s pomembnimi strankami (Solaris 2013). 

Uspeh organizacij je tako odvisen od učinkovitih in zanesljivih sodelavcev (Sims 2002, 2; 

Novak idr. 2009, 202). Ti predstavljajo za organizacijo pomembno konkurenčno prednost, kar 

velja v okolju managementa prireditev. Sodelavce v sklopu prireditev pa opredelimo nekoliko 

drugače kot v običajnem poslovnem okolju. V sklopu prireditve so to tisti posamezniki, ki s 

svojim delom v kakršnikoli obliki sodelovanja prispevajo k uresničitvi prireditve (Sikošek 

2010, 25). Organizatorji prireditev pa morajo pri tem poskrbeti za ustrezno pravno 

vključenost sodelavcev na osnovi veljavne zakonodaje.  

Najpogostejša oblika sodelovanja s sodelavci v tradicionalnem poslovnem okolju je 

vključitev v delovno razmerje na osnovi pogodbe o zaposlitvi. Delovno razmerje je v Zakonu 

o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15) opredeljeno kot 

razmerje med delavcem in delodajalcem, kjer se delavec prostovoljno vključi v delovni 

proces delodajalca in za to prejme dogovorjeno plačilo. Takšna oblika sodelovanja pa je v 

okviru managementa prireditev težko izvedljiva, zlasti zaradi kompleksnosti izvedbe, kar vodi 

v sklepanje drugačnih, netradicionalnih oblik sodelovanja (Van der Wagen in White 2015, 

25). Ena izmed glavnih značilnosti prireditev je namreč, da niso časovno stalna dejavnost, kar 

se odraža tudi v oblikah sodelovanja s sodelavci prireditve. V prireditveni dejavnosti je 

posledično malo zaposlenih za nedoločen čas, večina prihaja iz vrst prostovoljcev ali pa so 

zaposleni le za čas priprave in izvedbe prireditve (Sikošek 2010, 39). Organizatorji prireditev 

imajo v Sloveniji zlasti možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, možnost 

zaposlovanja prek kadrovskih agencij, dela prek podjemne pogodbe ali pogodbe o poslovnem 

sodelovanju, občasnega in začasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev. V magistrski 

nalogi proučujemo vse navedene oblike. Posameznike, ki sodelujejo v takšnih oblikah 

sodelovanja na strani delavca, bomo poimenovali sodelavci; kot zaposlene pa bomo razumeli 

tiste, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Ti niso predmet našega 

raziskovanja.  

V središču magistrske naloge so kadrovski vidiki managementa prireditve, zlasti posebnosti 

pridobivanja in izbora sodelavcev. V nalogi iščemo odgovor na vprašanje, kako naj 

organizatorji prireditve pridobivajo in izbirajo sodelavce tako, da bodo ne samo opravili svoje 

zadolžitve do zaključka prireditve, temveč bodo pripravljeni za sodelovanje tudi v prihodnje. 

Organizatorji prireditev, ki se ponavljajo na letni ali večletni ravni, morajo namreč vložiti 

veliko energije v vzdrževanje odnosa s svojimi sodelavci (Van Der Wagen in White 2015, 
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281), še posebej, če upoštevamo podatke raziskav, da se sedem od desetih prostovoljcev ne 

vrne k organizatorju prireditve za ponovno sodelovanje (McCannon in Han 2016). Kadrovski 

vidiki managementa prireditev obsegajo cel spekter različnih aktivnosti. V magistrski nalogi 

se osredotočamo na vidik pridobivanja in izbora sodelavcev.  

1.2  Namen in cilj raziskave ter raziskovalna vprašanja 

Namen magistrske naloge je proučiti posebnosti pridobivanja in izbora sodelavcev v okolju 

managementa prireditev. Posebnosti najprej proučimo s pomočjo domače in tuje strokovne 

literature. Ker je namen proučiti posebnosti tudi v konkretnem poslovnem okolju, sledi 

raziskava pri izbranem organizatorju prireditev, ki je slovensko podjetje z dolgoletno tradicijo 

organiziranja raznovrstnih prireditev.  

Cilji magistrske naloge so:  

− analizirati tujo in domačo literaturo s področja kadrovskega managementa v 

managementu prireditev, zlasti z vidika pridobivanja in izbora kadrov; 

− analizirati in opredeliti načine pridobivanja in iskanja sodelavcev v okolju managementa       

prireditev; 

− pri izbranem organizatorju prireditve analizirati proces pridobivanja in izbora sodelavcev;  

− na osnovi ugotovitev oblikovati priporočila za pridobivanje in izbor sodelavcev v okolju  

 managementa prireditev ter v izbranem podjetju.  

V magistrski nalogi iščemo odgovore na štiri raziskovalna vprašanja. Management prireditev 

predstavlja dinamično in zahtevno okolje za managerje, čemur se morajo zaradi specifik 

okolja prilagoditi tudi kadrovski managerji. Pri tem se osredotočamo na posebnosti 

kadrovskega managementa v okolju managementa prireditev. Iz tega sledi prvo raziskovalno 

vprašanje: »Katere so posebnosti kadrovskega managementa v managementu prireditev?«  

Eden izmed glavnih izzivov, s katerimi se srečajo organizatorji prireditev, je pridobivanje 

ustrezno kvalificiranih sodelavcev (Kear 2014). S tem zavedanjem je v nalogi z uporabo 

ustrezne literature oblikovan odgovor na drugo raziskovalno vprašanje: »Katere so posebnosti 

pridobivanja in izbora sodelavcev v okolju managementa prireditev?«  

Z izvedeno raziskavo pri izbranem organizatorju prireditev iščemo odgovor na tretje 

raziskovalno vprašanje: »Kako pridobivajo sodelavce pri izbranem organizatorju prireditev?« 

Odgovor na to raziskovalno vprašanje temelji na teoretičnih izhodiščih in empirični raziskavi.  

Izjemno pomembno je, da vodja prireditve izbere sodelavce, ki ustrezajo zahtevam delovnega 

mesta, za katero kandidirajo. Ob tem je treba upoštevati različne kriterije, kot so izobrazba, 

pretekle izkušnje, kompetence, dodatna znanja in podobno. Takšni sodelavci lahko 

predstavljajo pomembno premoženje organizatorja, medtem ko lahko slabo izbrani sodelavci 

negativno vplivajo na izid prireditve in tudi na razpoloženje med sodelavci (Aicher, Paule-
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Koba in Newland 2016, 25−26). V nadaljevanju se osredotočamo na področje izbora 

sodelavcev pri izbranem organizatorju prireditev. Iz tega sledi četrto raziskovalno vprašanje: 

»Kako izbirajo sodelavce pri izbranem organizatorju prireditev?«  

1.3  Metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Magistrska naloga obsega teoretični in empirični del. Za teoretične opredelitve je najprej 

analizirana tuja in domača strokovna ter znanstvena literatura in drugi viri. Pri tem je 

uporabljena metoda analize vsebine dognanj različnih avtorjev, na osnovi katerih so 

oblikovani zaključki o posebnostih iskanja in izbora sodelavcev v okolju managementa 

prireditev.  

Empirični del obsega raziskavo z uporabo primarnih in sekundarnih virov po metodi študije 

primera, ki je izvedena pri izbranem organizatorju prireditve. Uporabljena sta metoda analize 

dokumentov in intervju kot metoda zbiranja podatkov. Analiza dokumentov vključuje analizo 

internih dokumentov, s katero proučujemo dejanski pristop izbranega organizatorja prireditev 

pri iskanju in izboru sodelavcev. Proučevani so zlasti oglasi za delo in opisi delovnih mest. 

Intervju je poglobljen, polstrukturiran, vprašanja so lastna. Intervju raziskovalcu omogoča 

pridobivanje točno določenih informacij od oseb, ki jih intervjuva (Wilkinson in Birmingham 

2003, 63). Predvideva se, da vsak intervju traja med 30 in 45 minut. V raziskavi je pri 

izbranem organizatorju prireditve uporabljen namenski vzorec.  

Vzorec vključuje ljudi, za katere se predvideva, da lahko o obravnavani tematiki podajo 

največ uporabnih podatkov. Pri izbranem organizatorju prireditev imajo poslovno-funkcijsko 

organizacijsko strukturo. Podjetje vodi direktor podjetja, ki je hkrati tudi vodja tehnične 

službe. Direktor trženja, ki odgovarja le direktorju podjetja, pa je nadrejen trem vodjem služb 

(vodji trženja, vodji službe za odnose z javnostmi ter vodji kongresne in zunajsejemske 

dejavnosti) in dvema vodjema projektov, ki sta odgovorna za izvedbo sejmov. V podjetju 

imajo tudi vodjo računovodsko-finančne službe, ki je podrejen direktorju podjetja in je 

nadrejen osebi, ki je v podjetju zadolžena za iskanje in izbor sodelavcev. Za iskanje in izbor 

sodelavcev pri izbranem organizatorju prireditev so za specifične naloge, kot so trženje, 

pomoč pri oglaševanju, oblikovanje, promocija in PR, odgovorni vodje služb oziroma vodje 

projektov, potrebujejo pa končno potrditev direktorja podjetja oziroma direktorice trženja. Za 

tehnično-podporne naloge, kot so montaža, varovanje, razsvetljava, ozvočenje itd., sodelavce 

izbira oseba, odgovorna za iskanje in izbor sodelavcev, v sodelovanju z vodji služb oziroma 

vodji projektov. Zaposleni se glede na delovne naloge delijo na dva sklopa, in sicer na 

trženjski oziroma funkcionalni sklop in na tehnični oziroma podporni sklop. Intervjuji v 

okviru naloge so izvedeni z direktorico trženja, z osebo, ki išče in izbira sodelavce, ter z vodjo 

področja IT&AV. Gre za skupno tri intervjuje.  
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1.4  Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Izhajamo iz predpostavke, da bo težnja po večji profesionalizaciji managementa prireditev in 

s tem tudi kadrovskega managementa kot pomembnega dela managementa prireditev še 

naraščala. Predvidevamo, da je obseg strokovne literature s področja kadrovskega 

managementa v managementu prireditev omejen, saj je to tema, ki je relativno slabo 

raziskana, zato o tem ni izdanih veliko knjig. Hkrati predvidevamo, da je večina literature v 

angleškem jeziku, kar pomeni, da prevodi pomenijo določen izziv. Predvidevamo, da so 

informacije, pridobljene z empirično raziskavo neposredno od organizatorja prireditev, 

resnične in realne. Pri tem predvidevamo tudi, da obstaja možnost, da intervjuvanci morda ne 

bodo želeli odgovoriti na vsa vprašanja.  

Omejitev predstavlja dejstvo, da se omejujemo zgolj na enega organizatorja prireditve. Iz tega 

izhaja, da rezultatov ni možno posplošiti. Izbrani organizator prireditve deluje na slovenskem 

trgu, kjer so prireditve manjšega obsega kot v tujini. Tudi to lahko predstavlja dodatno 

omejitev.  

1.5  Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je razdeljena na tri dele. V prvem poglavju je predstavljena obravnavana 

tema, postavljena pa so tudi raziskovalna vprašanja, na katera iščemo odgovore. V tem delu 

predstavljamo tudi metode in načrt dela ter predvidene predpostavke in omejitve. V drugem in 

tretjem poglavju teoretično opredeljujemo pojme, povezane s prireditvami, managementom 

prireditev in kadrovskim managementom, s poudarkom na pridobivanju in izbiri sodelavcev v 

specifičnem okolju managementa prireditev. Četrto poglavje obsega raziskavo pri izbranem 

organizatorju prireditev. Na koncu poglavja so podana priporočila in smernice za 

organizatorje prireditev. Peto poglavje pa podaja odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 
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2  TEMELJNE OPREDELITVE MANAGEMENTA PRIREDITEV 

Prireditve imajo pomembno vlogo v življenju ljudi. Z njimi se srečujemo tako v osebnem kot 

tudi poslovnem življenju. Obstaja veliko opredelitev in klasifikacij prireditev. Nekatere 

prireditve lahko organizirajo  neprofesionalni organizatorji prireditev, vendar pa je v večini 

primerov zaradi kompleksnosti in specifik prireditev bolje, da organizacijo prevzame 

profesionalni tim, ki ga vodi manager prireditev.  

Poleg teoretične opredelitve prireditev v nadaljevanju navajamo različne klasifikacije 

prireditev in teoretično opredeljujemo management prireditev. Management prireditev je 

veda, ki se ukvarja s prirejanjem prireditev. Gre za dokaj mlado stroko, katere pomen se 

povečuje. 

2.1  Teoretična opredelitev prireditev 

V tem poglavju teoretično opredeljujemo prireditev, tako z vidika pomena in izvora besede 

kot tudi z vidika različnih strokovnjakov. Obravnavamo tudi odnos med prireditvijo in 

projektom. Nadaljnje opredeljujemo vplive, ki jih imajo prireditve na svoje okolje.  

Prireditve za večino ljudi predstavljajo sestavni del življenja in jim omogočajo doživljanje 

nepozabnih trenutkov (Ferdinand in Kitchin 2012, 7). Ljudje s prireditvami obeležujejo 

pomembne prelomnice v svojem življenju (Damster in Tassiopoulos 2005, XVII). 

Mednarodno združenje za festivale in prireditve ocenjuje, da je po svetu letno organiziranih 

okoli 4,5 milijona prireditev (Bladen idr. 2012, 9). 

Zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (ZJSJP, Uradni list RS, št. 59/02, 60/05, 90/05, 

85/09, 59/10, 39/11, 64/11), ki v Republiki Sloveniji zakonsko ureja prireditveno področje,  

navaja, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, 

športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno 

ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. 

Prireditev opredeljujejo številni avtorji. Teoretično bi torej moralo biti jasno opredeljeno, kaj 

so prireditve, vendar v praksi ni tako. Izdane so bile številne knjige, ki opredeljujejo 

prireditve, posledično pa obstajajo tudi številne različne definicije prireditev.  

V 90. letih sta Getz (1997, 4−11) in Goldblatt (1990, 1) kot ena izmed prvih poskušala 

akademsko opredeliti prireditev (Berridge 2007, 5). Goldblatt (1990, 1) je prireditev opredelil 

kot edinstven trenutek, ki je obeležen z ritualom, katerega namen je zadovoljevanje določenih 

potreb. Getz pravi (1997, 4−11), da je prireditev priložnost za doživetja, ki presegajo okvire 

našega vsakodnevnega življenja. Udeležba na prireditvi zadovoljuje človekove fizične in 

socialne potrebe. Težnja po zadovoljevanju socialnih potreb je večja. Z udeležbo na prireditvi 

udeleženci dobijo priložnost za pobeg iz rutine vsakodnevnega življenja (Getz 1997, 4). Getz 
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(2007, 16) tudi ugotavlja, da je vsem prireditvam skupno, da so začasne in unikatne. Ravno 

unikatnost vsake prireditve je pomemben del njene privlačnosti (Getz 2008, 404). Goldblatt 

Goldblatt (1990, 1) in Getz (1997, 4−11) prireditev opisujeta z vidika obiskovalca prireditve 

in ne z vidika organizatorja prireditve. Podobno se je na obiskovalca pri svojem opisu 

prireditve osredotočil Janiskee (1980, 97), ki pravi, da so prireditve in festivali dejavnosti, ki 

nam prinašajo ugodje, s katerimi praznujemo ob posebnih priložnostih. Nadaljnje Shone in 

Parry (2004, 3) prireditev opredeljujeta kot pojav, ki izhaja iz nerutinske priložnosti in ima 

namen praznovanja, nove izkušnje, zabave.  

Povzamemo lahko, da je pri doslej omenjenih opisih prireditve pomemben vidik praznovanja 

ob posebnih priložnostih, medtem ko je organizacijski vidik izključen. 

Raj in Musgrave (2009, 5) pri opisu prireditve izhajata bolj z vidika organizatorja prireditve 

in prireditve enostavno definirata kot dogajanje s ciljem. Prireditve, ki so predstavljene v 

nadaljevanju, se osredotočajo bolj na organizacijski vidik ter na podobnosti med prireditvami 

in projekti. 

Prireditve so po mnenju Bladena idr. (2012, 3) začasno in namensko zbiranje ljudi. Van der 

Wagen in White (2005, 5) navajata, da bi prireditve lahko opredelili kot kompleksno, socialno 

prizadevanje, ki vključuje načrtovanje s fiksnimi roki in številnimi vključenimi ljudmi. Kot 

pravijo Pielichaty idr. (2017, 1), je ta opredelitev prireditve zelo uporabna, ker kaže na veliko 

podobnosti med prireditvami in projekti. Podobno menijo tudi Bladen idr. (2012, 23), ki 

pravijo, da so prireditve zaradi svojih značilnosti v bistvu projekti. Izvedba prireditve je 

dejansko izvedba projekta (Bowdin idr. 2011, 257). 

Bladen idr. (2012, 3−8) kot glavne značilnosti projekta omenjajo časovno omejenost, 

unikatnost, fleksibilnost glede na spremembe v zunanjem in notranjem okolju ter variabilnost 

v intenziteti aktivnosti v različnih fazah projekta. O’Toole in Mikolaitis (2002, 21) kot glavne 

značilnosti prireditev navajata začasnost, zbiranje ljudi (mnogokrat so povezane z določenim 

ritualom) in unikatnost. 

Časovna omejenost, pomembnost koordinacije med mnogimi povezanimi nalogami z 

namenom doseganja cilja, omejenost finančnih sredstev in unikatnost so tiste značilnosti 

prireditve, zaradi katerih lahko trdimo, da so prireditve dejansko projekti (Pielichaty idr. 

2017, 6). 

Poleg pomembne vloge v življenju ljudi imajo prireditve tudi pomemben vpliv na okolje. Na 

vsakodnevno življenje ljudi pozitivno vplivajo na različnih področjih (Shone in Parry 2004, 

62). Socialni kontekst prireditev je le eden izmed elementov, saj imajo prireditve številne 

druge vplive na okolje (Shone in Parry 2004, 49). 
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Pielichaty idr. (2017, 7) menijo, da prireditve vplivajo na razvoj okolja, polega tega pa imajo 

ekonomske, socialne in politične vplive. Poleg pomembe vloge v življenju ljudi imajo 

prireditve pomembno vlogo tudi v gospodarstvu, ker prinašajo pozitivne ekonomske učinke 

(Sikošek 2010, 13). Sektor prireditev je globalno eden izmed sektorjev, ki zaposluje največ 

ljudi in prinaša glavne pozitivne ekonomske učinke (Damster in Tassiopoulos 2005, XVII).  

V Sloveniji je situacija drugačna, odstotek ljudi, zaposlenih v prireditvenem sektorju, je po 

podatkih Statističnega urada RS (Statistični urad RS 2017) skoraj zanemarljiv. Leta 2016 je 

bilo v prireditvenem sektorju zaposlenih 542 oseb.  

Zanemarljivi niso niti vplivi prireditev na politično okolje. V preteklosti je prevladovalo 

mnenje, da je vpliv na politiko zanemarljiv, vendar to ni res. Nekatere prireditve imajo 

pomemben vpliv na politiko, četudi samo zagotavljajo mehanizem, ki označuje obliko 

političnega statusa. Prireditve navadno pozitivno vplivajo na družbo, kar se odraža v 

družbenem razvoju (Shone in Parry 2004, 57−62). 

2.2  Mejniki v zgodovini prireditev 

Že od davnih časov so prireditve pomemben del družbe, bodisi kot manjša družinska druženja 

ali kot mega prireditve, npr. olimpijske igre (Pielichaty idr. 2017, 2). Zapise o festivalih 

najdemo že v stari krščanski in židovski zavezi. Prireditve so bile povezane z verskimi običaji 

(Bladen idr. 2012, 9). Vloga prireditev v človeštvu je pomembna skozi vso zgodovino in v 

vseh kulturah (Bowdin idr. 2011, 117). Antropologi so raziskovali zgodovino človeštva za 

več deset tisoč let in ugotovili, da so prireditve vseskozi predstavljale pomemben del življenja 

ljudi (Westerbeek idr. 2005, 5). 

Prve prireditve lahko zasledimo že v davni preteklosti, ko so se ljudje zbirali z namenom 

praznovanja ali verskega čaščenja. Z nastankom mest in socialnih sistemov so prireditve 

dobile novo dimenzijo. Mnogo mest v starorimskem imperiju je imelo amfiteatre, forume in 

verske objekte. To so bili zametki prireditvenih prostorov. V amfiteatrih so organizirali boje 

in predstave, na forumih so se odvijali sejmi in tržnice, v cerkvah pa verske prireditve. 

Kasneje so v Evropi in Aziji ob načrtovanju mest namerno vključevali v načrte tudi 

infrastrukturo, ki je omogočala prireditve. V zgodnjem srednjem veku je formalni pristop k 

prireditvam zamrl. V 12. stoletju so prireditve spet pridobile na pomembnosti, organizirali so 

tudi večje prireditve, ki so postale tradicionalne in so se ponavljale vsako leto. V srednjem 

veku so kot središča mest postavljali trge, ki so bili prostor za tržnice, verska druženja in 

sejme. V 18. in 19. stoletju je z industrijsko revolucijo prišlo do razvoja mnogih produktov in 

opreme, kar je vodilo v razcvet sejmov in razstav. Z razvojem transportnih sredstev je prišlo 

do razvoja hotelskega sektorja, kar je posledično z vidika prireditev predstavljalo nov 

prireditven prostor. V 70. letih prejšnjega stoletja so začeli graditi velike, večnamenske 

prostore, npr. kinematografske centre in športne objekte, ki so prispevali k raznolikosti 

prireditvenih kapacitet (Robinson, Wale in Dickson 2010,  XIV−XV). 
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Mednarodne prireditve so se pojavile v 19. stoletju (Westerbeek idr. 2005, 5). Prireditve, kot 

jih poznamo v današnjih časih, pa so se izoblikovale v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Leto 

1982 lahko označimo kot leto, ko je bil sektor prireditev opredeljen v takšni obliki, kot ga 

poznamo danes (Bowdin idr. 2011, 11). 

Finkel idr. (2013, 79−80) po Goldblattu (2010, 5−7) povzemajo, da lahko v razvoju 

načrtovanih prireditev identificiramo sedem glavnih obdobij. Prvo obdobje je obdobje po 2. 

svetovni vojni, ko je zasebni sektor gospodarstva odkril potencial za generiranje prihodkov 

skozi načrtovane prireditve. Leta 1954 so odprli Disneyland, kar se šteje za pomemben 

mejnik v razvoju prireditev. V 60. letih prejšnjega stoletja so načrtovane prireditve doživele 

pomemben razvoj, na kar sta pozitivno vplivala ugodno gospodarsko stanje in razvoj 

transportnih možnosti. V 70. letih prejšnjega stoletja je na razvoj prireditev pomembno 

vplival razvoj osebnih računalnikov in posledično razvoj v tehniki za ozvočenje in 

razsvetljavo na prireditvah. Osemdeseta leta prejšnjega stoletja so znana kot doba širitve in so 

bila pomembno zaznamovana z vključitvijo podjetij in neprofitnih organizacij, ki so 

prireditve uporabljali za izobraževanje in promocijo. Olimpijske igre, organizirane leta 1984 v 

Los Angelesu, so znane kot prve olimpijske igre v zgodovini olimpijskih iger, ki so generirale 

dobiček, in sicer na račun sponzorskih prispevkov od podjetij. V 90. letih prejšnjega stoletja 

so se v izobraževalnih inštitucijah pojavili programi, namenjeni izobraževanju s področja 

managementa prireditev. Leta 1989 je Getz napisal prvi učbenik s področja managementa 

prireditev. Prvo desetletje tega stoletja so zaznamovali standardi, ki so se pojavili v okolju 

managementa prireditev. Drugo desetletje tega stoletja je obravnavano kot doba hibridizacije. 

Kot pravi Quinn (2009, 1), so prireditve v zadnjih desetletjih doživele izjemno rast. Kar je bil 

včasih ekskluziven proizvod, si v današnjih časih vsaj na nek način lahko privoščijo skoraj 

vsi. Bistven vpliv na razvoj prireditvene dejavnosti sta imela razvoj in pocenitev potovanj. 

Pomembna sprememba se je na področju prireditev v zadnjih 25 letih zgodila v tehnologiji 

obdelave podatkov. Prireditve med ljudi razširjajo prek spletnih medijev (Bladen idr. 2012, 

20). Damm (2011, 1) izpostavlja vpliv recesije v letih 2008 in 2009 na razvoj prireditvenega 

sektorja. S prihodom recesije naj bi bili organizatorji prireditev po njegovem mnenju 

primorani optimizirati notranje poslovne procese in bolj učinkovito izkoriščati svoj poslovni 

potencial. 

V današnjem času so prireditveni prostori raznoliki in zajemajo razstavišča, kongresne centre, 

hotele s sejnimi sobami, prireditvene prostore na prostem, gledališča, zgodovinske objekte, 

tematske parke, kapacitete za poročne obrede itd. Pri organizaciji prireditev se išče nove ideje 

in uporablja najnaprednejšo tehnologijo. Prireditve so sinonim za inovacije (Robinson idr. 

2010, XIV−XV). Kot poudarja Solaris (2017), se v prireditvenem okolju povečuje pomen 

varnosti, hkrati pa ima hiter razvoj tehnologije še vedno pomembno vlogo.  
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Yeoman idr. (2015, XXIII) pravijo, da tako kot se spreminja ves svet, se spreminja tudi okolje 

managementa prireditev. Spremembe v okolju managementa prireditev niso identične v 

različnih državah sveta. Sektor prireditev se še razvija in ni na enaki stopnji razvoja v vseh 

regijah (Raj in Musgrave  2009, 370). Dubin (2011) izpostavlja, da so prireditve z razvojem 

prireditvenega sektorja postale orodje za doseganje strateških ciljev podjetij. Hkrati 

izpostavlja, da so obiskovalci prireditev vedno bolj informirani in zahtevni. Shone in Parry 

(2004, 18) navajata, da se pričakovanja ljudi glede prireditev povečujejo z napredkom v 

tehnologiji in višanjem ravni splošne razgledanosti ljudi. 

Ugotovili smo že, da je sektor prireditev v zadnjih desetletjih doživel veliko rast. V 

nadaljevanju predstavljamo poglede nekaterih strokovnjakov s področja managementa 

prireditev na to, kaj se bo po njihovem mnenju v prihodnje dogajalo na področju njihovega 

razvoja. 

Jackson (2016) prireditve v prihodnosti vidi kot glavno orodje marketinga. Bladen idr. (2012, 

21) se pri opredeljevanju prihodnosti v managementu prireditev osredotočajo na kakovosti, ki 

bodo še naprej imele pomembno vlogo pri organizatorjih prireditev. Kot takšne izpostavljajo 

kreativnost, razumevanje človeških odnosov in znanje uporabe novih tehnologij. Razvoj 

prireditvene dejavnosti je odraz gospodarskega, socialnega, okoljskega, političnega in 

tehnološkega razvoja. Posledično lahko pričakujemo, da se bo prireditveni sektor spreminjal 

tudi v prihodnje (Robinson, Wale in Dickson 2010, XIV−XV). 

2.3  Klasifikacije prireditev 

Sledi obravnava različnih klasifikacij prireditev. Kot obstaja veliko opisov prireditev, tako 

obstaja tudi veliko različnih klasifikacij prireditev. Conway pravi (2009, 35), da obstaja 

neskončno različnih tipov, klasifikacij in tem prireditev. Razlikujejo se po značaju, svoji 

odmevnosti, številu obiskovalcev in udeleženih v organizacijo prireditve (Sikošek 2010, 5). 

Prireditve so klasificirane glede na različne kriterije, kot so velikost (klasifikacija po številu 

udeležencev), konkretni cilji organizatorjev (zbiranje sredstev, prodaja proizvodov, zabava), 

dostopnost prireditve (javne ali zasebne), vsebina in namen (Van Der Wagen in White 2010, 

6). Glavna klasifikacija prireditve deli na poslovne, športne in kulturne. Nadaljnje jih lahko 

delimo še na neprofitne in profitne prireditve (Van Der Wagen in White 2015, 5). 

Glede na vsebino Getz (1997, 43) navaja tri glavne skupine prireditev, in sicer zasebne, z 

namenom ustvarjanja profita, neprofitne ali prostovoljne in državne ustanove ali podjetja. 

Tudi Shone in Parry (2004, 4) prireditve delita glede na vsebino, in sicer na kulturne, zasebne, 

gospodarske in prostočasne. Bladenova idr. (2012, 8) klasifikacija prireditve razdelili na 

posebne, mega, kulturne, športne in poslovne prireditve. Razdelitev Mallena in Adamsa 

(2013, 3) je enostavna in prireditve deli na tradicionalne in nišne. 
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Ferdinand in Kitchin (2012, 7) v svoji klasifikaciji prireditev upoštevata geografsko 

komponento prireditev in jih tako delita na lokalne in mednarodne. 

Bowdin idr. (2011, 73−92) prireditve delijo glede na velikost in tudi glede na vsebino. Glede 

ne velikost poznamo lokalne prireditve, pomembne prireditve (angl. major events), prireditve 

hallmark in mega prireditve. Glede na vsebino pa poznamo kulturne prireditve, športne 

prireditve in poslovne prireditve. 

Povzamemo lahko, da obstaja mnogo klasifikacij prireditev, univerzalna klasifikacija, ki bi 

ustrezala vsem avtorjem, ne obstaja. Različnim razdelitvam je praviloma skupno to, da 

prireditve delijo bodisi glede na velikost bodisi glede na vsebino. Ob tem je treba izpostaviti 

tudi to, da je lahko ista prireditev razvrščena glede na različne kriterije, če jo klasificirajo 

organizatorji prireditve in udeleženci prireditve. Tako Shone in Parry (2004, 3) omenjata 

primer podelitve diplom na fakulteti. Z vidika študenta, ki diplomira, in njegove družine gre 

za oseben dogodek, medtem ko gre z vidika fakultete za poslovni dogodek. 

2.4  Teorija managementa prireditev  

V tem poglavju opredeljujemo teorijo in zgodovino managementa prireditve. Opredeljujemo 

tudi specifike okolja managementa prireditev, ki okolje managementa prireditev bistveno 

ločijo od klasičnega poslovnega okolja. Zaradi teh specifik je treba opredeliti tudi 

profesionalna združenja in standarde, ki urejajo področje prireditvene dejavnosti. 

Sektor prireditev je mlada panoga, za katero sta značilna velika dinamika in hiter razvoj. 

Izvira iz Severne Amerike in Evrope, v sedanjih časih pa je globalna dejavnost, prisotna po 

vsem svetu (Damster in Tassiopoulos 2005, 4). Podobno meni Sikošek (2010, 7), ki pravi, da 

se je teorija managementa prireditev začela razvijati šele pred kratkim. Damm (2011, 9) kot 

začetek akademskih raziskav na področju managementa prireditev omenja konec 90. let 

prejšnjega stoletja. 

V zadnjih letih se je sektor prireditev opazno razvil. Povečala se je stopnja profesionalizma, v 

izobraževanju so se pojavili inovativni pristopi, prireditvam se priznava vpliv na politično, 

socialno, kulturno in ekonomsko okolje. Prireditve v današnjem času so pomemben del naših 

življenj. Vključene so v vse vidike poslovnega sveta v obliki sestankov, prireditev ob 

predstavitvi novega proizvoda in konferenc. Pomembni vlogi imajo tudi v neprofitnem 

sektorju, kjer se prireditve uporabljajo za zbiranje finančnih virov in tudi za osveščanje ljudi. 

Izraz prireditev vključuje različne aktivnosti (Robinson, Wale in Dickson 2010, XIII). 

Management prireditev se lahko opredeli kot umetnost in tudi kot znanost. Če govorimo o 

umetnosti, je treba izpostaviti vidik koordinacije tehničnih in poslovnih virov, tima in 

naročnika. Če govorimo o managementu prireditev kot o znanosti, pa je treba izpostaviti 

postopke in tehnike (Pielichaty idr. 2017, 3).  
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Dolgo časa je prevladovalo mnenje, da so prireditve nekaj enostavnega in niso bile 

obravnavane kot strokovna veja. Osnova za priznanje managementa prireditev kot znanstvene 

vede je priznavanje postopkov, ki so potrebni za izvedbo prireditve. Glavne značilnosti 

znanstvenih ved so znanje, metodologija in pretekle izkušnje. V preteklosti je management 

prireditev temeljil le na uporabi preteklih izkušenj. Priznavanje in opis postopkov, ki so 

potrebni za izvedbo prireditve, sta bila ključna dogodka, kjer lahko govorimo, da se je uvedla 

metodologija in kjer je management prireditev postal znanstvena veja (Bowdin idr. 2011, 

105−106). 

Pri managementu prireditev gre za izjemno interdisciplinarno področje, ki je bilo teoretično 

obravnavano po delih v sklopu različnih področij, npr. antropologije, geografije itd. Termin 

študija prireditev se je pojavil leta 2000 na konferenci v Avstraliji z nazivom »Prireditve po 

letu 2000« (Getz 2008, 404). Pomembno vlogo pri razvoju sektorja prireditev so igrala 

društva. Leta 1885 je bilo ustanovljeno Mednarodno društvo za sejme in razstave, ki je 

priredilo šest sejmov na leto. Mednarodno druženje za prireditve in festivale je bilo 

ustanovljeno leta 1955 in deluje še danes. Leta 1972 je bilo ustanovljeno Mednarodno 

združenje strokovnjakov za sestanke, ki se promovira kot vodilna globalna skupnost s 

ključnim vplivom na prihodnost prireditvenega sektorja. Mednarodno združenje za posebne 

prireditve je bilo ustanovljeno leta 1987. Združuje tako organizatorje prireditev kot tudi 

dobavitelje v okolju prireditev (Getz 2008, 404). 

Tako kot obstaja veliko opredelitev prireditev in klasifikacij prireditev, obstaja tudi veliko 

opredelitev managementa prireditev. Na splošno lahko rečemo, da se management prireditev 

opredeljuje z dveh perspektiv: prireditve kot storitvena dejavnost in prireditve kot skupek 

operativnih dejavnosti (Yeoman idr. 2011, 288). Bladen idr. (2012, 3) meni, da je 

management prireditev koordinacija in organizacija različnih aktivnosti z namenom dosega 

ciljev prireditve. Podobno menita Raj in Musgrave (2009, 5), ki pravita, da je management 

prireditev kontrola procesa ljudi, namena in prostora. Kerzner (1998, 4) management 

prireditev opredeljuje kot načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrola virov prireditve z 

namenom doseganja specifično postavljenega cilja. Hebbel-Seeger in Förster (2008, 88) 

management prireditev opisujeta kot zahtevno usklajevanje mnogih udeležencev in njihovih 

različnih ciljev. 

Vsem zgoraj omenjenim opredelitvam managementa je skupno, da poudarjajo pomen 

doseganja ciljev s koordinacijo virov. 

Smit (2015, 1, 39) management prireditev opredeljuje iz drugega zornega kota, in sicer 

prireditve vidi kot enega izmed najbolj učinkovitih marketinških orodij in pravi, da je 

management prireditev kot proces, ki je skupek tehnik, aktivnosti, strategij in metodologije.  

Na tem mestu lahko opredelimo pojem marketinga prireditev, ki označuje uporabo prireditev 

kot orodja strateškega marketinga (Gerritsen in van Olderen 2014, 5). 
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Okolje managementa prireditev je zahtevno in specifično, zanj ne veljajo ista pravila kot v 

tradicionalnem poslovnem okolju, v največ primerih v okolju managementa prireditev ni 

možnosti za popravke (Van Der Wagen in White 2010, 3). Van Der Wagen in White (2015, 

XV) okolje managementa prireditev opisujeta kot nadzorovano zmedo, v kateri morajo biti 

odločitve hitre. Damm (2011, 1−2) kot pomemben izziv okolja managementa prireditev 

izpostavlja dejstvo, da mnogo organizatorjev prireditev nima opredeljene jasne organizacijske 

strukture in postopkov dela. Pravi tudi, da management prireditev zaradi svojega posebnega 

statusa v okolju sodobnega poslovnega okolja nima na voljo veliko literature, namenjene 

managementu prireditev. Obstoječa literatura vsebuje veliko nasprotujočih si mnenj in malo 

dogovorjenih definicij. Kot posledico pomanjkanja primerov dobrih praks izpostavlja, da je v 

okolju managementa prireditev izjemno težko ocenjevati uspešnost sodelavcev in jo 

primerjati z drugimi panogami. Yeoman idr. (2011, XX) okolje managementa prireditev 

opredeljujejo kot izjemno konkurenčno, pričakovanja potrošnikov se povečujejo, razpoložljivi 

viri pa se zmanjšujejo. 

Shone in Parry (2004, 14) izpostavljata posebnosti nabave v okolju managementa prireditev. 

Velika večina nabave je namreč individualno prilagojena vsaki prireditvi posebej. Mules 

(2004, 95) pravi, da je pojav vsesplošnega vrhunca tista značilnost okolja managementa 

prireditev, ki ga bistveno loči od tradicionalnega poslovnega okolja. 

Ker je okolje prireditev tako dinamično in kompleksno, je vse bolj tudi regulirano z različnimi 

standardi in pravili (Bowdin idr. 2011, 98). Mednarodna organizacija za standard  (angl. 

International Organization for Standardization – ISO) standarde opredeljuje kot serijo 

napotkov, ki z redno uporabo postanejo predpisani postopki (Van Der Wagen in White 2015, 

57). Pomembno vlogo zagotavljanja izobraževanja v okolju managementa prireditev ima 

EMBOK (Mednarodni komite za znanje na področju managementa prireditev), ki je bil 

ustanovljen leta 1999. Namen EMBOK-a je vzpostavitev okvirov znanja in procesov v 

managementu prireditev (EMBOK). Vzporedno z razvojem EMBOK-a so se razvijali tudi 

mednarodni standardi usposobljenosti v managementu prireditev. Standardi vključujejo 

povzetke funkcij, nalog in kompetenc, ki so potrebni za delo v okolju managementa 

prireditev. Standardi podajajo zelo natančne opise znanj, sposobnosti in odnosov, ki jih 

morajo upoštevati zaposleni in tudi naročniki prireditev. Med drugim tako opredeljujejo 

management projektov, strateški management, finančni management, kadrovski management, 

management prostora, management udeležencev, design prireditve, marketing in strokovnost 

(Rogers 2013, 290−291). 

Management prireditev je, kot smo ugotovili, dokaj mlada stroka, za katero je značilna 

multidisciplinarnost. Z razvojem sektorja prireditev narašča tudi potreba po akademskem 

raziskovanju področja managementa prireditev. Poleg multidisciplinarnosti smo ugotovili 

tudi, da je okolje managementa prireditev zahtevno in se razlikuje od klasičnega poslovnega 

okolja. 
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3  KADROVSKI MANAGEMENT V MANAGEMENTU PRIREDITEV 

V nadaljevanju se osredotočamo na kadrovski management v okolju managementa prireditev 

s poudarkom na pridobivanju in izboru sodelavcev. Van Der Wagen in White (2015, XIV) 

navajata, da je to akademsko slabo raziskano področje. Strokovne literature, ki bi se posvečala 

izključno temu področju, skorajda ni.  

3.1  Teorija kadrovskega managementa v managementu prireditev 

V tem poglavju predstavljamo teoretična izhodišča kadrovskega managementa. Sledi 

opredelitev posebnosti kadrovskega managementa v specifičnem okolju prireditev, kar se 

nanaša na naše prvo raziskovalno vprašanje. Opredeljujemo pojem managerja prireditev in 

lastnosti, ki jih dober manager prireditev potrebuje, da kakovostno opravi svoje naloge. Glede 

na dejstvo, da je smiselno, da imajo managerji prireditev akademsko znanje s področja 

managementa prireditev, predstavljamo tudi programe, ki so namenjeni izobraževanju 

tovrstnega kadra. 

Kadrovski management ima ključno vlogo pri organizaciji prireditev (Raj in Musgrave 2009, 

23). Podobno meni Lipičnik (1998, 27), ki pravi, da učinkovito vključevanje sodelavcev v 

poslovno dogajanje lahko pozitivno vpliva na končne rezultate. Kadrovska funkcija v 

organizacijah se uporablja s ciljem, da se dosega cilje organizacije z zagotavljanjem ustreznih 

kadrov. Yeoman idr. (2011, 25) menijo, da ima kadrovski management ključno vlogo pri 

zaznavanju in zadovoljstvu s prireditvijo.  

Management prireditev predstavlja dinamično okolje, ki nudi prostor za kreativne ideje, nove 

pristope, nove tehnologije in nove izzive (Anderson 2010, 2). Dejstvo, da so prireditve v 

svojem bistvu projekti, in s tem povezane specifike pomembno vplivajo na okolje 

managementa prireditev in ga bistveno ločujejo od običajnega poslovnega okolja (Bladen idr. 

2012, 23). Van Der Wagen in White (2015, XIV) menita, da nobeno okolje ni bolj zahtevno z 

vidika kadrovskega managementa od okolja managementa prireditev. 

Kadrovski management v okolju managementa prireditev pa ni samo zahteven, ampak zanj 

veljajo določene specifike. Robinson, Wale in Dickson (2010, 114−115) izpostavljajo dejstvo, 

da imajo prireditve pulzirajočo organizacijsko strukturo in da je veliko prireditev odvisnih od 

prostovoljcev in drugih začasnih sodelavcev. 

Določene prireditve organizirajo neprofesionalni organizatorji prireditev. Kot primer lahko 

navedemo praznovanje rojstnega dne, vendar pa je bolje zaradi pomembnosti prireditev, 

strateških ciljev in visokega tveganja organizacijo prireditev v večini primerov prepustiti 

strokovnjakom. Vodja tima strokovnjakov je manager prireditve (Getz 2008, 404). Manager 

prireditve je oseba, odgovorna za prireditev, ki ima popolno avtoriteto in mora odobriti vse 

odločitve, povezane s prireditvijo (Conway 2009, 8). 
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V slovarju angleškega jezika je (2017) manager prireditev opredeljen kot oseba, ki je 

odgovorna za načrtovanje in vodenje večjih prireditev.  

Bowdin idr. (2011, 102) kot glavne naloge managerja prireditev navajajo določanje 

postopkov in pravilnikov, nadzor in koordinacijo, razvoj in izvedbo marketinškega načrta, 

pripravo finančnih in poslovnih poročil, pripravo načrta tveganja in nadzor proračuna 

prireditve.  

Poleg omenjenih nalog je treba izpostaviti tudi kadrovske funkcije zaposlovanja, izbora in 

uvajanja, saj je manager prireditve v večini primerov odgovoren tudi za to področje. V 

primeru velikih prireditev je kadrovska funkcija običajno zaupana kadrovskemu managerju, 

vendar pa pri organizaciji manjših prireditev v večini primerov vlogo kadrovskega managerja 

prevzame manager prireditve (Van Der Wagen in White 2015, 1). Predvidevamo, da je v 

Sloveniji v večini primerov manager prireditve odgovoren tudi za kadrovski management. 

Manager prireditve mora biti sposoben upravljati z omejenimi resursi, določenimi časovnimi 

omejitvami in tveganji. Imeti mora sposobnost izbora pravega projekta izmed velike množice 

možnosti. Sposobnost managerja prireditve, da oblikuje time, lahko ključno vpliva na uspeh 

prireditve (Bladen idr. 2012, 28). Manager prireditve mora po mnenju Bowdina idr. (2011, 

100) biti komunikativen, fleksibilen, dobro mora razumeti cilje organizacije in poslovno 

okolje. Poleg navedenih lastnosti mora imeti dober manager prireditve tudi akademsko znanje 

s področja managementa prireditev. Kot pravi Getz (2008, 404), pred letom 1990 ni bilo na 

razpolago skoraj nobenega akademskega programa s področja managementa prireditev. Leta 

1994 je Univerza George Washington v Ameriki uvedla prvi akademski program, vezan na 

študijo managementa prireditev (Ferdinand in Kitchin 2012, XI). V današnjem času obstaja 

ogromno različnih institucij, ki ponujajo izobraževanja s področja managementa prireditev 

(Bladen idr. 2012, 14). V Sloveniji zasledimo nekaj študijskih programov, kjer je predmet 

Management prireditve vključen v predmetnik študija. Študija, namenjenega izrecno 

managementu prireditev, ne zasledimo. 

Sledi opredelitev posebnosti kadrovskega managementa v okolju managementa prireditev. 

Nickson (2013, 2−6) pravi, da je v prireditvenem sektorju zaposlenih veliko ljudi, vendar pa 

kakovost delovnih mest predstavlja skrb mnogim akademikom in politikom. Zaposleni v 

prireditvenem sektorju so namreč mnogokrat slabo plačani in tudi slabo vpeljani v svoje delo. 

Velik delež zaposlenih v prireditvenem sektorju predstavljajo zaposleni za skrajšan delovni 

čas, veliko je zaposlitve prek študentskih servisov, saj so študentje pripravljeni delati za nizko 

plačilo in so lahko zelo fleksibilni glede delovnih ur. Posledično se organizatorji prireditev 

srečujejo s številnimi izzivi pri iskanju ustreznega kadra. Zahtevno je najti ljudi, ki so predani, 

kompetentni, dobro organizirani in motivirani. Navedene lastnosti pa se odrazijo v uspešni 

izvedbi prireditve, kar je izjemno pomembno v naraščajočem zahtevnem okolju in pri vedno 

bolj zahtevnih naročnikih.  
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Tudi Keep in Mayhew (1998, 8−9) obravnavata pomanjkljivosti kadrovskega managementa v 

prireditvenem sektorju in kot glavne izpostavljata nizko plačilo, zahteven delovni čas 

(vikendi, prazniki), možnost izbora med praviloma slabo izobraženimi in izkušenimi 

kandidati, vodstvene pozicije praviloma zasedajo moški, ženske so praviloma zaposlene na 

operativnih pozicijah, neprofesionalnost managerjev in lastnikov, slabe oziroma neobstoječe 

karierne strukture, velik delež neformalnih oblik zaposlitve, pomanjkljiva uporaba dobrih 

praks na področju kadrovskega managementa, slaba prisotnost sindikatov, visoka fluktuacija, 

težave pri iskanju in zadrževanju zaposlenih in visoka konkurenca (posledično težnja po 

zmanjševanju stroškov in kratkoročni pristop h kadrovskemu managementu). 

Nickson (2013, 18−20) kot glavno problematiko izpostavlja dejstvo, da je odnos 

organizatorjev prireditev do procesa iskanja, izbora in uvajanja zaposlenih konstantno ujet v 

kratkoročne okvire. Z bolj dolgoročnim pristopom bi zaposlenim omogočili boljše možnosti 

razvoja in kariernega napredka.  

Kusluvan idr. (2010, 177) kadrovske pristope v prireditvenem sektorju opisujejo kot 

neprofesionalne, premalo razvite in na splošno slabše v primerjavi z drugimi sektorji. Menijo 

tudi, da se v prireditvenem sektorju ne generira predanosti, zadovoljstva in motivacije 

zaposlenih. 

V preteklih letih so se pojavila prizadevanja, da bi se izboljšalo ugled delovnih mest v 

prireditvenem sektorju. Tako so se pojavile različne nagrade, ki se podeljujejo organizatorjem 

prireditev, ki svojim zaposlenim omogočajo dobre delovne pogoje (Nickson 2013, 20). 

Hinkin in Tracey (2010, 158−170) kot pozitivne kadrovske prakse izpostavljata 

organizacijsko kulturo, ki poudarja vrednost zaposlenih, fleksibilnost pri načrtovanju 

delovnega časa, inovativen pristop pri pridobivanju kadrov, možnost izobraževanja in razvoja 

zaposlenih, jasno opredeljena pričakovanja in nagrade.  

Povzamemo lahko, da ima kadrovski management v okolju prireditev zelo pomembno vlogo. 

Ker je okolje managementa prireditev specifično, v njem zato ne obstajajo ista pravila kot v 

običajnem poslovnem okolju. Večina sodelavcev v okolju prireditev ima zelo omejene 

možnosti uvajanja v svoje delo (Van Der Wagen in White 2010, 30). Posledično imajo 

managerji prireditev, ki so največkrat odgovorni tudi za management kadrov, izjemno 

zahtevno nalogo. Okolje je netradicionalno in dinamično, hkrati pa so zaposleni eden izmed 

ključnih dejavnikov uspešnosti prireditve. 

Kadrovski management vključuje različne dejavnosti. V nadaljevanju se osredotočamo le na 

področje pridobivanja in izbora sodelavcev. 
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3.2  Oblike sodelovanja s sodelavci v okolju managementa prireditev 

Ugotovili smo že, da je okolje managementa prireditev specifično. Ena izmed posledic je tudi, 

da se organizatorji prireditev poslužujejo netradicionalnih oblik zaposlovanja. V tem poglavju 

opredeljujemo možnosti, ki so v Sloveniji na razpolago organizatorjem prireditev za sklenitev 

netradicionalnih oblik zaposlovanja. Najprej predstavljamo nekatere statistične podatke, 

povezane z zaposlenimi v prireditvenem sektorju. Preglednica 1 prikazuje gibanje števila 

zaposlenih v prireditvenem sektorju. 

Preglednica 1:    Število zaposlenih v sektorju organiziranja razstav, sejmov, srečanj 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Število zaposlenih 421 456 450 486 479 501 542 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2016.                   

Kot je razvidno iz Preglednice 1, se število zaposlenih v sektorju organiziranja razstav, 

sejmov, srečanj v Sloveniji povečuje. Leta 2016 je bilo v sektorju zaposlenih 542 oseb, kar je 

za 22 % več kot leta 2010.               

Slika 1 prikazuje starostno strukturo zaposlenih v prireditvenem sektorju v Sloveniji.  
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Slika 1:    Starostna struktura zaposlenih v prireditvenem sektorju v Sloveniji 

Vir: People 1st  2010, 39. 

Povzamemo lahko, da 21 % zaposlenih v prireditvenem sektorju pripada starostni skupini pod 

24 let oziroma nad 55 let. V nadaljevanju opredeljujemo možnosti, ki so v Sloveniji na 

razpolago organizatorjem prireditev za sklenitev netradicionalnih oblik zaposlovanja.  
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Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB-1, Uradni list 

RS, št. 107/06, 114/06, 59/07, 51/10, 80/10, 57/11, 40/12, 95/14) določa, da lahko 

ministrstvo, pristojno za delo, s pogodbo o koncesiji pooblasti organizacijo, ki izpolnjuje 

kadrovske in organizacijske pogoje, da opravlja strokovne naloge posedovanja začasnega 

oziroma občasnega dela dijakov in študentov. Tovrstno delo je dovoljeno za osebe, ki imajo 

status dijaka, študenta, ali osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih v Republiki 

Sloveniji ter so starejše od 15 let in mlajše od 26 let. Začasno in občasno delo dijakov in 

študentov se lahko pri delodajalcu opravlja samo na osnovi napotnice. 

Začasno in občasno delo upokojencev ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, Uradni list 

RS, št. 80/10, 40/12, 21/13). Po ZUTD imajo od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen 

tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) 

možnost opravljanja začasnega in občasnega dela. Opravljanje takšnega dela ne vpliva na 

višino pokojnine, upokojencem pa nudi možnost dodatnega zaslužka. Zakon določa nekatere 

omejitve, med drugim lahko upokojenec opravlja začasno in občasno delo v največjem 

obsegu 60 ur v koledarskem mesecu in dohodek v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 

EUR. Upokojenec in delodajalec skleneta pogodbo o opravljanju začasnega in občasnega 

dela, ki vzpostavi civilnopravno razmerje, ki vsebuje določene elemente delovnega razmerja. 

Zakon tudi omejuje število ur začasnega in občasnega dela v koledarskem mesecu glede na 

število zaposlenih. Tako se lahko pri delodajalcu, ki ima zaposlenih do deset ljudi, v 

koledarskem mesecu opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela. 

V nadaljevanju netradicionalne oblike zaposlovanja, ki so še na voljo organizatorjem 

prireditev v Sloveniji, opredeljujemo in podajamo zakonske osnove za delo za določen čas, 

delo prek kadrovskih agencij in sodelovanje na osnovi pogodbe, ki so po Kresalovi (2007, 

21−22) oblike fleksibilnega zaposlovanja.  

Delovno razmerje za določen čas je v Sloveniji opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih 

(ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15) kot delovno razmerje, ki je sklenjeno za 

vnaprej določen čas v primerih, ki jih določa ZDR-1. Osnova za sklenitev delovnega razmerja 

za določen čas je med drugim tudi izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, 

oziroma začasno povečan obseg dela. Pri sklepanju pogodb za določen čas so v 55. členu 

ZDR-1 opredeljene določene omejitve, ki jih mora delodajalec upoštevati pri sklepanju 

delovnega razmerja za določen čas. Tako je opredeljeno, da se delovno razmerje za določen 

čas za isto delovno mesto lahko z eno ali več pogodbami za določen čas sklene za obdobje, ki 

ni daljše od dveh let. Obstaja izjema, kjer se delovno razmerje za določen čas izjemoma lahko 

sklene za obdobje, ki je daljše od dveh let, in sicer v primeru, da projekt traja več kot dve leti, 

in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. Po podatkih Statističnega 

urada RS (2017) je v Sloveniji v drugem četrtletju leta 2016 17,6 % vseh zaposlenih imelo 

sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas.   
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Zaposlitev prek kadrovskih agencij v Sloveniji ureja Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 

primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB-1, Uradni list RS, št. 107/06, 114/06, 59/07, 51/10, 

80/10, 57/11, 40/12, 95/14). Po zakonu mora organizacija oziroma delodajalec, ki želi 

posredovati dela delavcev drugemu delodajalcu, pridobiti koncesijo pristojnega ministrstva. 

Kot pomembno posebnost te vrste zaposlitve izpostavlja dislociranost delovnega mesta. 

Delavec je zaposlen pri delodajalcu, delovno mesto pa opravlja pri uporabniku. Pravilnik o 

pogojih opravljanja dejavnosti agencij za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 139/06 in 80/10) 

tako navaja, da kadrovska agencija poišče primernega kandidata, ga predstavi uporabniku in 

če se uporabnik strinja z izbiro, kadrovska agencija kandidata zaposli, tako da z njim sklene 

pogodbo. V tem primeru kadrovska agencija prevzame vse odgovornosti iz naslova delovnega 

razmerja, vključno z izplačilom plače in ureditvijo zavarovanja. Kadrovska agencija z 

uporabnikom sklene pogodbo o sodelovanju, na osnovi katere je sodelavec napoten na delo k 

naročniku.  

Bistvene sestavine in načine sklepanja pogodb o poslovnem sodelovanju ureja Obligacijski 

zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 83/01, 28/06, 40/07, 97/07). Kot je navedeno v 1. členu OZ, 

ta ureja vsa obligacijska razmerja, z izjemo tistih vprašanj, ki so urejena z drugimi zakoni. 

Pogodba o poslovnem sodelovanju sodi med civilne pogodbe. V 13. členu ZDR-1 je 

opredeljeno, da če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na osnovi 

civilnih pogodb. ZDR-1 tudi natančno določa, kateri elementi morajo biti izpolnjeni, da gre za 

delovno razmerje. Za delovno razmerje gre v primeru, da je delo sistematizirano kot delovno 

mesto, da se opravlja v delovnem času delodajalca, da je kontinuirano in da so navodila 

podobna navodilom v veljavi pri drugih delovnih mestih delodajalca. 

Tudi podjemne pogodbe ureja OZ v členih 219–648 in sodi med civilne pogodbe. OZ določa, 

da se s podjemno pogodbo podjemnik obveže, da bo opravil določen posel, naročnik pa se 

zaveže, da bo podjemniku za to plačal. Naročnik je lahko fizična ali pravna oseba. Pogodba o 

delu se sklepa za določen čas. Podjemnik je dolžan izvršiti delo skladno z dogovorom. Plačilo 

se določi s pogodbo, če ni določeno z obvezno tarifo ali kakšnim drugim pravnim aktom. 

Podjemno pogodbo lahko skleneta tudi delodajalec in zaposleni, ki imata že sklenjeno 

pogodbo o zaposlitvi, vendar le za dela, ki so zunaj opisa rednih delovnih nalog.  

Na tem mestu izpostavljamo problematiko prikritih delovnih razmerij, ki jih Bagari (2017) 

opredeljuje kot situacijo, ko sodelavec delo opravlja na osnovi civilnih pogodb, čeprav bi 

morala glede na dejanske okoliščine opravljanja dela biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. O 

prikritih delovnih razmerjih lahko govorimo v primeru civilnih pogodb, sklenjenih s 

samostojnim podjetnikom kot gospodarskim subjektom (pogodba o poslovnem sodelovanju) 

ali fizično osebo (avtorska pogodba in pogodba o delu). Sodelavec je v takšnem primeru v 

slabši situaciji, saj mu ne pripadajo pravice (odmor, plačan dopust itd.) iz naslova delovnega 

razmerja. Pirnat (2016) poudarja, da je v Sloveniji vedno več delavcev, ki opravljajo delo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6050
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4304
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redno zaposlenega, četudi z delodajalcem niso v rednem delovnem razmerju, kar je 

protizakonito. 

3.3  Pridobivanje sodelavcev 

Kadrovski management je kompleksen, sestavljen iz mnogih aktivnosti. Kot glavne lahko 

izpostavimo načrtovanje kadrovskih virov, pridobivanje kadrov, izobraževanje, napredovanje 

in motiviranje (Dowling, Festing in  Engle 2011, 2). V tem poglavju teoretično opredeljujemo 

termin pridobivanja sodelavcev, potem se osredotočamo na posebnosti pridobivanja 

sodelavcev v okolju managementa prireditev. Postopek izbora obravnavamo v naslednjem 

poglavju. 

Po mnenju Conwaya (2009, 133) so zaposleni ključna komponenta vsake prireditve. 

Pridobivanje ustreznih sodelavcev je tako ključna komponenta vsake prireditve. Sodelavci so 

v stiku z obiskovalci prireditve in predstavljajo organizatorja prireditve.  

Treven (1998, 181) pridobivanje sodelavcev opredeljuje kot vsako dejavnost, ki vpliva na 

število ljudi, ki zaprosijo za delo, na vrsto prosilcev za delo in na verjetnost, da bodo 

prijavljeni na delovno mesto sprejeli ponujeno delo. 

Novak v svoji opredelitvi (2008, 102) pridobivanja sodelavcev izpostavlja vidik ustrezne 

usposobljenosti in meni, da se pridobivanje sodelavcev nanaša na iskanje kadrov z ustrezno 

izobrazbo in izkušnjami. Deb (2006, 139) podobno opredeljuje pridobivanje sodelavcev kot 

proces iskanja in privabljanja sposobnih kandidatov za zaposlitev. Če je proces pridobivanja 

uspešen, organizacija pridobi vloge zadostnega števila kandidatov, med katerimi lahko izbere 

najustreznejšega (Foot in Hook 1996, 78). 

Joshi (2013, 24−25) termin zaposlovanje opredeljuje kot začetne postopke, ki jih podjetje 

izvede pri zapolnjevanju določenega delovnega mesta v podjetju. Poznamo notranje in 

zunanje zaposlovanje. Notranje zaposlovanje pomeni, da prosto delovno mesto zasede oseba, 

ki že dela v podjetju, vendar na drugem delovnem mestu oziroma dela druge vrste dela.   

Za notranje pridobivanje sodelavcev organizacije delovna mesta lahko objavijo v glasilu 

podjetja ali pa na zaposlitvenih straneh podjetja, ki so dostopna samo zaposlenim (Williams 

2016, 309). Novak (2008, 104−106) kot glavne načine notranjega pridobivanje sodelavcev 

omenja kadrovske evidence, interne objave in priporočila sodelavcev. Werner, Inkpen in 

Moffett (2016, 13) poleg že omenjenih načinov omenjajo še obveščanje zaposlenih o 

razpoložljivem delovnem mestu prek spletne pošte. 

DeNisi in Griffin (2017, 159) kot glavno prednost notranjega zaposlovanja izpostavljata 

motivacijski učinek na zaposlene. Interno zaposlovanje namreč med zaposlene pošlje 

informacijo, da je v podjetju dobro delo nagrajeno z napredovanjem, kar zaposlene motivira k 
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večji učinkovitosti. Druga pomembna prednost notranjega zaposlovanja je dejstvo, da je 

izbrani kandidat že seznanjen s postopki, odnosi in pravili v podjetju. Poleg prednosti pa ima 

notranje zaposlovanje tudi slabosti, glavna je po mnenju DeNissija in Griffina (2017, 159) 

pomanjkanje kreativnosti oziroma svežih idej. 

Zunanje zaposlovanje pa pomeni, da bo prosto delovno mesto zasedeno z osebo, ki prihaja iz 

zunanjega okolja. To okolje vključuje izobraževalne institucije, agencije za zaposlitev, 

svetovalce za zaposlitev, oglaševanje v tiskanih medijih in oglaševanje prek spleta (Leighton 

in Proctor, 2003, 25). Jörn (2015, 4) kot glavno platformo oglaševanja delovnih mest v 

današnjem času izpostavlja svetovni splet, kot eno izmed najlažje izvedljivih možnosti 

omenja oglaševanje razpoložljivih delovnih mest na spletni strani podjetja.   

Glavna prednost zunanjega zaposlovanja je, da novi zaposleni v podjetje prinesejo sveže 

ideje. Na drugi strani pa je zunanje zaposlovanje bistveno dražje od notranjega zaposlovanja 

in lahko tudi negativno vpliva na motivacijo zaposlenih (DeNissi in Griffin (2017, 160). 

Pri pridobivanju sodelavcev iz zunanjih virov organizacija lahko delovno mesto oglašuje na 

različne načine. Cushway (2017, 13) kot glavne načine omenja priporočila, oglaševanje, 

kadrovske agencije, zaposlitvene sejme in oglaševanje prek spleta.  

Oglaševanje delovnega mesta v tiskanih ali spletnih medijih je izjemno uporaben način 

pridobivanja prijav potencialnih kandidatov (Leighton in Proctor 2003, 25). Tracy (2006, 31) 

izpostavlja pomen oglaševanja delovnih mest prek spleta. V današnjih časih večina podjetij in 

kadrovskih agencij uporablja družbene medije za oglaševanje delovnih mest (The Guardian 

2016). Redmont (2017) kot glavni trend oglaševanja delovnih mest v socialnih medijih v letu 

2017 izpostavlja, da klasični oglasi niso več v trendu in bi morali biti dopolnjeni s sliko ali 

besedilom, ki iskalce zaposlitve spodbuja k takojšnji akciji (angl. Call-to-Action – CTA). 

Van Der Wagen in White (2015, 148−152) menita, da je najbolj priljubljen in cenovno 

učinkovit način pridobivanja sodelavcev prek priporočil obstoječih sodelavcev organizacije. 

Ti imajo izkušnje z delom in vedo, kaj se pri novih sodelavcih išče in kaj se ponuja. 

Posledično lahko potencialnim sodelavcem dokaj realno opišejo zahteve, kar praviloma v 

primeru sodelovanja vodi v boljšo učinkovitost. Poudarjata tudi, da je pred objavo delovnega 

mesta treba opredeliti kriterije, v nasprotnem primeru je lahko kasneje postopek selekcije 

bistveno počasnejši. 

Organizatorji prireditev se po mnenju Nicksona (2013, 21) srečujejo z velikimi izzivi pri 

pridobivanju sodelavcev, ki so motivirani in predani kakovostni izvedbi prireditve. 

Pridobivanje sodelavcev je ključno strateško področje, o katerem se v okviru kadrovskega 

managementa odloča manager prireditev. Verjetno je najtežja odločitev povezana z 

določitvijo števila sodelavcev, ki jih je treba poiskati. Ta odločitev je še toliko težja, če gre za 

novo prireditev (Bowdin idr. 2011, 556−557). Organizatorji prireditev, ki so prepoznavne, 
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imajo težave, ker želi veliko ljudi delati pri njih, medtem ko imajo organizatorji manjših, 

nepoznanih prireditev mnogokrat nasproten problem. Težko najdejo sodelavce za pomoč pri 

prireditvi (Van Der Wagen in White 2015, 147).  

Baum idr. (2009, 128) izpostavljajo problematiko pri pridobivanju sodelavcev v okolju 

managementa prireditev, ki je posledica splošnega slabega mnenja o delovnih mestih v 

prireditvenem sektorju.  

Kot smo že večkrat izpostavili, se okolje managementa prireditev razlikuje od običajnega 

poslovnega okolja. Bladen idr. (2012, 118) menijo, da so posledice napačnih odločitev v času 

postopka pridobivanja in izbora sodelavcev v okolju managementa prireditev veliko večje kot 

v klasičnem poslovnem okolju. Prireditve so dogodek, ki ga ni možno ponoviti, napak ni 

možno popraviti z vračilom denarja. V okolju managementa prireditev velja pravilo, da se 

organizatorje prireditev ocenjuje na osnovi izpeljave njihove zadnje prireditve. Prostora za 

napake torej ni. 

Preden se organizator prireditve loti postopka pridobivanja sodelavcev, pa mora opredeliti, 

koliko sodelavcev in s kakšnimi izkušnjami sploh potrebuje. Določanje potrebnega števila in 

potrebnih izkušenj pa je v okolju managementa prireditev lahko izjemno zahtevno, predvsem 

v primeru, ko gre za novo prireditev. Način pridobivanja sodelavcev je v veliki meri odvisen 

od proračuna prireditve. Kjer je proračun visok, se v pridobivanje sodelavcev vključi 

specialiste, ki se jim plača za njihovo storitev. Če je proračun prireditve nizek, se mora 

aktivnost pridobivanja sodelavcev temu prilagoditi. Realnost večine prireditev je, da sredstev, 

namenjenih za pridobivanje sodelavcev, praviloma sploh ni. Posledično morajo biti 

organizatorji prireditev inovativni v načinu pridobivanja sodelavcev. Nekateri načini 

pridobivanja sodelavcev, ki ne vključujejo visokih stroškov, so pomoč deležnikov 

(informiranje njihove mreže poznanstev o razpoložljivem delovnem mestu), pomoč 

sponzorjev (v sponzorski pogodbi se lahko določi, da sponzor začasno ponudi svoje 

zaposlene, predvsem s specifičnimi znanji, da sodelujejo pri izvedbi prireditve), povezava z 

izobraževalnimi institucijami, povezava z državnimi zaposlitvenimi institucijami, vključitev v 

nacionalne programe za aktivno zaposlovanje in pomoč medijev pri objavi delovnih mest 

(Bowdin idr. 2011, 323−349). 

Z vidika načrtovanja sodelavcev je treba izpostaviti pojem pulzirajoče organizacijske 

strukture. Ta pojem izhaja iz dejstva, da se potreba po sodelavcih hitro povečuje s 

približevanjem prireditve. Ko je prireditev mimo, pa je potreba po sodelovanju z večino 

sodelavcev mimo. Ta značilnost večine prireditev posledično predstavlja velik izziv z vidika 

pridobivanja sodelavcev (Bowdin idr. 2011, 552−554). Pridobivanje sodelavcev v okolju 

managementa prireditev ima izrazito cikličen značaj. V kratkem času je treba pridobiti večje 

število sodelavcev. Za organizatorje prireditev je tako izjemno koristno, da v pridobivanje 

sodelavcev vključijo kadrovske agencije, ki razpolagajo z obširnimi bazami potencialnih 
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kandidatov (Robinson, Wale in Dickson 2010, 116). Posledično je lahko uporaba 

konvencionalnih strategij kadrovskega managementa težavna (Page in Connell 2012, 306). 

V primeru, da je proračun za pridobivanje sodelavcev visok in predvsem v primeru iskanja 

ključnega kadra, s specifičnimi znanji, se organizatorji prireditev lahko obrnejo na t. i. head-

hunterje (Getz 1997, 189). Bladen idr. (2012, 117−120) izpostavljajo dejstvo, da se 

organizatorji prireditev pri pridobivanju sodelavcev mnogokrat obrnejo na posrednike, saj gre 

za izjemno specializirano aktivnost. Potencialne kandidate lahko organizatorji prireditev 

obveščajo o odprtem delovnem mestu z različnimi metodami, npr. objava delovnega mesta, 

informiranje od ust do ust itd. V zadnjem času je prišlo do velikih sprememb pri medijih 

pridobivanja sodelavcev. Pomen oglasov v tiskanih medijih se je bistveno zmanjšal, vedno 

več je objav na družbenih omrežjih in prek spleta na splošno.  

Van Der Wagen in White (2010, 169) kot najpogosteje uporabljene možnosti oglaševanja 

delovnih mest v okolju managementa prireditev omenjata oglas v lokalnem časopisu, objavo 

na spletni strani prireditve in na oglasnih deskah.  

Povzamemo lahko, da se organizatorji prireditev pri pridobivanju sodelavcev srečujejo z 

določenimi specifikami, ki so posledica specifik okolja prireditev. Načrtovanje kadrovskih 

virov in opisi delovnih mest kot aktivnosti, ki se dogajajo pred pridobivanjem sodelavcev, so 

bolj zahtevni kot v klasičnem poslovnem okolju, predvsem v primeru, da gre za novo 

prireditev. V mnogih primerih ni na voljo proračuna za pridobivanje sodelavcev, kar pomeni, 

da morajo biti organizatorji izjemno inovativni. Dodatne težave prinaša dejstvo, da na splošno 

delovna mesta v prireditveni dejavnosti ne uživajo velikega ugleda. Organizatorji prireditev 

dejansko ponujajo delo, ki je časovno omejeno, stresno, mnogokrat slabo plačano, delavnik je 

zahteven in v mnogih primerih zunaj normalnega delovnega časa. Po podatkih Inštituta za 

vodenje in management (angl. Institute of Leadership & Management  2007, 64) je situacija 

za sodelavce, ki pridejo v organizacijo za določen čas, izjemno zahtevna. V večini primerov 

jim ni nudeno primerno uvajanje in od njih se pričakuje, da se hitro vključijo v delovne 

procese.  

Ko podjetje pridobi zadostno število potencialnih kandidatov prek zunanjih ali notranjih 

virov, je postopek pridobivanja sodelavcev zaključen in sledi postopek izbora sodelavcev. 

3.4  Izbor sodelavcev 

V tem poglavju teoretično opredeljujemo termin izbora sodelavcev, potem se osredotočamo 

na posebnosti izbora sodelavcev v okolju managementa prireditev.  

Glavni cilj izbora sodelavcev je iz prispelih vlog izbrati tiste kandidate, ki najbolje ustrezajo 

zahtevam delovnega mesta (Gatewood idr. 2016, 3). Možina idr. (2002, 142) pri tem 

poudarjajo, da je izbor sodelavcev dvosmeren proces, pri katerem organizacija izbira 
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sodelavca, hkrati pa tudi sodelavec izbira organizacijo. Predvsem je to pomembno v 

deficitarnih poklicih,  kar določena delovna mesta v okolju prireditev dejansko so. Deficitarni 

poklici so tisti poklici, za katere je na trgu dela večje povpraševanje od ponudbe. 

Edenborough (2005, 2) izbor sodelavcev opredeljuje kot kombinacijo procesov, ki vodijo v 

izbiro potencialnih kandidatov za razpoložljivo delovno mesto.  

Izbor sodelavcev sledi fazi pridobivanja, ko se iz prispelih vlog izbira potencialne kandidate. 

Da bi bil ta del selekcije čim bolj uspešen, je pomembno, da so predhodno pripravljeni 

kriteriji, po katerih se bo selekcija izvedla. Svetlik idr. (2009, 301) postopek izbora 

sodelavcev opredeljujejo kot učinkovit, če za izbiro določenega števila potencialnih 

kandidatov porabimo čim manj časa in sredstev. 

Prvi del procesa izbora sodelavcev je selekcioniranje kandidatov na osnovi poslanega 

življenjepisa, referenc in spremnega pisma (Mušič 2009, 22). Možina idr. (2002, 145) ob tem 

poudarjajo, da prispele vloge niso zanimive le zaradi vsebine, ampak tudi oblike. Organizacija 

lahko od potencialnih kandidatov zahteva, da izpolnijo obrazec za prijavo, ki omogoča 

zbiranje strukturiranih informacij in omogoča lažjo primerjavo potencialnih kandidatov 

(Merkač Skok 2005, 109). Kandidate se razvrsti na primerne in neprimerne. S kandidati, ki so 

zanimivi, organizacija navadno opravi intervju (Mušič 2009, 22). Novak (2008, 120) svetuje, 

da se za izbor v primeru prispelega velikega števila prijav uporabi manj zahtevne metode 

izbora.   

Intervju je praviloma prisoten v vseh selekcijskih procesih in lahko sledi testiranju ali pa se ga 

izvede po pregledu prispelih vlog. Obstaja več vrst testiranj. Namenjena so lahko določanju 

psiholoških lastnosti potencialnih sodelavcev, lahko pa je testiranje zelo praktično in 

preizkuša kandidate v točno določeni aktivnosti (Van Der Wagen in White 2015, 156−158). 

Po mnenju Torkildsena (2005, 509) je izbor sodelavcev ena izmed najbolj pomembnih funkcij 

managerjev. Izbor pravih sodelavcev se odraža v večji uspešnosti organizacije. Nasprotno pa 

v primeru izbora napačnih sodelavcev ti lahko postanejo breme za organizacijo, so 

nemotivirani in nekompetentni. Pri izboru ožjega kroga kandidatov lahko organizacija 

uporabi naslednje metode: pisne predstavitve, ustne predstavitve, psihološko testiranje, izbor 

prek kadrovskih agencij in intervju. Intervju naj bi bil po njegovem mnenju kljub vsem 

kritikam še vedno primarna metoda izbora sodelavcev.  

Metode izbora, ki jih organizacija v selekcijskih postopkih uporabi, so odvisne od številnih 

dejavnikov, med drugim vrste delovnega mesta, razpoložljivega časa, razpoložljivih sredstev 

itd. (Belčič 2002, 147). Van Der Wagen in White (2010, 173) poudarjata, da mora proces 

izbora sodelavcev temeljiti na konkretnih kriterijih. Če pred izborom niso definirani kriteriji, 

na osnovi katerih se izvaja izbor sodelavcev, je izbor zelo težko izveden kredibilno 

(Torrington, Hall in Taylor 2008, 169). Leatherbarrow in Fletcher (2014, 199) menita, da je 
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pri izvedi izbora sodelavcev pomembno, da je izbor izveden profesionalno, ne glede na 

metodo izbire. 

Če se v selekcijskem procesu uporablja intervju, je priporočljivo, da je strukturiran. Vsi 

intervjuvanci naj bi bili vprašani enaka ali podobna vprašanja, da sta primerjava kandidatov in 

selekcija lažji (Ferdinand in Kitchin 2012, 128). Intervjuji so lahko izvedeni tudi na način, da 

testirajo sposobnosti in obnašanje v konkretnih situacijah (Barcelona, Wells in Arthur-

Banning 2016, 164). Izbor sodelavcev je proces, ki mu mora biti namenjeno dovolj časa. 

Intervjuji, ki so izvedeni hitro, lahko v intervjuvancu vzbudijo občutek, da je novi sodelavec 

za razpisano delovno mesto že izbran in je intervju le formalnost, ki jo organizacija mora 

izvesti (Saiyadain 2009, 485). 

Da bi se pri izboru izognili pristranskosti osebe, ki izbira, navadno izbora ne opravlja le ena 

oseba oziroma intervjuju sledi še druga metoda izbora, npr. psihološko testiranje (Cadman 

1996, 9).  

Baum idr. (2009, 125) poudarjajo pomembnost zavedanja, da je izbor sodelavcev v okolju 

managementa prireditev drugačen od izbora sodelavcev v običajnem poslovnem okolju. Tudi 

preizkusna doba, ki je v uporabi pri klasičnih zaposlitvah, v okolju managementa prireditev ni 

možna, saj so prireditve časovno omejene in je večina sodelavcev zaposlena le za krajše 

obdobje (Bladen idr. 2012, 121). 

Po mnenju Van Der Wagnove in Whitove (2010, 161) se delodajalci v prireditvenem okolju  

vedno bolj zavedajo pomembnosti vlaganj v izbor, usposabljanje in zadržanje tako redno 

zaposlenih kot tudi začasnih sodelavcev. Izbor začasnih sodelavcev organizatorjem prireditev 

prinaša pozitiven učinek, ker z začasnimi sodelavci lahko organizator pride do zelo specifično 

izkušenih strokovnjakov. Kot problematiko avtorici izpostavljata, da se v primeru začasnih 

zaposlitev lojalen odnos ne more razviti.  

V tradicionalnem poslovnem okolju je osebni intervju torej uporabljen v večini izbirnih 

postopkov. V okolju managementa prireditev, predvsem v primeru večjih prireditev, kjer se 

naenkrat lahko izbira večje število sodelavcev, izvedba osebnega individualnega intervjuja ni 

vedno možna. Kot alternativa se uporabljajo telefonski intervju ali spletni intervju, prijavni 

obrazci, zaposlitveni testi, skupinski intervjuji in reference. Posebno pomembne so reference, 

pridobljene od prejšnjih delodajalcev ali profesorjev potencialnega kandidata (Bladen idr. 

2012, 121−122). V nadaljevanju bomo opredelili nekatere omenjene alternativne metode. 

Schmeisser, Krimphove in Popp (2013, 238) telefonski in spletni intervju opredeljujejo kot 

moderni metodi izbora, ki sta navadno uporabljeni pred izvedbo intervjuja. Vprašanja pri 

telefonskem intervjuju so navadno podobna kot pri klasičnem intervjuju, vendar je ta časovno 

krajši. Uporaba telefonskega in spletnega intervjuja kot metoda izbora ožjega kroga 

kandidatov organizaciji prihrani čas in denar. 
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Apostolides (2016) pravi, da so bili razviti novi roboti, ki so namenjeni za izvedbo intervjujev 

s potencialnimi sodelavci. Robot Matlda, eden izmed že obstoječih robotov, je usposobljen za 

izvedbo 25-minutnega intervjuja, v času katerega postavi do 76 vprašanj, hkrati pa opazuje 

izraz na obrazu intervjuvanca, ki ga primerja z obrazno mimiko uspešnih sodelavcev v 

podjetju. 

Prijavni obrazci so zelo uporabni, saj omogočajo pridobitev točno določenih informacij, ker 

vsi kandidati dobijo ista vprašanja, je selekcija lažja (Clarke 2008, 24). Povzamemo lahko, da 

je izbor sodelavcev izjemno pomembna aktivnost, ki ima velik vpliv na organizacijo. Pravilno 

izbrani sodelavci so še toliko bolj pomembi v okolju managementa prireditev, kjer zaradi 

specifik okolja popravki niso možni. Izbrani sodelavci so v stiku z obiskovalci prireditve in 

imajo ključno vlogo pri zaznavanju prireditve. Izbor sodelavcev ni enostaven, zahteva 

izkušeno osebo, ki izvaja izbore in tudi določen čas. V okolju managementa prireditev je 

oseba odgovorna za izbor mnogokrat kar manager prireditve, ki pa ni nujno izkušen v izboru 

sodelavcev. Potrebe po sodelavcih v prireditvenem okolju imajo izjemno ciklično naravo, kar 

pomeni, da je v kratkem časovnem obdobju treba izbrati večjo število sodelavcev. Pri izvedbi 

izborov je poleg izkušenosti osebe, ki izbira, pomembno tudi, da se predhodno določi 

kriterije, na osnovi katerih se bo izbiralo. Kriterije se navadno določa na osnovi preteklih 

izkušenj, kar v okolju managementa prireditev ni vedno možno. Prireditve so različne tako po 

vsebini kot tudi po kvantitativnih kriterijih in posledično je težko postavljati kriterije za izbor 

na osnovi preteklih izkušenj. Kot glavno problematiko izbora sodelavcev v okolju prireditev 

tako izpostavljamo časovno omejenost, pomanjkanje sredstev, namenjenih izboru, 

pomanjkanje izkušenj oseb, ki izvajajo izbor, in pomanjkanje kriterijev, po katerih se izvaja 

izbor. 
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4  RAZISKAVA PRI ORGANIZATORJU PRIREDITVE 

V empiričnem delu magistrske naloge smo raziskovali, kako pri izbranem organizatorju 

prireditev pridobivajo in izbirajo sodelavce. Pri tem kot razlog za raziskavo izpostavimo 

dejstvo, da v slovenski in tuji literaturi teme raziskovanja, torej pridobivanja in izbora 

sodelavcev v okolju managementa prireditev, skorajda ne zasledimo. Z raziskavo pri 

izbranem organizatorju prireditev želimo dobiti vpogled v način pridobivanja in izbora 

sodelavcev v raziskovanem podjetju. Na osnovi empiričnega dela kot tudi analizirane 

strokovne literature želimo pripraviti priporočila, ki bodo v pomoč organizatorjem prireditev 

pri pridobivanju in izboru sodelavcev. 

4.1  Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je na osnovi informacij, pridobljenih z globinskimi polstrukturiranimi 

intervjuji in analizo internih dokumentov, ugotoviti, kako pri izbranem organizatorju 

prireditev pridobivajo in izbirajo sodelavce. Pri raziskavi smo uporabili primarne in 

sekundarne vire. Za vodilo pri izvedbi globinskega polstrukturiranega intervjuja smo 

pripravili vprašanja, ki so nam bila v pomoč tudi pri analizi podatkov in so priložena v 

prilogah 1, 2 in 3. Vprašanja smo oblikovali na osnovi podatkov, pridobljenih iz analize 

strokovne literature. Skupno smo opravili tri intervjuje z osebami, ki so pri izbranem 

organizatorju prireditev najbolj povezane s procesom pridobivanja oziroma izbora 

sodelavcev. Za globinski polstrukturirani intervju smo se odločili, ker smo želeli dobiti 

poglobljen vpogled intervjuvancev v raziskovano tematiko. V našem primeru anketa ne bi 

bila optimalen način pridobivanja informacij, ker je vzorec ljudi, ki v raziskovanem podjetju 

razpolagajo z za nas ključnimi informacijami, majhen. Izvedba ankete bi bila smiselna v 

primeru izvedbe raziskave v več različnih podjetjih. 

Cilj empirične raziskave je analizirati proces pridobivanja in izbora sodelavcev pri izbranem 

organizatorju prireditev. Vogrinc (2008, 54) meni, da cilj kvalitativne raziskave ni iskanje 

ugotovitev, ki bi jih lahko posplošili, ampak je cilj čim podrobneje spoznati proučevano 

osebo, proces, organizacijo. 

Kot smo navedli v poglavju 1.2, nam bodo rezultati, pridobljeni z empirično raziskavo, dali 

odgovor na dve raziskovalni vprašanji. V nadaljevanju opredelimo vzorec in metodologijo 

naše raziskave. 

4.2  Vzorec in metodologija 

Na področju družboslovja poznamo dve vrsti raziskovanja; kvantitativno raziskovanje in 

kvalitativno raziskovanje. Naša raziskava je kvalitativna. Kvalitativno raziskovanje je 

doživelo izjemno rast po koncu 2. svetovne vojne (Maxwell 2005, VI) in je v sedanjem času 
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ena izmed najpogosteje uporabljenih metod raziskovanja na različnih akademskih in 

strokovnih področjih (Yin 2016, 6).  

Creswell (1998, 15) kvalitativno raziskovanje definira kot raziskovalni proces, v katerem 

raziskovalec zgradi celostno podobo z analiziranjem in opazovanjem. Vogrinc (2008, 14) 

pravi, da je pri kvalitativnem raziskovanju raziskovalec neposredno vključen v okolje, ki ga 

raziskuje. Raziskovalca zanimajo želje, pričakovanja, interesi, potrebe, osebni pogledi ljudi.   

Boxill, Chambers in Wint (1997, 46) kot glavne prednosti kvalitativnega raziskovanja 

opredeljujejo možnost globinskega vpogleda v raziskovalni problem, možnost raziskave 

občutljivih tem, fleksibilnost glede izvedbe (lokacija, čas itd.), možnost uporabe na različnih 

strokovnih področjih, omogoča poglobljeno subjektivno ocenjevanje na osnovi osebnega stika 

in možno ga je izvesti brez številnih človeških virov. 

Poleg prednosti pa ima kvalitativno raziskovanje tudi nekatere slabosti, in sicer je težje 

posploševanje rezultatov na večjo populacijo, obstaja možnost, da se pri interpretaciji 

rezultatov pojavi pristranskost, pomanjkanje konsistentnosti v metodah zbiranja podatkov in 

obstaja nevarnost, da se izgubi anonimnost raziskovanega subjekta (Houser 2015, 79). 

Intervju je najpogosteje uporabljena metoda zbiranja podatkov v kvalitativnem raziskovanju 

(King in Horrocks 2010, 6). V naši raziskavi smo uporabili globinski polstrukturirani intervju, 

saj smo želeli dobiti poglobljen pogled intervjuvancev na tematiko raziskovanja, kar je po 

mnenju Brymana in Bella (2015, 343) z izvedbo globinskih strukturiranih intervjujev možno.  

Kordeš in Smrdu  (2015, 40−41) menita, da je globinski polstrukturiran intervju najpogostejša 

oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov, hkrati pa omenjata, da je fleksibilnejši kot 

strukturiran intervju in omogoča bolj spontane, osebne odgovore. Analiza podatkov je težja in 

traja dlje.  

Nadaljnje Malhotra in Birks (2003, 179−180) menita, da je globinski polstrukturiran intervju 

v bistvu nestrukturiran, direkten, osebni intervju, namen katerega je ugotoviti prepričanja, 

motivacijo, odnos in občutke do točno določene teme.  

Globinski intervju lahko traja od 30 minut do več kot 1 ure. Pri izvedbi globinskega 

polstrukturiranega intervjuja lahko izpraševalec ugotavlja ozadja odgovorov intervjuvanca s 

tem, da postavlja dodatna vprašanja. Pomembno je, da so intervjuvanci zainteresirani za 

zastavljena vprašanja. Izpraševalec mora vzbuditi zanimanje intervjuvanca, ohranjati fokus na 

temi intervjuja in intervjuvancu omogočati, da izraža svoje mnenje (Kordeš in Smrdu 2015, 

30). 

Kvalitativno raziskovanje temelji na namenskih vzorcih. Mahotra in Birks (2003, 364) 

namensko vzorčenje opisujeta kot hitro, dokaj poceni in subjektivno, saj je popolnoma 

odvisno od raziskovalčeve presoje. Kot slabost omenjata, da namensko vzorčenje ne omogoča 
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direktnega posploševanja na populacijo. V naši nalogi smo namensko vzorčenje uporabili tudi 

sami. Za potrebe naše raziskave smo globinski polstrukturiran intervju opravili s tremi 

zaposlenimi pri izbranem organizatorju prireditev.  

Raziskavo smo opravili v slovenskem podjetju, ki ima dolgoletno tradicijo na področju 

prirejanja prireditev. Prirejajo tako sejme kot tudi kongrese, kulturne, športne in poslovne 

prireditve. Razpolagajo z 20 multifunkcijskimi dvoranami na 12.323 m
2
 pokritih in 8.844 m

2
 

zunanjih površinah. V povprečju njihove prireditve obišče 5.000–6.000 obiskovalcev dnevno. 

Podjetje nudi tako najem prostorov in opreme kot tudi dodatne storitve (rezervacija hotelov, 

catering, management registracij udeležencev, logistična podpora). V sodelovanju s 

poslovnim partnerjem, ki deluje kot mednarodni ponudnik kongresnih storitev (angl. 

Professional Congress Organizer – PCO), pa svojim strankam ponuja tudi vse dodatne 

storitve.  

V podjetju je redno zaposlenih med 25 in 30 oseb. Podjetje vodi direktor, ki je tudi tehnični 

direktor. Področje marketinga vodi direktor trženja, ki mu odgovarjajo vodja trženja, vodja 

službe za odnose z javnostjo, vodja kongresne dejavnosti, vodje sejmov in vodja AV- in  

IT-tehnike. V podjetju imajo zaposleno še vodjo finančno računovodske službe, poslovno 

sekretarko in asistente oziroma strokovne sodelavce na različnih področjih.  

Slika 2 prikazuje organigram organizatorja prireditev, pri katerem je bila izvedena raziskava. 

 

Slika 2:    Organigram 

Vir: Podjetje X 2017. 

Za osebe, s katerimi smo opravili intervju, smo predvidevali, da imajo informacije, ki jih 

potrebujemo za analizo pridobivanja in izbora sodelavcev v izbranem podjetju. Kot smo že 

navedli v poglavju 1.3, smo intervju opravili z direktorjem trženja, z osebo, ki išče in izbira 

sodelavce, ter z vodjo področja IT & AV (avdio/video).  
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Po mnenju Seidmana (2013, 9) je namen intervjuja dobiti odgovore na vprašanja. Pri 

izvajanju polstrukturiranih intervjujev smo imeli predhodno pripravljene vprašanja, da bi 

zagotovili enako strukturo ključnih vprašanj za vse intervjuvance, pozneje pa smo pri vsakem 

intervjuvancu prilagodili podvprašanja glede na potek intervjuja. Vprašanja za polstrukturiran 

intervju so priložena v prilogah 1, 2 in 3. Vsa vprašanja so avtorsko delo in so pripravljeni na 

osnovi analize strokovne literature, predstavljene v teoretičnem delu naloge. 

Vprašanja v Prilogi 1 so nam služila za pomoč pri izvedbi intervjuja s kadrovikom v podjetju. 

Vprašanja se nanašajo tako na pridobivanje kot tudi izbor sodelavcev s poudarkom na 

operativni ravni. Vprašanja v Prilogi 2 so nam bila osnova za izvedbo intervjuja z direktorico 

trženja. Vprašanja so bolj strateška, z odgovori smo poskušali pridobiti mnenje direktorice o 

splošnem odnosu ljudi do delovnih mest v prireditvenem sektorju, o stanju na slovenskem 

trgu tako z vidika razpoložljivosti ustrezno usposobljenih sodelavcev kot tudi ustreznosti 

izobraževalnega sistema in o zakonski ureditvi. Vprašanja v Prilogi 3 smo uporabili pri 

izvedbi intervjuja z vodjo IT- in AV-tehnike. V tem intervjuju smo se osredotočili na 

operativni vidik izbora sodelavcev, intervjuvanec je namreč aktivno vključen v postopek 

izbora velike večine sodelavcev v raziskovanem podjetju. 

Pri izvedbi intervjujev smo upoštevali navodila Seidmana (2013, 19), ki pravi, da je treba pri 

izvedbi intervjujev paziti na ravnotežje med kontrolo poteka intervjuja in med prepuščanjem, 

da intervju teče svojo pot, da intervjuvanci lahko povedo svojo zgodbo. 

Na splošno lahko kot glavni temi raziskovanja v intervjujih izpostavimo pridobivanje in izbor 

sodelavcev. Nadaljnje lahko izvedene intervjuje delimo na tiste, ki so se osredotočali na 

operativna vprašanja pridobivanja in izbora sodelavcev, in tista, s katerimi smo iskali bolj 

strateške odgovore, povezane s pridobivanjem in izborom sodelavcev. 

4.3  Izvedba intervjujev 

Z organizatorjem prireditev je bilo dogovorjeno, da identiteta podjetja in intervjuvancev 

ostane anonimna. Intervjuje smo izvedli 20. in 21. septembra 2017. Izvedeni so bili prek 

Skypea, predvsem zaradi lažje organizacije intervjujev. Po mnenju Kinga in Horrocksa (2010, 

84−85) je Skype enostaven za uporabo in omogoča intimen pogovor med intervjuvancem in 

spraševalcem. Bryman (2016, 492) pravi, da je intervju, izveden prek Skypea, zaradi uporabe 

kamere izjemno podoben osebnemu intervjuju. Med intervjuji smo bili pozorni tako na 

izrečene besede kot tudi na nebesedno komunikacijo in raven energije intervjuvanca. Seidman 

(2013, 78) meni, da je najbolj pomembna sposobnost, ki jo mora imeti izvajalec intervjuja, 

sposobnost pozornega poslušanja.  

Pred izvedbo intervjujev so bilo intervjuvanci zaprošeni za dovoljenje za snemanje intervjuja. 

King in Horrocks (2010, 47) pri izvedbi intervjujev predlagata, da se intervjuje snema. Pri 
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tem Yin (2016, 179) pravi, da je treba dobiti soglasje intervjuvancev. Vsi udeleženci so dali 

svoje privoljenje. Po izvedbi intervjujev smo na osnovi posnetkov intervjuje za potrebe 

analize dobesedno prepisali. Prepis ali transkripcija je po mnenju Silvermana (2010, 200) 

izjemno časovno zahteven postopek, pri katerem moramo biti izjemno pozorni na kakovost 

prepisa.  

Preglednica 2 prikazuje pregled oseb, ki so sodelovale v raziskavi. 

Preglednica 2:    Sodelujoči v intervjuju 

Oseba Spol Starost Pozicija Delovna doba v 

podjetju v letih 

A Ženski 41 Kadrovnik 20 

B Ženski 57 Direktor trženja 11 

C Moški 35 Vodja IT- in AV-

tehnike 

4 

Vsi intervjuvanci so osebe, ki so v raziskovanem podjetju zaposlene že daljše obdobje in so v 

podjetju najbolj aktivno vključene v pridobivanje in izbor sodelavcev. Osebi A in C sta 

vključeni v večino izborov sodelavcev, odgovornost osebe A pa je tudi pridobivanje 

sodelavcev. Oseba B ni vključena v postopek pridobivanja sodelavcev, sodeluje pa pri izborih 

za bolj zahtevna delovna mesta. V nadaljevanju podajamo rezultate raziskave. 

4.4  Rezultati raziskave  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate raziskave glede na glavne teme, obravnavane v 

intervjujih; pridobivanje sodelavcev: operativna raven, pridobivanje sodelavcev: strateška 

raven, izbor sodelavcev. 

4.4.1  Pridobivanje sodelavcev: operativna raven 

Z intervjuji smo najprej želeli identificirati, na katera delovna mesta podjetje sploh zaposluje 

sodelavce. Oseba A, ki ima v podjetju že 20-letno delovno dobo, nam je povedala, da se ob 

povečanem obsegu največkrat najprej zaposli sodelavce v trženjskem oddelku in posledično, 

če je oddelek trženja uspešen, še sodelavce v tehničnem oddelku za izvedbo prireditev. Na 

delovna mesta, ki niso odvisna od cikličnega gibanja aktivnosti v podjetju, navadno zaposlijo 

ljudi za nedoločen čas in tako praviloma nimajo potrebe po sodelavcih. Kot pravijo Bowdin 

idr. (2011, 4), je sezonskost lastnost prireditev, ki jo povezujejo že z izvorom prireditev. Reic 

(2017, 10) ob tem poudarja, da je sektor prireditev izjemno dovzeten za različna gibanja v 

okolju. To prinaša izzive organizatorjem prireditev, verjetno tudi z drugih poslovnih vidikov, 

kot je npr. prodaja. Naš namen je raziskava pridobivanja in izbora sodelavcev, zato bi želeli 

na tem mestu povzeti, da smo ugotovili, da je postopek pridobivanja sodelavcev v 
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raziskovanem podjetju močno odvisen od stanja na trgu in od narave cikličnosti v okolju 

prireditev. 

Načini sodelovanja s sodelavci 

Večkrat smo že omenili, da je okolje managementa prireditev posebno in da organizatorji 

prireditev uporabljajo fleksibilne oziroma atipične oblike zaposlovanja. Fleksibilne oblike 

zaposlovanja vključujejo vse oblike dela oziroma zaposlovanja, kjer sodelavec opravlja delo 

za delodajalca, njegova zaposlitev pa se razlikuje od tipičnega delovnega razmerja, ki ga 

Kresal Šoltes (2001) opredeljuje kot delovno razmerje s polnim delovnim časom (40 ur na 

teden) za nedoločen čas.  

Pri organizatorju prireditev sodelovanja s kadrovskimi agencijami ne koristijo, saj menijo, da 

je njihova dejavnost specifična, trg prireditev v Sloveniji je majhen in kadrovske agencije 

posledično nimajo dobrega vpogleda v njihove potrebe. Pomembno vlogo igra sodelovanje z 

upokojenci, ki je v Sloveniji možno prek pogodbe o delu, ki jo ureja OZ. OZ pogodbi o delu 

namenja določbe od 619. do 648. člena. Ključna elementa pogodbe o delu sta podjemnikova 

odgovornost za uspeh dela in plačilo za opravljeno delo (Goršič in Plohl 2011, 22−26). Pri 

organizatorju prireditev sodelujejo z upokojenci predvsem za določena delovna mesta, kjer so 

potrebne izkušnje, zrelost in določena avtoriteta, npr. redarji.  

Glede na spoznanje, da v podjetju sodelujejo z mnogimi upokojenci, bi želeli poudariti, da 

mora biti pogodba o delu dobro definirana (Robnik 2013, 18). Če se pogodbeni stranki ne 

držita določil iz pogodbe, kazen ob inšpekcijskem nadzoru namreč doleti delodajalca. Na 

drugi strani pa so tudi podjemniki pri sklenitvi pogodbe o delu v slabši poziciji kot redno 

zaposleni, saj niso upravičeni do povračila prevoza na delo in za prehrano in drugih stroškov, 

ki ne bi bili obdavčeni z dohodnino. 

Za manj zahtevna montažna dela in hostese podjetje v večini primerov sodeluje s sodelavci 

prek študentskega dela, ki je po mnenju Kanjuo Mrčela in Ignjatovića (2015, 369) izjemno 

ugodno za delodajalce, saj jim omogoča uporabo zelo prožne in poceni delovne sile, s katero 

se lahko prilagajajo trenutnim potrebam na trgu. 

Pri delih, kjer je potrebno bolj specializirano znanje (npr. električar) pa se v raziskovanem 

podjetju praviloma poslužujejo pogodb o poslovnem sodelovanju, kjer podizvajalec, ki je 

lahko fizična ali pravna oseba, s podjetjem sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju. Pri 

sklenitvi pogodb o poslovnem sodelovanju ena pogodbena stranka nekaj naroča oziroma 

potrebuje, druga pogodbena stranka pa naročilo opravi ali nudi. Dela, kot so registracije, 

tehnična produkcija, varovanje, catering, čiščenje in prodaja vstopnic, so v prireditvenem 

sektorju v veliko primerih izvedena na osnovi pogodb o poslovnem sodelovanju (Van Der 

Wagen in White 2015, 87). 
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Kot smo ugotovili v raziskavi, kar bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju, se pri 

izbranem organizatorju prireditev srečujejo z izzivi pri pridobivanju in izboru ustrezno 

usposobljenih sodelavcev. To je tudi posledica tega, da so sodelavci, ki s podjetjem sodelujejo 

v atipičnih oblikah dela, deležni bistveno nižje ekonomske in zaposlitvene varnosti kot redno 

zaposleni (Ignjatovič 2002, 167). Poleg tega delo za določen čas, delo ob vikendih, izmensko 

delo, nadurno delo in priložnostno delo uvrščamo med »neprijazne« oblike atipičnih oblik 

dela, ki intenzificirajo delo in povečujejo negotovost zaposlitve (Kanjuo Mrčela in Ignjatovič 

2004, 252), kar zagotovo ne pripomore pri pridobivanju in izboru sodelavcev. Posledično so 

sodelavci v primerjavi z redno zaposlenimi slabše motivirani in tudi njihova izvedba je slabša 

(Mathis idr. 2013, 205). 

Pridobivanje sodelavcev 

Heneman in Judge (2006, 18) pridobivanje sodelavcev opredeljujeta kot proces 

prepoznavanja in izvajanja potrebnih aktivnosti, katerih namen je prepričati ustrezno 

usposobljene potencialne kandidate, da se prijavijo na razpisano delovno mesto. Z intervjuji 

izvemo, da je ključni izziv pri pridobivanju sodelavcev v podjetju dejstvo, da so njihove 

zahteve relativno specifične in da je zelo težko dobiti sodelavce z ustreznimi izkušnjami. 

Dodaten izziv pri pridobivanju sodelavcev je tudi, da potencialni kandidati mnogokrat niso 

pripravljeni na gibljiv delovni čas in na izrazito neenakomerno delovno obremenitev. 

Problematiko izjemno neenakomerno razporejene delovne obremenitve v prireditvenem 

okolju izpostavljajo tudi Baum idr. (2009, 135). To potrjujejo tudi Lah idr. (2012, 28), ki 

pravijo, da se za nekatera delovna mesta sodelavce najde hitro, za nekatera pa nekoliko težje, 

predvsem iz razloga, ker so slabo plačana in ponujajo slabše delovne pogoje. Van Der Wagen 

in White (2015, 148) kot glavno problematiko pridobivanja sodelavcev v okolju 

managementa prireditev vidita dejstvo, da gre za začasno zaposlitev. V naši nalogi smo se 

posvetili pridobivanju in izboru sodelavcev, ki smo jih v uvodu opredelili kot osebe, ki niso v 

rednem delovnem razmerju s podjetjem, ampak imajo sklenjeno eno izmed fleksibilnejših 

oblik sodelovanja. Vsi sodelavci sodijo v kategorijo začasne oblike dela, kar pomembno 

vpliva na postopek pridobivanja sodelavcev v podjetju. 

Oseba A nam pove, da v podjetju koristijo tako notranje kot tudi zunanje pridobivanje 

sodelavcev. Kot potrjujeta tudi Vukovič in Miglič (2006, 93), večina podjetij koristi 

kombinacijo notranjih in zunanjih virov za pridobivanje sodelavcev. V teoriji velja, da je 

odločitev o načinu pridobivanja sodelavcev odvisna tudi od prioritet, postavljenih s strani 

podjetja. Če je v ospredju ekonomika, se podjetje navadno odloči za notranje pridobivanje 

sodelavcev, če podjetje stremi k razvoju inovativnosti, pa se navadno odloči za zunanje 

pridobivanje sodelavcev (Novak 2008, 106). Način pridobivanja sodelavcev v raziskovanem 

podjetju je močno odvisen od profila sodelavca, s čimer se strinjajo tudi Možina idr. (1998, 
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110), ki pravijo, da je metoda pridobivanja sodelavcev v veliki meri odvisna od profila osebe, 

ki jo podjetje išče, pa tudi od poslovne strategije in delovnega okolja. 

Ob tem bi želeli poudariti, da je notranje zaposlovanje bolj primerno za podjetja, ki delujejo v 

stabilnem poslovnem okolju, medtem ko naj bi bilo zunanje zaposlovanje bolj ustrezno za 

podjetja, ki delujejo v izjemno dinamičnem okolju (Mathis idr. 2013, 193). Ker podjetja, ki se 

ukvarjajo s prirejanjem prireditev, kot smo že ugotovili, delujejo v izjemno dinamičnem 

okolju, lahko povzamemo, da je za njih bolj optimalno zunanje pridobivanje sodelavcev.  

Oseba A nam pove, da če v podjetju nimajo notranjih virov, iščejo sodelavce zunaj podjetja, 

največkrat koristijo oglaševanje delovnega mesta v medijih (oglas na spletnih zaposlitvenih 

portalih, manjkrat oglas v pisanih medijih). Oglaševanje delovnega mesta je najbolj zanesljiva 

metoda za pridobitev prijav zadostnega števila potencialnih kandidatov (Robinson 2010, 51). 

V naši nalogi smo že omenili, da v okolju managementa prireditev pri pridobivanju 

sodelavcev priporočila igrajo izjemno pomembno vlogo. Tudi v raziskovanem podjetju se 

zavedajo pomembnosti priporočil in nam povedo, da ima podjetje stalno bazo potencialnih 

sodelavcev, ki jo ažurira prek priporočil. Novak (2008, 104) kadrovske baze potencialnih 

sodelavcev opredeljuje kot zelo zanesljiv način zapolnitve prostih delovnih mest.  

4.4.2  Pridobivanje sodelavcev: strateška raven 

V zahtevnem okolju managementa prireditev mora imeti kadrovski management strateški 

fokus (Van Der Wagen in White 2015, 27). Strateška vprašanja, vezana na področje 

pridobivanja sodelavcev v podjetju, smo pripravili za intervju z direktorico trženja. Naš 

namen je bil predvsem ugotoviti, kakšno je njeno mnenje o uglede delovnih mest v okolju 

managementa prireditev, pomenu uglede delodajalca pri pridobivanju sodelavcev, ustreznem 

načinu oglaševanja delovnih mest in tudi o tem, v katero smer se bo pridobivanje sodelavcev 

v okolju managementa prireditev razvijalo v prihodnje. Strateški pristop k pridobivanju 

sodelavcev se odraža v konkurenčni prednosti podjetja. Pomemben strateški vidik je ugled 

delodajalca v očeh potencialnih sodelavcev (Mathis idr. 2013, 202). 

Ena izmed ključnih strateških odločitev v procesu pridobivanja sodelavcev je odločitev, za 

katera delovna področja bodo odgovorni sodelavci. V intervjuju z osebo A smo izvedeli, da v 

raziskovanem podjetju sodelavce vključijo predvsem v montažna, redarska in hostesna dela. 

Osebe, odgovorne za strateški vidik pridobivanja sodelavcev, se morajo zavedati, da obstajajo 

določene prednosti in slabosti uporabe atipičnih oblik zaposlovanja (Mathis idr. 2013, 206). 

Tega se oseba B dobro zaveda in izpostavi predvsem problematiko slabše lojalnosti 

sodelavcev, ki je posledica tega, da gre za začasno sodelovanje. 

Preglednica 3 prikazuje pozitivne in negativne strani zaposlovanja sodelavcev. 
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Preglednica 3:    Pozitivne in negativne strani zaposlovanja sodelavcev 

Prednosti Slabosti 

− nižji stroški pridobivanja 

− krajši čas pridobivanja in uvajanja 

− večja fleksibilnost pridobivanja 

− nižji stroški dela 

− slabša izvedba dela 

− slabša motivacija sodelavcev 

− časovna omejenost sodelovanja s 

sodelavci močno vpliva na možnost 

razvoja sodelavcev 

− sodelavci, ki ponujajo specifična znanja, 

lahko zahtevajo višje plačilo 

Vir: Mathis idr. 2013, 206. 

Pomen ugleda delodajalca pri pridobivanju sodelavcev 

Pred izvedbo intervjuja smo predvidevali, da ugled delodajalca igra izjemno vlogo v procesu 

pridobivanja sodelavcev, kar nam v intervjuju potrdi tudi oseba B. Mathis idr. (2013, 203) 

ugled delodajalca opredeljujejo kot skupek kakovosti, ki potencialnim sodelavcev obljubljajo 

pozitivno izkušnjo zaposlitve. Glede na to, da je raziskovano podjetje, kot smo že omenili, 

podjetje z dolgoletno tradicijo prirejanja prireditev na slovenskem trgu, smo že pred izvedbo 

intervjujev ocenjevali, da ima z vidika potencialnih sodelavcev pozitivno podobo. 

Oseba B izpostavi, da se potencialni sodelavci navadno na začetku veselijo dela v 

prireditvenem sektorju, ko pa pridobijo več informacij in ugotovijo, da ni stabilnega urnika, 

da so obiskovalci prireditev različni in da je delo relativno zahtevno, se začetno navdušenje 

hitro razblini. Problematika pridobivanja ustrezno usposobljenih sodelavcev izhaja tudi iz 

dejstva, da delovna mesta v prireditvenem sektorju niso deležna velikega ugleda. Kot možnost 

izboljšanja oseba B izpostavi višje plačilo, pri mladih sodelavcih pozitivno vpliva tudi 

možnost sodelovanja pri odmevnejših prireditvah. O’Toole (2011, 224) pravi, da je eden 

izmed glavnih motivatorjev za delo sodelavcev v okolju prireditev veliko navdušenje nad 

prireditvijo, v katero so vključeni. 

Oseba B meni, da je njihovo podjetje deležno relativno dobre podobe v očeh potencialnih 

sodelavcev, saj so na slovenskem trgu prisotni že več kot 50 let. Poleg že omenjenega ugleda 

pa so potencialni sodelavci za delo v podjetju zainteresirani tudi zaradi možnosti precejšnjega 

obsega dela v krajšem času in s tem relativno dobrega plačila v kratkem časovnem obdobju. 

Kar nekaterim potencialnim sodelavcev pomeni slabost, drugim predstavlja prednost. 

Pristopi k pridobivanju sodelavcev 

Kot smo že ugotovili, se lahko organizator prireditve pridobivanja sodelavcev loti na različne 

načine. Nas je v strateškem sklopu vprašanj, vezanih na pridobivanje sodelavcev, zanimalo 
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predvsem, ali so v raziskovanem podjetju bolj naklonjeni tradicionalnim ali modernejšim 

pristopom k oglaševanju delovnih mest. 

Oseba B je mnenja, da so modernejši pristopi k oglaševanju delovnih mest v prireditvenem 

sektorju bolj učinkoviti, zlasti za bolj zahtevna delovna mesta. Avsec idr. (2007, 47−48) kot 

novejši način omenjajo zlasti oglaševanje na spletu oziroma zaposlitvenih portalih in 

poudarjajo, da je takšen pristop primeren za vse vrste zaposlitve.  

Pomembno vlogo pri pridobivanju sodelavcev v podjetju imajo priporočila sodelavcev, saj po 

mnenju intervjuvancev na takšen način pridejo do zanesljivih informacij o potencialnem 

sodelavcu. Novak (2008, 106) meni, da je pridobivanje sodelavcev na osnovi priporočil 

sodelavcev izjemno pomemben in najcenejši način pridobivanja sodelavcev. Ob tem poudarja, 

da je pri tem treba kandidate, ki so se prijavili prek priporočil, obravnavati enakopravno kot 

druge kandidate. Tudi Van Der Wagen in White (2015, 151) menita, da so priporočila 

zaposlenih najbolj priljubljena in stroškovno učinkovita metoda pridobivanja sodelavcev.  

Razmere v Sloveniji 

Intervjuvanci menijo, da se bo pridobivanje sodelavcev v prireditvenem okolju razvijalo v 

smeri pridobivanja sodelavcev zunaj meja Sloveniji. Ob tem poudarijo, da se moramo 

zavedati, da bo v Sloveniji vedno prisotna problematika poznavanja jezika ob pridobivanju 

sodelavcev iz drugih držav. 

Izvemo tudi, da v Sloveniji primanjkuje večine kadrov, ki jih izbrani organizator prireditev 

potrebuje. Intervjuvanci izpostavijo usposobljene AV-tehnike, električarje in sodelavce za 

zahtevne montaže. Hkrati je za lažja fizična dela vedno manj zanimanja. Kot pravijo Avsec 

idr. (2007, 50), je v primerih iskanja sodelavca za deficitarna delovna mesta največkrat 

najbolj učinkovit način pridobivanja sodelavcev na neformalen način. Z rastjo gospodarstva 

ustrezno usposobljeni sodelavci odhajajo v bolj donosne, bolj plačane in bolj stabilne panoge. 

Van Der Wagen in White (2015, 27) menita, da je problematiko primanjkljaja specifično 

usposobljenih sodelavcev možno omiliti s primerno pripravo in načrtovanjem. Za 

organizatorje prireditev je ključno, da analizirajo bazen razpoložljivih sodelavcev, tako s 

številčnega kot tudi kvalitativnega vidika. Intervjuvanci možnosti za izboljšanje 

razpoložljivosti ustrezno usposobljenih sodelavcev vidijo le v bolj stabilnem povpraševanju 

po njihovih storitvah. Ob nihanju gospodarstva namreč dejavnost podjetja zelo stagnira in 

posledično podjetje izgubi sodelavce, ki poiščejo druge delodajalce. Nestabilno 

povpraševanje Fastead in Jewson (1999, 77) omenjata kot pomemben razlog za to, da se 

podjetja odločajo za netipične oblike zaposlitve, kar je izrazito v okolju managementa 

prireditev. 
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V nadaljevanju intervjuja izvemo, da izobraževalni proces ne igra ključne vloge pri 

pridobivanju in izboru sodelavcev v prireditvenem okolju. Izobraževalni proces da samo 

osnovo, za opravljanje dela v podjetju pa so potrebne izkušnje, pridobljene v delovnem 

okolju. 

4.4.3  Izbor sodelavcev: operativna raven 

V intervjuju smo se pozanimali tudi o dejanskem poteku izbora v podjetju. Osebi A in C nam 

povesta, da je način izvedbe izbora v veliki meri odvisen od delovnega mesta. Torrington idr. 

(2008, 193) kot glavne dejavnike pri izbiri metode selekcije sodelavcev navajajo: delovno 

mesto, sprejemljivost in primernost posameznih metod za potencialne sodelavce, strokovno 

usposobljenost oseb, vključenih v postopek selekcije, administrativne okoliščine, čas, točnost 

odločitve, stroške in zaupanje. Poleg tega na izbrano metodo izbora pomembno vplivata tudi 

velikost podjetja in usposobljenost osebe, ki vodi selekcijo (Treven 1998, 186).  

V raziskovanem podjetju za manj zahtevna dela, npr. enostavna montažna dela, izbor opravi 

neposredni vodja sodelavca, ki se ga išče. Pri bolj zahtevnih delovnih mestih je postopek bolj 

zahteven in vključenih je več ljudi. Novak (2008, 122) pravi, da velja splošno pravilo, da 

moramo v postopek izbire sodelavcev za ključna delovna mesta vložiti več časa, denarja in 

prizadevanj, saj so te osebe ključne za podjetje. Po prejemu vlog se pregleda prispele 

življenjepise in opravi intervju z zanimivimi kandidati. Intervju opravlja več članov kolektiva 

(navadno 2–3 osebe). Na osnovi teh intervjujev se pripravi ožji izbor navadno 5 kandidatov. Z 

ožjim krogom kandidatov se opravi intervju z direktorjem in še 2–3 osebami, ki vsakega 

kandidata anonimno ocenjujejo s točkami. Izbran je kandidat z najvišjim številom točk. 

Oseba A nam pove, da v podjetju koristijo delovne preizkuse, situacijske preizkuse in 

preverjanje referenc, medtem ko testov znanja in psiholoških testov ne uporabljajo, predvsem 

zaradi tega, ker nihče izmed sodelavcev, ki so vključeni v izbor sodelavcev, nima strokovnega 

znanja za izvedbo testov. Hkrati oseba A poudari, da je teste možno izvesti pri zunanjem 

izvajalcu, kar pa je povezano s stroški in v raziskovanem podjetju ne pride v poštev pri 

izvedbi delovnih mest, ki v podjetju niso strateškega pomena.  

Oseba A nam kot primer bolj zahtevnega izbora sodelavca v podjetju predstavi proces izbora 

za delovno mesto oblikovalca, kjer so potencialni kandidati dobili nalogo, ki so jo morali 

opraviti, ker je v njihovem primeru ključni dejavnik izbora njihova zmožnost oblikovanja. 

Oseba A ob tem poudari, da oblikovalci s strankami nimajo neposrednega stika, tako da so 

osebnostne karakteristike pri izboru manj pomembne kot npr. pri hostesi. Pri hostesah, ki 

imajo neposredni stik z obiskovalci prireditev, sta pri izboru ključna oseben nastop in 

prijaznost, kar menita tudi Gerritsen in van Olderen (2014, 182), ki kot glavne lastnosti 

dobrega sodelavca v okolju prireditev izpostavljata prijaznost, dostopnost, željo pomagati in 
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empatijo. Pomembno je, da so se sodelavci sposobni postaviti v vlogo obiskovalca prireditve 

in da poskušajo preseči njihova pričakovanja. 

Tako oseba A kot tudi oseba C kot ključni izziv pri izboru sodelavcev izpostavita, da na trgu 

ni oseb s specialnimi znanji oziroma izkušnjami, ki jih podjetje potrebuje. Hkrati oseba C 

izpostavi, da izbor sodelavcev igra ključno vlogo pri pripravi prireditev. 

4.4.4  Izbor sodelavcev: strateška raven 

Z osebo B smo govorili o stanju na slovenskem trgu. Izvemo, da poleg pomanjkanja ustrezno 

izkušenih sodelavcev zakonska ureditev sodelovanja s sodelavci v Sloveniji organizatorjem 

prireditev ni v pomoč. Tukaj oseba B poudari, da je za njihovo dejavnost značilno delo v 

konicah in da bi jim bilo v veliko pomoč, če bi bilo takrat možno organizirati delo v večjem 

obsegu ur skupaj, ker bi s tem znižali strošek dela. Oseba B poudari, da njihovo podjetje 

sodeluje z mnogimi upokojenci. Upokojencem sodelovanje z organizatorjem prireditev 

predstavlja vir dodatnega zaslužka, prispevki so izjemno visoki, kar ni prav, saj upokojenci 

prispevke plačujejo že pri pokojninah. Država bi po mnenju osebe B lahko zmanjšala stopnjo 

regulacije za dela, ki niso stalno delovno razmerje. 

Z osebo B smo govorili tudi o tem, katere izkušnje so bolj pomembne pri izboru sodelavcev, 

– pridobljene v izobraževalnem procesu ali delovne izkušnje. Izvemo, da je tudi to odvisno od 

profila sodelavca, ki ga iščejo. Pri vseh sodelavcih sta pri izboru ključni prijaznost in 

komunikativnost, torej osebnostne lastnosti in ne delovne izkušnje ali primerna izobrazba, kar 

je omenila že oseba A. 

Kot šibke točke izbora v podjetju oseba B izpostavi, da za začasna dela sodelavce začnejo 

iskati prepozno, po navadi, ko se pojavi potreba. Van Der Wagen in White (2015, 33) 

izpostavljata pomen pravočasnega načrtovanja sodelavcev v okolju managementa prireditev, 

kjer je značilno, da potreba po sodelavcih izjemno hitro naraste tik pred prireditvijo.   

Oseba B kot prednost postopka izbora hkrati omeni, da pri izborih navadno sodeluje več ljudi 

in je izbor zato manj pristranski. Postopek izbora bi bilo po mnenju osebe B možno izboljšati 

tako, da bi podjetje svoje potrebe po sodelavcih načrtovalo vnaprej in da bi se čim več 

sodelavcem ponudilo pogodbo za določen čas, saj bi bila tako lojalnost in učinkovitost 

sodelavcev večji. Vosko (2000, 150) meni, da je glavna slabost sodelavcev v tem, da je 

lojalnost manjša, kar potrjuje odgovore, ki smo jih prejeli v raziskovanem podjetju. 

4.4.5  Interni dokumenti podjetja 

Podjetje, kjer smo izvedli raziskavo, nam je poleg izvedbe intervjujev omogočilo tudi vpogled 

v svoje interne dokumente, povezane z raziskovano tematiko. Za potrebe naše raziskave smo 
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analizirali oglas za delovno mesto »oblikovalec« (Priloga 4) in ocenjevalni list, ki ga je 

podjetje uporabilo v postopku izbora sodelavca za delovno mesto oblikovalca (Priloga 5). 

Podjetje pri izboru praviloma uporabi ocenjevalne liste za vse sodelavce. 

Oglas za delovno mesto oblikovalca nam da informacijo, da podjetje pri pridobivanju 

sodelavcev za to delovno mesto išče kandidate s pridobljenimi delovnimi izkušnjami s 

področja dela. Poleg ustreznih delovnih izkušenj podjetje izpostavlja določene osebne 

karakteristike, ki naj bi jih potencialni kandidati imeli. Tukaj bi želeli posebej izpostaviti 

sposobnost prenašanja obremenitev. Pridobljena določena stopnja in smer šolske izobrazbe 

nista zahtevani v oglasu za delo.  

Ocenjevalni list, ki ga je podjetje uporabilo v postopku izbora sodelavca za delovno mesto 

oblikovalca, potrdi, kar nam je v intervjuju povedala oseba A. Pri izvedbi izbora so namreč 

potencialni kandidati dobili v izvedbo konkretno nalogo. Ocenjevalni list obsega štiri sklope 

in maksimalno število točk, ki jih posamezni kandidat lahko dobi, je 95. Prvi sklop 

ocenjevalnega lista vključuje oceno izvedbe konkretne naloge, za kar so potencialni kandidati 

lahko prejeli skupno 60 točk. Sposobnost delovanja v timu je skupno lahko prinesla vsakemu 

kandidatu 10 točk. Sposobnost delovanja v zelo omejenem časovnem obdobju je lahko 

prinesla 17 točk. Pozitivna kemija med ocenjevalcem in potencialnim kandidatom pa je lahko 

prinesla 8 točk. Povzamemo lahko, da je bila izvedba konkretne naloge ključni dejavnik pri 

oceni kandidatov. Pomembno vlogo pri izboru pa je imela tudi ocena sposobnosti delovanja 

pod časovnim pritiskom, kar je v skladu s tem, kar smo ugotovili pri pregledu strokovne 

literature. Za okolje managementa prireditev je namreč značilno, da so delovne obremenitve 

izjemno neenakomerno razporejene. 

4.5  Priporočila 

Na temelju analize teorije in izvedenih polstrukturiranih intervjujev smo prišli do ugotovitev 

o pridobivanju in izbiri sodelavcev v okolju managementa prireditev, na osnovi katerih 

podajamo priporočila. Namen priporočil je izboljšati postopke pridobivanja in izbire 

sodelavcev v okolju managementa prireditev z namenom večanja uspešnosti in 

konkurenčnosti podjetij, saj so dobri sodelavci temelj uspešne prireditve. 

V nalogi smo tako v teoretičnem kot tudi v empiričnem delu ugotovili, da imajo podjetja, ki 

se ukvarjajo s prirejanjem prireditev, težave pri pridobivanju ustrezno usposobljenih 

sodelavcev. Kot smo ugotovili, težave izvirajo iz dejstva, da je okolje managementa prireditev 

specifično in zahteva sodelavce s specifičnimi znanji, teh pa na trgu dela primanjkuje. 

Ugotovili smo tudi, da igra ugled podjetja in delovnega mesta pomembno vlogo pri 

pridobivanju sodelavcev. Ugled delovnih mest v prireditvenem sektorju ni na visoki ravni. 

Delo je namreč navadno slabo plačano, časovno omejeno in izjemno naporno. Posledično se 
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potencialni ustrezno usposobljeni kandidati za sodelavce pogosto preusmerjajo v druge, bolje 

plačane in bolj stabilne dejavnosti. 

Priporočila za pridobivanje sodelavcev 

Pridobivanje sodelavcev je ena izmed najpomembnejših kadrovskih funkcij. Če je proces 

pridobivanja sodelavcev izveden uspešno, ima podjetje za izbor na razpolago dovolj ustrezno 

usposobljenih kandidatov (Foot in Hook 1996, 78). V naši raziskavi, tako v teoretičnem kot 

tudi empiričnem delu, smo ugotovili, da ima ugled delodajalca pomembno vlogo v procesu 

pridobivanja sodelavcev.  

Olivas-Lujan in Bondarouk (2013, 24–29) izpostavljata pomen družabnih medijev pri 

vzpostavljanju ugleda delodajalcev. Po podatkih izvedene raziskave naj bi več kot 50 % 

podjetij uporabljajo družabne medije za oglaševanje delovnih mest in tudi za oglaševanje 

podjetja kot delodajalca. Kot glavno prednost uporabe družabnih medijev omenjata dejstvo, 

da je prek socialnih medijev možno doseči veliko množico ljudi. Po njunem mnenju podjetja, 

ki so aktivna na družabnih medijih, s tem povečujejo svojo konkurenčno prednost in tudi 

kakovost svojih storitev, hkrati omenjata, da je oglaševanje na družabnih medijih možno z 

nizkimi stroški. 

Pri izbranem organizatorju prireditev ne zasledimo večje aktivnosti na družabnih medijih. 

Uporabljajo Facebook, vendar le kot orodje oglaševanja prireditev. Podjetje nima LinkedIn 

profila, ravno tako ne uporablja bloga ali drugih družabnih medijev. Organizatorjem 

prireditev bi kot pomemben način povečevanja njihovega ugleda v očeh potencialnih 

sodelavcev in tudi za pridobivanje sodelavcev priporočali aktivno uporabo družabnih 

medijev. Mathis idr. (2017, 215) družabne medije opredeljujejo kot izjemen vir za 

pridobivanje sodelavcev. Preglednica 4 prikazuje število uporabnikov nekaterih družabnih 

medijev januarja 2014. 

Preglednica 4:    Število uporabnikov družabnih medijev (januar 2014) 

Socialni medij Število uporabnikov 

Facebook 1,15 milijarde 

LinkedIn 359 milijonov 

Google 313 milijonov 

Twitter 215 milijonov 

Instagram 150 milijonov 

Pinterest 20 milijonov 

Vir: Mathis idr. 2017, 115. 
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Van Der Wagen in White (2015, 34) pravita, da veliko organizatorjev prireditev postopke 

pridobivanja in izbora sodelavcev opravi prek spleta. 

Cushway (2017, 19) kot glavne prednosti spletnega pridobivanja sodelavcev navaja, da je 

takšen način pridobivanja sodelavcev hitrejši in da zmanjša administrativne postopke, je bolj 

učinkovit, ima potencial, da zniža strošek pridobivanja, doseže lahko širok krog potencialnih 

sodelavcev, krog potencialnih sodelavcev lahko oblikujemo po specifičnih zahtevah, 

pridobivanje sodelavcev lahko fokusiramo samo na notranje pridobivanje prek intraneta 

podjetja, iskalca sodelavcev promovira kot modernega delodajalca, omogoča 24-urni dostop 

in omogoča lažjo prijavo sodelavcev. 

Spletna stran organizatorja prireditev, kjer smo opravili raziskavo, ne podaja nikakršnih 

informacij o podjetju kot delodajalcu oziroma o razpoložljivih delovnih mestih. 

Organizatorjem prireditev priporočamo, da svojo spletno stran uporabijo za namene 

oglaševanja delovnih mest in da njihove spletne strani omogočajo tudi varno prijavo na 

delovna mesta oziroma prijavo v bazo potencialnih sodelavcev (Kavanagh,,Thite in Johnson 

2012, 383). Rothwell (2016, 337) pravi, da je bil trend v mnogih podjetjih v preteklih letih, da 

so spletne strani podjetja prilagodili za spletno pridobivanje sodelavcev (angl. e-recruiting). 

Mathis idr. (2017, 217) pa poleg pomembne vloge pri pridobivanju sodelavcev prek spletne 

strani podjetja izpostavljajo, da lahko podjetja s prilagojeno spletno stranjo pozitivno vplivajo 

na njihov ugled kot delodajalca. Pri tem izpostavljajo uporabo posnetkov (e-video), ki 

prikazujejo delovno okolje, zadovoljne zaposlene itd., saj slika pove veliko več kot samo 

beseda.  

V nadaljevanju podajamo priporočila, vezana na sodelovanje s kadrovskimi agencijami. 

Greenwell, Danzey- Bussell in Shonk (2014, 54) menijo, da je sodelovanje s kadrovskimi 

agencijami odličen način za zagotavljanje sodelavcev v okolju managementa prireditev. 

Kadrovske agencije se pri organizaciji prireditev občasno uporabi pri izboru sodelavcev za 

najbolj zahtevna delovna mesta (Van De Wagen in White 2015, 152). Avsec idr. (2007, 49) 

kot prednost kadrovskih agencij omenjajo, da so agencije navadno specializirane za iskanje 

določene vrste sodelavcev, hkrati pa lahko posredujejo podatke o potencialnih sodelavcih, ki 

so v delovnem razmerju, in ne samo o aktivnih iskalcih zaposlitve. Cushway (2017, 15) kot 

glavno slabost kadrovskih agencij izpostavlja dokaj visoke stroške, ki so povezani s tem 

načinom pridobivanja sodelavcev. Z empirično raziskavo smo ugotovili, da kadrovske 

agencije v Sloveniji niso dobro seznanjene s potrebami organizatorjev prireditev.   

Podjetje, v katerem smo izvedli raziskavo, tako sploh ne sodeluje z nobeno od kadrovskih 

agencij. V Sloveniji je leta 2015 po podatkih Statističnega urada RS podjetij, ki opravljajo 

dejavnost posredovanja začasne delovne sile, 185. Podjetjem, ki se ukvarjajo s prirejanjem 

prireditev, priporočamo, da kadrovske agencije začnejo informirati o svojih potrebah. Ob tem 
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bi želeli poudariti, da sicer sodelovanje s kadrovskimi agencijami prinaša poleg pozitivnih 

učinkov tudi stroške, saj agencije za svoje storitve izstavijo račun. 

Kot dodaten vir za pridobivanje sodelavcev bi organizatorjem prireditev predlagali, da se 

povežejo z izobraževalnimi inštitucijami (srednje šole in fakultete). Potencialne sodelavce bi 

lahko pridobili na način, da dijakom in študentom omogočajo dostop do informacij pri 

izdelavi pisnih izdelkov, zahtevanih v izobraževalnem procesu, in hkrati s ponudbo 

opravljanja pripravništva. 

Z raziskavo smo tudi ugotovili, da država kot zakonotvorni subjekt igra pomembno vlogo v 

managementu prireditev. Holmes idr. (2015, 195) menijo, da bi morala država skrbeti za 

sprejem takšnih zakonov, ki podpirajo podjetja v sektorju prireditev. Sedanja ureditev namreč 

močno ovira prireditelje pri organiziranju dela sodelavcev. Pri raziskavi nam v podjetju 

povedo, da pri organiziranju njihovih prireditev igra pomembno vlogo sodelovanje z 

upokojenci, ki pa je močno obdavčeno in regulirano. Pri organizatorju prireditev z do 30 

stalno zaposlenimi lahko upokojenci na mesec skupno opravijo največ 150 ur dela (ZUTD-A, 

Uradni list RS, št. 80/10, 40/12, 21/13). Hkrati država posega v organizacijo dela z 

določanjem maksimalnega števila opravljenih ur. Nadurno delo lahko tako traja največ osem 

ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto. Delovni dan lahko traja največ 

deset ur (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15). Glede na pridobljene informacije 

menimo, da bi bilo organizatorjem prireditev v veliko pomoč, če bi lahko bolj fleksibilno 

načrtovali delovni čas sodelavcev. V času konic bi tako sodelavci opravili veliko število ur, ki 

bi se lahko kompenzirale z manj opravljenimi urami v času, ko ni prireditev, kar bi občutno 

zmanjšalo število nadur in razbremenilo tako sodelavce kot tudi organizatorje prireditev. 

Podjetjem, ki delujejo v okolju managementa prireditev, bi tako priporočali, da vlagajo čas za 

povezovanje z drugimi podjetji, ki delujejo v isti dejavnosti, z namenom, da sprejemalce 

zakonov združeno in kontinuirano obveščajo o svojih težavah in podajajo predloge. 

V raziskavi smo v empiričnem delu pridobili informacijo, da je morebitni razvoj pridobivanja 

sodelavcev možen v smeri pridobivanja zunaj meja Slovenije. Ob upoštevanju omejitve glede 

znanja jezika lahko rečemo, da bi organizatorji prireditev potencialne sodelavce zunaj meja 

Slovenije iskali za delovna mesta, ki zahtevajo specifična tehnična znanja, sodelavci pa niso v 

neposrednem stiku z obiskovalci prireditve. 

Dowson in Bassett (2015, 169) menita, da bi bilo za organizatorji prireditev v prihodnje 

koristno, če bi se med seboj povezovali, tudi s konkurenti, z namenom medsebojne pomoči, 

tudi na področju sodelavcev. Tako bi lahko več podjetij delilo isto osebo z zelo specifičnimi 

znanji. To bi bilo pozitivno tudi za sodelavca, saj bi imel zagotovljenega več dela. Stredwick 

in Ellis (1999, 50−55) pravita, da je delitev delovnega mesta najbolj razširjena v različnih 

storitvenih dejavnostih, kar okolje managementa prireditev je. 
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Priporočila za izbor sodelavcev 

Izbor ustreznih sodelavcev igra eno izmed ključnih vlog pri organiziranju prireditev. Vukovič 

in Miglič (2006, 114) menijo, da je uspeh vsakega podjetja v veliki meri odvisen od izbranih 

sodelavcev. 

Z analizo strokovne literature in empirično raziskavo pri organizatorju prireditev smo 

ugotovili, da se organizatorji prireditev soočajo s problemom pridobivanja ustrezno 

usposobljenih potencialnih sodelavcev. Za kakovostno izveden proces izbire pa je treba imeti 

na razpolago zadostno število ustrezno kvalificiranih potencialnih sodelavcev. Poleg 

omenjenega problema se organizatorji srečujejo še s problemom nepravočasnega načrtovanja 

potreb po sodelavcih, kar se odraža v izborih, ki potekajo pod velikim časovnim pritiskom. 

Posledično lahko trpi tudi kakovost izvedenega izbora. Organizatorjem prireditev bi zatorej 

priporočali, da svoje potrebe po sodelavcih načrtujejo pravočasno.  

Hkrati bi ponovno želeli izpostaviti koristi, ki bi jih organizatorji prireditev lahko imeli v 

primeru povezave s kadrovskimi agencijami. Kadrovske agencije tako poleg tega, da se 

ukvarjajo s pridobivanjem sodelavcev, za svoje naročnike izvajajo izbore sodelavcev. 

Predvsem z vidika manjših podjetij je to pomembna prednost, saj podjetja v mnogo primerih 

ne razpolagajo z ustrezno usposobljenimi kadrovniki. Dodatno prednost povezave s 

kadrovskimi agencijami predstavlja dejstvo, da te navadno poleg intervjujev izvajajo tudi 

različna testiranja (Avsec idr. 2007, 49). 

Organizatorjem prireditev priporočamo tudi, da na svojih spletnih straneh omogočajo prijavo 

za razpisana delovna mesta, ki omogočajo generično zbiranje podatkov in s tem lažjo in 

hitrejšo obdelavo. Če vse pridobljene vloge vsebujejo odgovore na ista vprašanja, je 

primerjava potencialnih sodelavcev hitrejša in lažja, kar je v izjemno aktivnem okolju 

managementa prireditev zagotovo prednost. Cushway (2017, 18) omenja pomembnost 

tehnologije v postopkih pridobivanja in izbora sodelavcev. Sodobna tehnologija tako v 

današnjih časih omogoča sledenje in procesiranje prijavljenih sodelavcev in izbiro sodelavcev 

z uporabo različnih testiranj. Mnoga podjetja v procesu izbire sodelavcev koristijo pregled 

profilov potencialnih sodelavcev na družabnih medijih, kot sta npr. Facebook in LinkedIn, kar 

jim omogoča enostaven in hiter vpogled v profil sodelavca (Jeske in Shultz  2016). 

 



 

44 

5  SKLEP 

Z magistrsko nalogo smo želeli raziskati posebnosti kadrovskega managementa v okolju 

managementa prireditev s poudarkom na pridobivanju in izboru sodelavcev. Cilj magistrske 

naloge je bil analizirati strokovno literaturo na temo pridobivanja in izbora sodelavcev v 

okolju managementa prireditve, pri izbranem organizatorju prireditve analizirati proces 

pridobivanja in izbora sodelavcev ter na osnovi ugotovitev oblikovati priporočila za 

pridobivanje in izbor sodelavcev v okolju managementa prireditev ter v izbranem podjetju. 

Zastavljene cilje smo dosegli, v nadaljevanju pa podajamo odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

5.1  Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V magistrski nalogi smo z uporabo strokovne literature v kombinaciji s pridobljenimi podatki 

iz empirične raziskave odgovorili na vsa štiri raziskovalna vprašanja. 

»Katere so posebnosti kadrovskega managementa v managementu prireditev?«  

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje smo dobili z analizo strokovne literature. V 

magistrski nalogi smo opredelili posebnosti okolja managementa prireditev, ki se odražajo v 

posebnostih kadrovskega managementa v okolju managementa prireditev. Baum idr. (2009, 

125) poleg posebnosti okolja prireditev izpostavljajo tudi, da okolje managementa prireditev 

ni dobro raziskano (Baum idr. 2009, 125). 

Ugotovili smo, da sodelavci podobno kot v klasičnem poslovnem okolju tudi v okolju 

managementa prireditev igrajo eno izmed ključnih vlog. Sektor prireditev je sektor storitev, 

kjer je zaznavanje storitve pomemben dejavnik pri ocenjevanju uspešnosti prireditve 

(Chelladurai 2006, IX). 

Zaradi specifičnosti okolja prireditev pa se managerji prireditev srečujejo z mnogimi 

težavami, saj so časovno in proračunsko praviloma izjemno omejeni. Poleg tega pa moramo 

izpostaviti tudi dejstvo, da so v klasičnem poslovnem okolju popravki običajno možni, 

možnosti popravkov v okolju managementa prireditev pa praviloma ni (Bladen idr. 2012, 

118). Posledično večini managerjem prireditev kadrovski management prinaša pomembne 

skrbi, saj predstavlja eno izmed ključnih komponent.  

Zahtevnost in visoko dinamiko okolja prireditev omenja tudi Nickson (2013, IX), ki hkrati 

poudarja, da je okolje managementa prireditev visoko delovno intenzivni sektor. Povzamemo 

lahko, da igra kadrovski management v okolju prireditev zelo pomembno vlogo. Ker je okolje 

managementa prireditev specifično, v njem ne obstajajo ista pravila kot v običajnem 

poslovnem okolju. Managerji prireditev se srečujejo z mnogimi izzivi, kar bolj konkretno na 

primeru pridobivanja in izbora sodelavcev v okolju prireditev opredeljujemo v nadaljevanju. 
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»Katere so posebnosti pridobivanja in izbora sodelavcev v okolju managementa prireditev?«  

Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo dobili z analizo strokovne literature. Po 

pričakovanjih je bila strokovna literatura na temo pridobivanja in izbora sodelavcev dostopna 

večinoma v tujem jeziku. Sodelavci predstavljajo pomemben vidik uspeha prireditve. 

Sodelavci, ki so v stiku z obiskovalci prireditve, so ambasadorji organizatorja in kot takšni 

izjemno pomembni za zaznavo kakovosti prireditve v očeh obiskovalcev (Yeoman idr. 2011, 

89). Posledično je proces pridobivanja in izbora sodelavcev v okolju managementa prireditev 

izjemno pomemben.  

V klasičnem poslovnem okolju ima podjetje pri pridobivanju in izboru sodelavcev navadno 

na razpolago več časa ter ustaljene zahteve in postopke. Zaradi specifik okolja prireditev je 

postopek pridobivanja in izbora sodelavcev nekoliko drugačen kot v klasičnem poslovnem 

okolju. 

V nadaljevanju kot prvo posebnost opredeljujemo časovni okvir pri pridobivanju in izboru 

sodelavcev. Pomemben fokus managerja prireditev mora biti ravno na časovnih okvirih 

prireditve (Shone in Parry 2004, 91), kar vključuje tudi pravočasno izvedbo pridobivanja in 

izbora sodelavcev. V raziskavi pri izbranem organizatorju prireditve smo ugotovili, da imajo 

pri procesu pridobivanja in izbora sodelavcev težave, ker svojih potreb ne načrtujejo 

pravočasno. 

Kot pomembno posebnost v okolju managementa prireditev lahko izpostavimo ciklično 

potrebo po sodelavcih, imenovano tudi pulzirajoča potreba. Potreba po sodelavcih tako 

močno naraste s približevanjem prireditve (Robinson, Wale in Dickson 2010, 116), kar ob 

neprimerni pripravljenosti pomeni, da lahko v podjetju v kratkem času nastane potreba po 

večjem številu sodelavcev in potencialno prinaša težave. V teoretični raziskavi in raziskavi, 

izvedeni pri izbranem organizatorju prireditev, smo ugotovili, da imajo organizatorji 

prireditev težave pri pridobivanju sodelavcev. Delovna mesta v okolju managementa 

prireditev so namreč med ljudmi poznana kot slabo plačana, skoraj brez možnosti kariernega 

razvoja in po zahtevnih delovnih pogojih. Pridobivanje ustrezno usposobljenih sodelavcev je 

posledično izjemno zahtevno. 

Obstaja veliko različnih načinov, na katere se lahko potencialne sodelavce povabi k prijavi za 

delo. Pri tem moramo izpostaviti, da uspešnost postopka pridobivanja in tudi strošek postopka 

pridobivanja bistveno nihata glede na izbrano metodo pridobivanja. Najbolj učinkovita 

metoda pridobivanja sodelavcev v okolju prireditev so priporočila sodelavcev (Van Der 

Wagen in White 2015, 150), kar se je potrdilo tudi v raziskavi, izvedeni pri organizatorju 

prireditev. 

Izbori sodelavcev, posebej za manj zahtevna delovna mesta, so mnogokrat izvedeni tik pred 

prireditvijo v obliki neformalnega intervjuja (Baum idr. 2009, 128).  
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Ob tem moramo poudariti tudi, da ni pomembna samo kakovost izbranih sodelavcev, ampak 

tudi število sodelavcev. Preveliko število izbranih sodelavcev tako lahko zmanjšuje dobiček 

podjetja, medtem ko se lahko premajhno število sodelavcev odraža v slabo izvedeni prireditvi 

(Robinson, Wale in Dickson 2010, 115). 

Povzamemo lahko, da sta pridobivanje in izbor sodelavcev v okolju managementa prireditev 

zahtevna in se mnogokrat razlikujeta od procesov v klasičnem poslovnem okolju. 

»Kako pridobivajo sodelavce pri izbranem organizatorju prireditev?«  

Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo dobili z izvedbo intervjujev ter analizo internih 

dokumentov v izbranem podjetju. Pri pregledu strokovne literature ugotovimo, da pri 

pridobivanju sodelavcev za določene prireditve željo za sodelovanje izkaže tako množično 

število kandidatov, da proces pridobivanja ni problematičen, je pa zaradi množičnosti 

prispelih prijav težaven proces izbire. Za sodelovanje na olimpijskih igrah v Londonu so 

organizatorji prejeli 240.000 prijav za sodelovanje (Van Der Wagen in White 2015, 147).  

Po izvedeni raziskavi pri organizatorju prireditev ugotovimo, da je situacija v Sloveniji 

drugačna. V večini primerov se ob pridobivanju sodelavcev srečujejo s pomanjkanjem 

ustrezno usposobljenih kandidatov. Ta trend je opazen predvsem pri delovnih mestih, ki 

zahtevajo bolj specifična znanja. Pomembno vlogo pri pridobivanju sodelavcev v 

raziskovanem podjetju igrajo priporočila, kar potrjujejo tudi navedbe v strokovni literaturi. V 

primeru, da podjetje nima potencialnih sodelavcev v svojem notranjem okolju in nima 

priporočil za potencialnega sodelavca s strani znancev, podjetje delovno mesto oglašuje v 

medijih. Kljub temu da med raziskavo v podjetju izkažejo večjo naklonjenost modernejšim 

načinom oglaševanja delovnih mest, ugotovimo, da je podjetje v svojem pridobivanju 

sodelavcev precej tradicionalno.  

Ocenjujemo, da bo moralo raziskovano podjetje prevetriti svoje metode pridobivanja 

sodelavcev, predvsem z vidika uporabe tehnologije.  

Povzamemo lahko, da se pri raziskovanem organizatorju prireditev soočajo s težavami pri 

pridobivanju sodelavcev, kar je posebno izrazito pri pridobivanju sodelavcev s specifičnimi 

znanji. Podjetje v procesu pridobivanja sodelavcev najprej preveri notranje vire, če na 

razpolago ni ustreznih notranjih virov, podjetje razširi svoje iskanje na zunanje vire. 

»Kako izbirajo sodelavce pri izbranem organizatorju prireditev?«  

V magistrski nalogi smo že v teoretičnem delu ugotovili, da je izbor sodelavcev v okolju 

prireditev mnogokrat izpostavljen časovnim pritiskom, izbori določenih sodelavcev se lahko 

vršijo tik pred izvedbo prireditve. Težave, s katerimi se pri izboru srečujejo v raziskovanem 

podjetju, izhajajo predvsem iz dejstva, da podjetje v fazi pridobivanja sodelavcev ne pridobi 

dovolj potencialnih sodelavcev, med katerimi bi izvedlo izbor.  
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Način izbire sodelavcev mora biti prilagojen delovnemu mestu (Van Der Wagen in White 

2015, 151), kar upoštevajo tudi pri izbranem organizatorju prireditev. Izbor sodelavcev za 

enostavna delovna mesta je namreč prepuščen eni osebi, medtem ko se v izbor sodelavcev za 

bolj zahtevna delovna mesta vključi do pet oseb, med njimi tudi direktor podjetja. Podjetje 

postopek izbire vedno začne s pregledom prispelih vlog, nadaljuje pa z intervjujem. V 

primeru manj zahtevnih delovnih mest se postopek izbora lahko zaključi že s tem korakom, v 

primeru bolj zahtevnih delovnih mest pa sledi več krogov intervjujev in po potrebi dodatni 

preizkusi. 

V podjetju se v selekcijskem postopku poslužujejo delovnih preizkusov, situacijskih 

preizkusov in preverjanja referenc, medtem ko testov znanja in psiholoških testov ne 

uporabljajo. 

5.2  Prispevek magistrske naloge k stroki 

Prispevek naloge k stroki je združevanje teoretičnih konceptov kadrovskega managementa in 

managementa prireditev. Ti področji sta namreč vsako zase dobro raziskani, medtem ko 

kadrovski management v sklopu managementa prireditev še ni bil predmet veliko raziskav 

(Van Der Wagen in White 2015, XIV). Poleg tega je to ena izmed prvih empiričnih raziskav v 

Sloveniji na temo kadrovskega managementa oziroma natančneje pridobivanja in izbora 

sodelavcev za potrebe organiziranja prireditev. 

Želimo, da bi bili rezultati, dobljeni v teoretičnem in empiričnem delu magistrske naloge, v 

pomoč organizatorjem prireditev predvsem pri postopkih pridobivanja in izbora sodelavcev.  

Ocenjujemo, da so organizatorji prireditev v Sloveniji z vidika pridobivanja in izbora 

sodelavcev v slabšem položaju kot organizatorji prireditev v tujini. Kot glavne razloge za to 

bi navedli, da je trg dela v Sloveniji relativno majhen in posledično primanjkuje ustrezno 

usposobljenih sodelavcev. Tudi okolje prireditev je v Sloveniji v zaostanku. Naj kot enega 

izmed primerov navedemo dejstvo, da je podjetje, v katerem smo izvedli raziskavo, nedavno 

v sodelovanju z mednarodnim ponudnikom PCO v Sloveniji odprlo podružnico prvega 

internacionalnega ponudnika PCO. 

Kot smo ugotovili, kadrovske agencije na globalni ravni igrajo pomembno vlogo pri 

zagotavljanju sodelavcev v okolju prireditev. V Sloveniji je situacija drugačna, kadrovske 

agencije niso dobro seznanjene s potrebami organizatorjev prireditev. 

Povzamemo lahko, da obstajajo možnosti za izboljšave v kadrovskem managementu v okolju 

managementa prireditev, nekatere naše predloge za izboljšave pa smo podali v priporočilih. 
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5.3  Omejitve raziskave in možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Naše raziskovanje je bilo omejeno le na enega organizatorja prireditev, pa še to le na 

slovenskem trgu. Nadaljnje raziskovanje bi lahko razširili še na preostala podjetja, ki se 

ukvarjajo s prirejanjem prireditev v Sloveniji, prav tako bi lahko nadaljnje raziskovanje 

razširili še na tuje trge. Naše raziskovanje je bilo osredotočeno tudi na vidik pridobivanja in 

izbora sodelavcev, razširjeno pa bi lahko bilo na celoten vidik kadrovskega managementa v 

okolju prireditev. V okviru kadrovskega managementa obstaja mnogo komponent, ki bi z 

raziskavo lahko podale globlji vpogled v tematiko, ki smo jo raziskovali. Kot primer lahko 

izpostavimo vidik motiviranja zaposlenih v okolju managementa prireditev, ki verjetno 

pomembno vpliva na pridobivanje sodelavcev v okolju managementa prireditev. Nadalje, 

raziskavo bi lahko razširili tudi na redno zaposlene v okolju managementa prireditev in na ta 

način pridobili dodatne informacije. Povzamemo lahko, da je raziskovana tematika dokaj 

slabo raziskana, zato obstaja veliko možnosti za nadaljnje raziskovanje. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja  za globinske intervjuje (kadrovik) 

Priloga 2 Vprašanja za globinske intervjuje (direktor trženja) 

Priloga 3 Vprašanja za globinske intervjuje (vodja IT- in AV-tehnike) 

Priloga 4 Oglas za delovno mesto »oblikovalec« 

Priloga 5 Ocenjevalni list za izbor oblikovalca 

 

 

 

 

 

 





Priloga 1 

 

Vprašanja za globinske intervjuje (kadrovik) 

1. SEGMENT INTERVJUJA: značilnosti sodelujočega  

Kontaktna oseba: spol, starost, pozicija v podjetju, delovna doba v podjetju  

Datum intervjuja:  

2. SEGMENT INTERVJUJA: kvalitativna odprta vprašanja  

Predmet našega raziskovanja so izključno sodelavci, ki so v delo vključeni s pogodbo o 

zaposlitvi za določen čas, z zaposlovanjem prek kadrovskih agencij, delom prek podjemne 

pogodbe ali pogodbe o poslovnem sodelovanju, občasnega in začasnega dela dijakov in 

študentov ter upokojencev. Redno zaposleni s pogodbo za nedoločen čas niso predmet naše 

raziskave. 

1.  Na katera delovna mesta zaposlujete sodelavce? Na katera delovna mesta ne 

zaposlujete sodelavcev? Kaj vam predstavlja ključni izziv pri pridobivanju sodelavcev? S 

katerimi problemi se še srečujete pri pridobivanju sodelavcev in na kakšen način jih 

rešujete? Kako imate v podjetju opredeljene postopke pridobivanja in izbora sodelavcev? 

2.  Kako največkrat pridobivate sodelavce? Notranje ali zunanje pridobivanje? Ali ima 

vaše podjetje bazo »stalnih« sodelavcev? Kako »skrbite« za ažuriranje baze? Če ni 

notranjih virov, katere načine za oglaševanje delovnega mesta uporabite? 

3.  Katerega načina sodelovanja s sodelavci se največkrat poslužite (ŠS, določen čas, 

pogodba o sodelovanju, kadrovska agencija, upokojenci)? Ali vaše podjetje sodeluje z 

različnimi kadrovskimi agencijami in ŠS? Menite, da so kadrovske agencije v Sloveniji 

dobro seznanjene z vašimi potrebami? Na kakšen način oblika sodelovanja s sodelavci 

vpliva na način pridobivanja sodelavcev? 

4.  Katerih postopkov izbora se poslužujete (testi znanja, delovni preizkusi, situacijski 

preizkusi, psihološki testi, preverjanje referenc) za sodelavce? Kako dejansko poteka 

izbor sodelavcev? Kako vrsta delovnega mesta vpliva na izbrano metodo izbora? Kaj vam 

predstavlja ključni izziv pri izboru sodelavcev? 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 2 

 

Vprašanja za globinske intervjuje (direktor trženja) 

1. SEGMENT INTERVJUJA: značilnosti sodelujočega  

Kontaktna oseba: spol, starost, pozicija v podjetju, delovna doba v podjetju  

Datum intervjuja:  

Predmet našega raziskovanja so izključno sodelavci, ki so v delo vključeni s pogodbo o 

zaposlitvi za določen čas, z zaposlovanjem prek kadrovskih agencij, delom prek podjemne 

pogodbe ali pogodbe o poslovnem sodelovanju, občasnega in začasnega dela dijakov in 

študentov ter upokojencev. Redno zaposleni s pogodbo za nedoločen čas niso predmet naše 

raziskave. 

2. SEGMENT INTERVJUJA: kvalitativna odprta vprašanja  

1.  Kakšno je po vašem mnenju splošno mnenje ljudi o delovnih mestih v 

prireditvenem okolju? Na kakšen način bi se lahko izboljšalo ugled delovnih mest? 

Kako pomemben je ugled delodajalca pri pridobivanju sodelavcev? 

2.  Se vam v okolju managementa prireditev zdi bolj učinkovito tradicionalno 

oglaševanje delovnih mest ali modernejši pristopi? Kako pomembna so priporočila 

znancev? V katero smer, menite, da se bodo načini pridobivanja sodelavcev v okolju 

managementa prireditev spreminjali v prihodnje? Kateri so po vašem mnenju ključni 

dejavniki, ki potencialne kandidate spodbudijo, da se prijavijo za delo v vašem podjetju? 

3.  Menite, da je v Sloveniji na razpolago dovolj ustrezno usposobljenih sodelavcev za 

delo v okolju prireditev? Menite, da je slovenski izobraževalni sistem usklajen s 

potrebami organizatorjev prireditev? Katera so tista znanja, ki bi jih potencialni kandidati 

za sodelavce morali pridobiti v času šolanja? Ali je po vašem mnenju zakonska ureditev 

oblik sodelovanja s sodelavci v Sloveniji organizatorjem prireditev v pomoč ali jim je 

bolj v breme? 

 





Priloga 3 

 

Vprašanja za globinske intervjuje (vodja IT- in AV-tehnike) 

 

1. SEGMENT INTERVJUJA: značilnosti sodelujočega (vodja marketinga, vodja 

kongresne dejavnosti) 

Kontaktna oseba: spol, starost, pozicija v podjetju, delovna doba v podjetju  

Datum intervjuja:  

 

2. SEGMENT INTERVJUJA: kvalitativna odprta vprašanja  

Predmet našega raziskovanja so izključno sodelavci, ki so v delo vključeni s pogodbo o 

zaposlitvi za določen čas, z zaposlovanjem prek kadrovskih agencij, delom prek podjemne 

pogodbe ali pogodbe o poslovnem sodelovanju, občasnega in začasnega dela dijakov in 

študentov ter upokojencev. Redno zaposleni s pogodbo za nedoločen čas niso predmet naše 

raziskave. 

1.  Kako poteka postopek izbora sodelavcev v vašem podjetju? Kakšna je vaša vloga? Kaj 

vam predstavlja ključni izziv pri izboru sodelavcev? Kako pomembno vlogo ima postopek 

izbora sodelavcev v celotnem postopku priprave prireditve? Katere izkušnje so vam bolj 

pomembne pri izboru sodelavcev – pridobljene v izobraževalnem procesu ali delovne 

izkušnje? 

2.  Katere so po vaši oceni šibke točke procesa izbora? Kaj bi lahko izpostavili kot 

prednost? Imate morda kakšne predloge za izboljšave? 

3.  Menite, da ima vaše podjetje pri izboru sodelavcev na voljo dovolj primernih 

kandidatov za izvedbo izbora? Menite, da je v Sloveniji na voljo dovolj primerno 

izkušenega kadra za vaše podjetje? Kaj bi po vašem mnenju pripomoglo k izboljšanju 

stanja (boljša vključenost vsebin v izobraževalnem procesu, promocija dejavnosti, ugled 

delodajalca itd.)? 

 

 

 





Priloga 4 

 

Oglas za delovno mesto »oblikovalec« 

Oblikovalec m/ž 

Podjetje XY v svoj kolektiv vabi sodelavca m/ž za oblikovanje oglaševalskih elementov, 

administriranje spletnih strani idr. 

Naloge: 

Oblikovanje celostnih podob dogodkov v (so)organizaciji podjetja XY (sejmi, kongresi, 

razstave) 

Oblikovanje in priprava tiskanih in digitalnih materialov za potrebe promocije dogodkov 

podjetja XY (tiskani oglasi, letaki, kuponi, spletne pasice, outdoor materiali za billboarde in 

LED-zaslone, PowerPoint predstavitve idr.) 

Oblikovanje in prelom publikacij (promocijske brošure, sejemski katalogi) 

Administracija in objavljanje vsebin na spletnih straneh podjetja XY 

Oblikovanje in razpošiljanje mailingov (dopisi za obiskovalce in razstavljavce, sporočila za 

medije) 

Fotografiranje za potrebe zgoraj naštetih nalog 

Pričakujemo: 

Izkušnje s področja oblikovanja in objavljanja vsebin na spletu 

Dobro poznavanje dela s programi Adobe InDesign, Illustrator in Photoshop 

Osnovno znanje s področja fotografije 

Sposobnost delovanja v timu 

Samostojnost, zavzetost in motiviranost 

Sposobnost prenašanja obremenitev zaradi opravljanja delovnih nalog 

Ponujamo: 

Delo v vodilnem prireditvenem centru v Sloveniji 

Razgibano delo, redno plačilo 





Priloga 5 

 

Ocenjevalni list za izbor oblikovalca 

 

Kreativna ideja nove ali 

nadgrajene podobe za NZ 
Max. 

točk. 

KANDI-

DAT 1 

KANDI-

DAT 2 

KANDI-

DAT 3 

KANDI-

DAT 4 

KANDI-

DAT 5 

Aplikativnost rešitve 20           

Dolgoročnost uporabe kreativne 

rešitve 20           

Všečnost in povednost rešitve glede 

na ciljno skupino 20           

Kakovost predstavitve  5           

Ocena sposobnosti delovanja v timu 10           

Ocena sposobnosti delovanja v zelo 

omejenem časovnem obdobju 17           

Pozitivna kemija med ocenjevalcem 

in kandidatom  8           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


