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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je raziskovano področje organizacije poroke in v empiričnem delu 

izvedena raziskava na vzorcu 100 oseb. V nalogi je analizirano, kaj je organizacija ter kakšne 

so značilnosti in cilji projekta. Poroka je projekt, ki ga je treba izvesti od začetka do konca. 

Opisano je tudi, kaj je treba narediti v zasnovi poroke. Treba je določiti finančni proračun ter 

lokacijo. Pri izvedbi poroke je opisano, kaj vse je treba storiti, da je poroka izvedena po željah 

naročnika, brez kakršnih koli težav. Zaključek pri poroki je zelo pomemben, ker je to dogodek, 

ki se zgodi enkrat v življenju in je pomembno, da se mladoporočenca posvetita drug drugemu. 

Raziskava je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je razdeljen na dva dela, in 

sicer na poročene in neporočene osebe. Analizirano je, kaj je pomembno poročenim, koliko so 

vložili v poroko in koliko časa so poročeni, neporočeni pa so odgovarjali, kakšno poroko si 

želijo in koliko bi bili pripravljeni potrošiti zanjo.  

Ključne besede: poroka, organizacija, projekt, poročeni, neporočeni. 

SUMMARY 

This thesis researches the field of wedding organization. In the empirical part a survey was 

carried out on a sample of 100 people. The thesis analyzes organization, and the characteristics 

and goals of a project. A wedding is a project that needs to be carried out from start to finish. 

The thesis also describes what needs to be done when designing a wedding. It is necessary to 

define the financial budget and the location. With regard to the execution of the wedding, it 

describes what needs to be done so the wedding will proceed as intended, without any problems. 

The conclusion of the wedding is very important, because this is an event that happens only 

once in a lifetime and it is important that the newlyweds devote their time to each other. The 

survey was conducted with the help of a questionnaire, which was divided into two parts: 

married and unmarried persons. It analyzes what married people find important, how much they 

invested in the wedding, and how long they have been married. The unmarried persons were 

asked what kind of a wedding they wanted and how much they would be willing to spend on it.  

Keywords: marriage, organization, project, married, unmarried. 
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1 UVOD 

Živimo v času, ki je življenje vse bolj organizirano. Za vsako stvar, ki jo danes naredimo, 

moramo najprej pomisliti, kako jo bomo narediti in izpeljali. Dandanes življenje poteka 

prehitro, saj imamo več stvari, kot jih je bilo včasih. Ne glede na to, da danes poroka ni tako 

pomembna, kot je bila včasih, se ljudje še vedno želijo poročati in ustvariti skupno življenje. 

Vendar smo vsi samo ljudje in vsi imamo drugačno razmišljanje o tem, kaj je za par pomembno, 

da se poročita ali živita zunaj zakonskega stana. Najbolj pomembno je, da se par spoštuje in 

razume ter podpira. Poroka je dodatna potrditev v ljubezni.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Dandanes je organizacija zelo pomemben vidik, tako na delovnem mestu kot tudi doma. Da je 

delo uspešno, se moramo dobro organizirati, saj organizacija pomeni načrtovan potek dela 

oziroma opravil.  

Barbara Grintal (2011, 6) navaja, da je organizacija skupek ljudi in sredstev, ki uresniči 

zastavljene cilje in namen dela z izvajanjem določene dejavnosti. Človek je družbeno bitje, ki 

potrebuje komunikacijo z ostalimi ljudmi ter mora delovati v skupnosti, zato pomen 

organizacije izhaja iz narave človeka. 

Tavčar (2009, 24) opredeljuje organizacijo kot: 

 instrument, 

 organizem. 

Organizacija kot organizem je sestavljena iz snovanja, povezovanja, vodenja in presojanja. Za 

uspešno organizacijo se morajo združiti in povezati ljudje s skupnimi interesi. Pomembno je, 

da se njihovi interesi usmerjajo in usklajujejo s skupnim ciljem. Treba jih je tudi spodbujati in 

voditi. Ker smo si ljudje med seboj različni, velikokrat pride do nasprotij, zato je v taki 

organizaciji pomembno, da se nasprotja obvladujejo in najdejo skupno pot (Tavčar 2009, 24). 

Organizacija kot instrument je sestavljena iz načrtovanja, urejanja, vodenja poslov in merjenja. 

Pri tej organizaciji se zastavljeni cilji dosegajo z raznimi stroji, napravami. Ta organizacija je 

bolj kratkoročno uspešna kot dolgoročno. Tukaj bolj velja disciplina in ni nobenega zaupanja 

(Tavčar 2008, 20). 

Organizacija in projekt sta tesno povezana in prepletena pojma. Organizacijo smo opisali 

zgoraj, medtem ko je projekt proces, ki ima določen začetek in konec dejavnosti. Če projekt 

želimo izpeljati do konca, moramo imeti na razpolago vsa potrebna sredstva ter določen cilj, ki 

ga želimo doseči (Pavlica 2017). 
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Projekt je sestavljen iz večjega števila faz. Prva faza je zasnova projekta. Pri tej fazi iščemo in 

oblikujemo ideje. Zasnova projekta je zelo pomembna, saj je treba raziskati ideje, pripraviti 

projekt in ga nato še oblikovati. V drugi fazi se osredotočimo bolj na izvedbo projekta. 

Določimo, koliko časa bo trajal projekt, kakšni bodo stroški ter kakovost. V zadnji fazi 

preverimo, ali smo dosegli zastavljene cilje, izvedemo oceno projekta ter vrednotenje. Ko je 

naročnik zadovoljen, se zaključi projekt (Hazl 2009, 10, po Prislan 2015, 39). 

Cilji projekta spadajo v osrednjo fazo projekta. Da zadovoljimo svoje potrebe, morajo biti cilji 

doseženi.  

Okvir kakovostnega cilja je naslednji (Joshi 2016): 

 Jasen cilj: Cilj, ki si ga zastavimo, mora biti jasno napisan, da ga bo bralec razumel. 

 Cilj mora biti v povezavi s težavo. 

 Cilj mora biti povezan z misijo in vizijo. 

 Jezik naj bo razumen in preprost.  

 Držimo se enega cilja, ki si ga zadamo, saj tako ne pride do zmede.  

V zaključni projektni nalogi smo se osredotočili na organizacijo porok. Poroka je vedno bolj 

priljubljena kot nekaj let nazaj. Če primerjamo podatke Statističnega urada Republike 

Slovenije, je bilo v letu 2017 več porok in manj razvez kot v letu 2016 (Statistični urad RS 

2018). 

Na začetku smo v teoretičnem delu opisali in opredelili organizacijo in njihove cilje, nato smo 

se osredotočili na projekt. Vedeti moramo, kako projekt poteka, zato smo se ga v večji meri 

dotaknili. Opisali smo značilnosti ter faze projekta, kakšni so cilji in kako je treba voditi projekt. 

Ker je poroka tudi projekt, smo teorijo prenesli v organizacijo poroke, od zasnovane ideje, kako 

jo izvesti, do zaključka poroke. Vedeti moramo tudi, da je v današnjem času vedno manj časa 

za razna opravila, zato je vedno več organizatorjev, ki organizirajo poroko. Ker ljudje sami 

nimajo časa in potrpljenja, da bi si organizirali poroko, raje najamejo organizatorja, da opravi 

delo. V raziskovalnem delu smo se osredotočili na organizacijo porok z vidika uporabnika. Z 

anketo smo naslovili organizacijo porok anketirancev, ki so odgovorili na zastavljena vprašanja. 

Z njihovimi odgovori smo ugotovili, kako je potekala njihova poroka, na kakšne težave so 

naleteli ter koliko denarja in časa so zapravili za organizacijo poroke. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Temo organizacije porok smo se odločili raziskati, ker bi radi preverili, ali še predstavlja 

priložnost na trgu. Idejo smo želeli preveriti tudi pri uporabnikih. Namen zaključne projektne 

naloge je raziskati in predstaviti, kako poteka organizacija porok. V današnjem času je poroka 

spet zaživela in vse več ljudi se poroča. Vse bolj znano pa je, da si ljudje izberejo organizatorja, 
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ki jim pomaga pri organizaciji porok, ker ljudje nimajo dovolj časa, da bi si sami organizirali 

tako obsežen dogodek. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

 proučiti literaturo na temo organizacije porok; 

 ugotoviti, kako poteka organizacija projekta, od izvedbe do zaključka; 

 z anketo izvedeti, kako ljudje organizirajo poroko (koliko časa in denarja zapravijo ipd.) in 

preveriti, ali organizacija porok predstavlja poslovno priložnost. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo si v teoretičnem delu pomagali s proučevanjem 

domače in tuje literature (članki, spletne strani, knjige, priročniki ipd.). V empiričnem delu smo 

s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili odgovore in empirično raziskali problem naloge. 

Anketa je sestavljena iz opisnih in številskih vprašanj in je razdeljena na dva dela. Prvi del 

vprašanj je namenjen tistim, ki so že poročeni, drugi del pa tistim, ki še niso, vendar se 

nameravajo poročiti. Z anketo smo pridobili informacije o tem, kako so posamezniki 

organizirali svojo poroko, na kakšen način so se je lotili, koliko časa so zapravili za 

organizacijo, ali jim je kdo pomagal in podobno. Pri neporočenih, ki bi sami organizirali 

poroko, pa nas je zanimalo, ali bi najeli organizatorja. Vprašalnike smo osebno razdelili ljudem. 

Pridobljene podatke smo obdelali ter jih ustrezno prikazali. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Za raziskovalni del zaključne projektne naloge smo dobili iskrene odgovore (kot smo 

predpostavljali), ki so nam dali celovito informacijo o tem, kako so si anketiranci organizirali 

poroko, na kakšen način so se je lotili, koliko časa in denarja so zapravili. Menimo, da je 

omejitev v raziskovalnem delu, da ne bomo pridobili zadostnega števila odgovorov ali da bodo 

anketirani v primeru določenih vprašanj zadržani (npr. finančni vidik poroke). 
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2 ORGANIZACIJA 

Organizacija je skupina posameznikov, ki skupaj sodelujejo pri doseganju enega ali več ciljev. 

Posamezniki morajo biti iz različnih funkcij in tako jih je treba uskladiti, da dosežejo skupen 

cilj (OpenLearn 2018). 

Vorina (2009, 27) navaja, »da je organizacija usklajevanje, povezovanje ljudi in njihovih 

lastnosti za dosego skupnih ciljev, zaradi katerih so se združili. Za dosego skupnih ciljev je 

potrebno, da imajo dobre medsebojne odnose, skupno sodelovanje in da vsak posameznik 

prevzame odgovornost«.  

Organizacija kot proces postane vodstvena funkcija, ki vključuje naslednje dejavnosti: delitev 

dela, določanje dejavnosti za doseganje poslovnih ciljev, združitev medsebojnih dejavnosti, 

dodelitev dolžnosti osebam z ustreznim znanjem, usklajevanje prizadevanj različnih oseb in 

skupin ter pooblastilo za prenos pooblastil. Čez celotno življenjsko dobo podjetja traja 

organiziranje kot neprekinjen proces. Da bo delo uspešno, je treba zaposliti prave osebe ter jim 

zagotoviti ustrezno usposabljanje (Chand 2018). 

Organizacija kot struktura predstavlja jasno odgovornost. Da se dosežejo skupni cilji, je 

pomemben medsebojni odnos oseb, ki delujejo na različnih položajih. To je kombinacija 

funkcij, fizičnih objektov ter ljudi (Chand 2018). 

2.1 Mintzbergovo strukturiranje organizacij 

Mintzbergov najbolj znan model je sestavljen iz različnih struktur, ki se med seboj povezujejo 

in so soodvisne. Model je zelo pregleden in preprost. S tem nam omogoča razumevanje 

organizacijskih načel. Mintzberg je organizacijo razdelil v pet značilnih podsistemov (Bavec 

2005): 

a) Vodilni management ali strateški vrh: Ta sistem določa cilje, strategijo, strateško 

pomembne dejavnosti ter globalno strukturo. 

b) Srednji management ali srednja črta: Je povezovanje med operativnim jedrom in vodilnim 

managementom. Srednji management izvaja politiko vodilnega managementa ali 

strateškega vrha ter je odgovoren za delovanje organizacijskih enot. 

c) Tehnična podpora: Je skupina, kjer se zagotavlja, da imajo osebje ustrezno znanje ter da 

organizacija deluje tekoče. Pomembno je, da se uvajajo in razvijajo novi postopki, s tem 

pa se prilagajo okolici.  

d) Administrativna podpora: Zagotavlja, da se vzpostavijo odnosi z javnostjo, vzdržujejo 

prostori ter zagotovijo delovni pogoji. 

e) Operativno jedro: Do delavci, ki opravljajo osnovno delo, izdelajo končne storitve ali 

izdelke. 
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S tem modelom si lahko pomagamo, da opazimo različne vrste organizacije ter sestavljenost 

organizacije. Višji managerji (strateški vrh) vzpostavijo dolgoročne cilje, ki želijo doseči cilj. 

Srednja linija (vodje) je odgovorna za vodstvo nalog ter dodelitve sredstev.  

 

Slika 1: Mintzbergov model strukture 

2.2 Organizacijsko upravljanje 

Organizacijsko upravljanje (upravljanje podjetij) določa vrednote in pravila organizacije, 

oblikuje organizacijske strukture, vključuje prilagoditev celotnega vodenja ter upravlja vire. 

Uporabljajo se metode strateškega upravljanja, vodenja kakovosti in učinkovitosti (Drucker 

2018c). 

Vsaka organizacija si želi, da se doseženi cilji zaključijo na učinkovit način. Ločiti moramo dva 

pojma, učinkovitost in uspešnost. 

Učinkovitost ali produktivnost pomeni, da delamo pravo stvar. To je sposobnost, da se 

proizvede želena korist (namen, izdelek, učinek). Najpogosteje se uporablja z ocenjevanjem te 

sposobnosti (Drucker 2018a). 

Uspešnost je najvišja raven upravljanja, ki povezuje lastnike in vodstvo organizacije (Drucker 

2018a). Pri uspešnosti je lahko nekdo uspešen ali neuspešen. Za uresničitev podjetja je nujno, 

da podjetje uspešno zastavi svoje cilje in jih tudi izpelje za svojo prihodnost (Volk Rožič 2010). 

2.3 Organizacijska struktura 

Organizacijska struktura nam lahko pomaga pri uresničevanju določenih ciljev. Obstajajo tri 

glavne vrste organizacijske strukture (Writing 2018): 

 funkcionalna struktura, 
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 produktivna struktura, 

 matrična struktura. 

Funkcionalna struktura je sestavljena tako, da je vsak del organizacije združen glede na namen. 

Ta struktura zelo dobro deluje v majhnih podjetjih, ker lahko vsak pokaže in osredotoči na svojo 

zmožnost in svoje znanje, sodelavci pa se med seboj podpirajo. Pomanjkljivost te strukture je, 

da nimajo komunikacije z drugimi oddelki ter tako delujejo ločeno (Writing 2018). 

Produktivna struktura se običajno uporablja v večjih podjetjih, saj je bolj prilagodljiva. 

Spremembe ne vplivajo na celotno podjetje, nanašajo pa se lahko na en sam določen proizvod. 

Storitve in produkti se prilagajajo in s tem se podjetje lažje prilagaja strankam. Pri tej strukturi 

so vsi vezani na en proizvod, zato so odnosi in sodelovanje med njimi boljši in posledično jih 

je lažje nadzorovati (Bavec 2005, 55–56). 

Matrična struktura je kombinacija produktivne in funkcijske strukture, ki se uporablja v bolj 

multinacionalnih podjetjih. S tem se zagotovita boljši nadzor in pregled nad podjetjem. Pri tej 

strukturi je lahko več vodij na isti hierarhični ravni. To pomeni, da ima delavec dve vodji. V 

nekaterih primerih je to povzročalo težave, vendar se je treba že vnaprej odločiti, kdo ima 

zadnjo besedo oziroma odločitev. Prednost te strukture je, da je učinkovita pri bolj zahtevnih 

odločitvah, določitev delovnih nalog pa je bolj prilagodljiva (Bavec 2015, 57–59). 

2.4 Organizacijske funkcije v podjetju 

Podjetje ne more določiti ali doseči strateških načrtov brez primerne organizacije. Vsaka 

organizacija in struktura dajeta zaposlenim neko vodilo, da delujejo bolj učinkovito. Končni 

cilj mora biti uspešen.  

2.4.1 Organiziranje 

Organiziranje je ena najpomembnejših vodstvenih funkcij. Vključuje organiziranje ljudi, 

procesov, storitev, drugih virov, struktur in sistemov v organizaciji. Če želimo, da delo poteka 

v normalnem ritmu, moramo pravilno organizirati delo, določiti obseg nadzora, prenesti 

odgovornost in še več. S tem ustvarimo red in odnose med ljudmi (Lorange 2018). 

2.4.2 Vodstvo 

Pri vodilnih ljudeh vodstvo poudarja vlogo managerjev. Temelji na viziji, odločnosti in 

povezovanju ljudi z motivacijo. S tem dajemo večjo odgovornost in oblast delavcem (Drucker 

2018b). 
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Vodja v podjetju usklajuje vse organizirane funkcije, s tem se prepriča, da cilj, ki so si ga 

zastavili, skupaj dosežejo. Pomembno je, da se med seboj podpirajo in dopolnjujejo kot celota 

(Ray 2018). 

2.4.3 Načrtovanje 

Načrtovanje se uporablja za vse vidike in področja v organizaciji (kakovost, kadri, finance in 

gospodarstvo, trženje, proizvodnja, storitve, transport in logistika), saj je načrtovanje ena 

ključnih vodilnih funkcij. Bistvo načrtovanja je, da se določijo ciljne vrednote in načini, kako 

bomo te cilje dosegli. Upoštevati je potrebno tako zunanje kot notranje dejavnike, za doseganje 

ciljev (Wöhe 2018). 

Poznamo različne načine načrtovanja (Wöhe 2018): 

 retrogradno načrtovanje (od zgoraj navzdol), 

 progresivno načrtovanje (od spodaj navzdol), 

 dvosmerno načrtovanje (od spodaj navzgor/od zgoraj navzdol), 

 strateško upravljanje, 

 strateške alternative. 

2.4.4 Komunikacija 

Komunikacija je najpomembnejši del med sodelavci, strankami, vodstvom, osebjem in 

predstavniki podjetij. Z učinkovitim komuniciranjem izmenjujemo informacije med strankami, 

saj je to zelo pomembno pri izvajanju poslovanja (Kelchner 2018). 

Samostojni podjetnik brez zaposlenih mora organizirati vsa dohodna sporočila, elektronsko 

pošto in koledar, saj s tem s svojimi strankami vzpostavi dosleden odnos komuniciranja (Ray 

2018). Nadzor je najbolj osnovna funkcija v vodstvu, ki je naloga managerjev na vseh ravneh. 

Z nadzorom preprečujejo negativne pojave, ki se pojavljajo v podjetju. Nadzor imajo nad 

delavci ali tretjimi osebami. Glavna naloga nadzora je, da se prilagaja organizaciji in se s tem 

usmerja do želenega cilja (Shivers 2018).  
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3 PROJEKT 

Projekt je začasni podvig, s katerim želimo ustvariti edinstven oziroma enkraten izdelek, 

storitev ali določen rezultat. Začasen je v smislu, da ima definiran začetek ter konec in s tem 

določa obseg in sredstva. Projekt je edinstven, ker ni rutinsko delo, temveč specifičen nabor del 

in aktivnosti, namenjenih za dosego točno določenega cilja. Projektna skupina lahko vsebuje 

ljudi, ki običajno ne delajo skupaj in so lahko tudi iz različnih organizacij in geografskih 

območij (Poject Management Institute 2018). Ljudje, vključeni v projekt, imajo različna znanja 

in sposobnosti. Glavne omejitve pri doseganju določenega cilja projekta so čas in stroški 

(Grintal 2011, 40). 

Projekt zahteva tudi ustrezno organiziranost in uporabo metod projektnega managementa 

(vodenje projekta). Gre za uporabo znanj, veščin, orodij in tehnik za širok spekter dejavnosti z 

namenom izpolnitve zahtev določenega projekta (Project Management Institute 2018). 

Projekt je treba podrobno definirati na začetku. Ko se projekt izvaja in nadaljuje, se ponovno 

proučijo začetne opredelitve, lahko pa se tudi dodajo nove, saj se tako poveča jasnost obsega 

projekta. Nedefinirani projekti so tvegani in so zaradi tega lahko potrata časa, denarja in truda. 

Če projekt ostane nedefiniran in nedoločen, se povečata delež izgubljenih priložnosti ter zahtev, 

neučinkovitih rezultatov, nerealnih pričakovanj in število izgubljenih strank. Opredelitev 

projekta ne bo zagotovila uspeha, vendar pa je bistven korak upravljanja in tako služi kot 

zavarovalna polica proti tveganju in napakam (Juneja 2018). 

V osnovi mora imeti projekt definirane naslednje elemente (I.t.Toolkit magazine 2018): 

 vizija projekta, 

 obseg projekta, 

 načrtovani rezultati, 

 merila uspeha, 

 faze, naloge in dejavnosti. 

Pod vizijo projekta štejemo, da mora imeti vsak projekt določen sklop ciljev in koristi. 

Opredelimo, kaj želimo doseči in zakaj. Pravi skupek ciljev zagotovi, da projekt ustreza 

resničnemu namenu (I.t.Toolkit magazine 2018). 

V obsegu projekta so opredeljene splošne naloge, dejavnosti in odločitve, ki jih je treba 

izpolniti, da se zagotovi izpolnitev projektnih ciljev in rezultatov. Obseg mora biti jasno 

definiran in omejen na delo, ki ga je treba opraviti za doseganje zastavljenih ciljev (I.t.Toolkit 

magazine 2018). 

Načrtovani rezultati so projektni rezultati, opredeljeni z oprijemljivim rezultatom ali izidom 

projekta. Lahko so fizični (končni produkt, strojna in/ali programska oprema) ali logični 

(izboljšave postopkov, izvajanj, politike) (I.t.Toolkit magazine 2018). 
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Pri določanju meril uspeha moramo upoštevati vse elemente projekta: proces, rezultate, 

proračun in pravočasnost. Za doseganje soglasja med udeleženci projekta so potrebna merila 

uspešnosti, ki jih določimo z opredelitvijo uspeha, določitvijo pogojev in zmanjšanjem tveganja 

za lažna pričakovanja (I.t.Toolkit magazine 2018). 

Začetne definicije projekta bodo določile, kaj poskušamo doseči in zakaj to delamo. Faze, 

naloge ter dejavnosti bodo opredelile, kaj moramo storiti, da bi opravili delo za dokončanje 

projekta (I.t.Toolkit magazine 2018). 

3.1 Faze projekta 

Projekt je v splošnem razdeljen na štiri faze vodenja projekta, kjer so faze načrt za njegovo 

uresničitev (Golc 2010, 4): 

 začetek projekta, 

 načrtovanje, 

 izvedba, 

 zaključek. 

3.1.1 Začetek projekta 

Na začetku moramo analizirati, v kakšnem stanju smo, kakšne bodo prihodnje potrebe ter kdo 

so udeleženci, s katerimi se bomo lotili projekta. Zastaviti si moramo okvirje projekta: kakšen 

namen bomo imeli, do kdaj bomo projekt končali, kakšne rezultate bomo dobili. Da bo projekt 

izveden, moramo vzpostaviti projektne skupine ter prostor, kjer bomo delali. Pred začetkom je 

pomembno, da se člani med seboj dobro spoznajo, saj bodo skupaj sodelovali. Ker projekt 

opravlja večja skupina, je potrebna komunikacija, in sicer zato, da delo poteka normalno ter si 

lahko člani med seboj tudi pomagajo (Golc 2010, 10). 

3.1.2 Načrtovanje projekta 

Načrtovanje je ključnega pomena za uspešno izvedbo. Pri tej fazi je pomembno sodelovanje, 

saj vsak član skupine pove, kaj želi delati in pri čem želi sodelovati. Tako se lahko opredelijo 

naloge, ki so ključne za uspešno izvedbo projekta. Naloge se morajo smiselno razdeliti, saj ima 

vsak član svoje želje, ki jih je treba tudi upoštevati. Pri vsaki fazi je potreben nadzor, da med 

delom ne pride do nepotrebne napake. V fazi načrtovanja se določijo cilji projekta, saj se je 

treba držati zadanega termina (Golc 2010, 11). 
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3.1.3 Izvedba projekta 

Pri izvedbi je potreben sprotni nadzor nad cilji, ki smo si jih zastavili, nad stroški, kakovostjo, 

težavami, s katerimi smo se srečali, komuniciranjem, spremembami, ki smo jih uvedli, časom, 

ter sprotnim poročanjem o opravljenem delu. Žal se noben projekt ne konča brez zapletov, zato 

moramo imeti čas za iskanje novih rešitev, ki bodo odpravile težavo, ter sproti preverjati finance 

(Golc 2010, 11). 

3.1.4 Zaključek projekta 

Pred oddajo poročila je treba vse še enkrat pregledati in se prepričati, da projekt vsebuje vse 

sestavine, da je oblika poročila pravilna. Poročilo mora vsebovati podatke o sodelujočih, vse 

zapise, dokumentacijo, finančni del itd. Projekt je zaključen šele takrat, ko ga naročnik potrdi 

(Golc 2010, 12). 

3.2 Faze projektnega ciklusa 

Projektni ciklus je sestavljen iz šestih glavnih faz (Vodopivec 2010, 4): 

 programiranje, 

 identifikacija, 

 oblikovanje, 

 financiranje, 

 izvajanje, 

 vrednotenje. 

Vse faze imajo skupne ključne odločitve, ki so opredeljene. Vse naloge in podatki so pravilno 

razdeljeni. Vse faze morajo biti povezane. Ko se ena faza konča, se nadaljuje naslednja 

(Vodopivec 2010, 4). 

3.2.1 Programiranje 

V tej fazi se opredelijo težave, ki jih želimo rešiti, in sodelovanje z zunanjimi partnerji. Z 

vsakim projektom, ki se je že zaključil, dobimo neke izkušnje, zato je dobro, da jih upoštevamo 

pri prihodnjem projektu (Vodopivec 2010, 5). 

3.2.2 Identifikacija 

Identificirati je treba ideje oziroma zamisli v zvezi s projektom. Vsak član je pomemben, zato 

se je treba posvetiti z njimi in pregledati težave ter se z njimi spopadati. Vsaka zamisel je 
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dobrodošla, zato jih je treba razvrstiti od najbolj pomembne in določiti, katere se bodo 

upoštevale v naslednji fazi (Vodopivec 2010, 5), 

Najboljša metoda je analiza SWOT/SPIN, ki vsebuje štiri dele, in sicer prednosti, slabosti, 

priložnosti ter nevarnosti (Vodopivec 2010, 5). 

3.2.3 Oblikovanje 

V fazi oblikovanja je potrebno sodelovanje za vse udeležence, ker se presodi, kakšen je projekt, 

ali se bo izvedel in kakšne koristi bo prinesel. V tej fazi se razvijajo izbrane ideje, določi pa se 

tudi, kako se bo izvedel načrt (Vodopivec 2010, 6). 

3.2.4 Financiranje 

Faza se navezuje na to, kako bomo projekt financirali ter kakšne stroške bomo imeli. Ta faza je 

zelo pomembna, zato je dobro, da čim prej določimo, koliko bodo znašali stroški projekt, saj 

na ta način izvemo, koliko sredstev in časa bomo potrebovali, da izvedemo projekt (Vodopivec 

2010, 6). 

3.2.5 Izvajanje 

Izvajanje preverja, ali se projekt sklada z aktivnostmi, ki smo jih načrtovali za projekt, nadzira 

pa se tudi projektni načrt, ki smo si ga zastavili. Če pride do napake, se vse še lahko popravi. 

(Vodopivec 2010, 7). 

3.2.6 Vrednotenje 

Izvajalec ovrednoti rezultate projekta in ugotovi, ali so dosegli zastavljene cilje (Vodopivec 

2010, 7). 

3.3 Cilji projekta 

Vsak projekt ima zastavljen cilj, ki se ga mora držati in ga tudi doseči. Pri cilju projekta se 

osredotočamo na najpomembnejše. Cilj moramo opredeliti, in sicer tako, da se vprašamo, kaj 

želimo doseči, kako bomo to dosegli ter kdo bo imel korist. 

Vsi cilji, ki smo si jih zastavili, morajo biti dokončani v dogovorjenem časovnem okviru. 

Projekt se mora nadaljevati do konca in dokončati pravočasno. Vsak projekt ima določen 

proračun, zato se ga je treba držati in ga poznati ter spremljati, kam gre denar. S tem ostalim 

članom dokažemo, da se trudite po najboljših močeh in da smo sposobni prevzeti odgovornost 
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in projekt izpeljati do konca. Raven kakovosti projekta je zelo pomembna. Ne glede na to, ali 

v projektu pride do težav, je treba ohraniti kakovost in skrbeti, da se ne zmanjša. Kupci so 

najbolj pomembni, saj je treba zadovoljiti njihove potrebe. Ko se projekt zaključi, moramo 

kupca navdušiti. Projekt zaključimo s kakšno posebnostjo, ki si jo stranka želi, saj si nas bo 

resnično zapolnila (Mathis 2018). 

3.4 Cilji SMART 

SMART je metoda oziroma smer, s katero si pomagamo pri doseganju ciljev. To je kratica, ki 

pomeni, da so cilji: S – specifični, M – merljivi, A – dosegljivi, R – ustrezni in T –časovno 

omejeni. 

V nadaljevanju bomo opisali vsako lastnost posebej (Mulder 2018): 

 Specifični (angl. Specific) – Kaj natančno želimo doseči, kdo bo sodeloval pri izvedbi, 

kakšen bo proračun, koliko časa bo trajal projekt (časovni načrt), kako bomo izvedli projekt 

ter kakšne koristi bomo imeli od projekta. 

 Merljivi (angl. Measurable) – Pri tem je treba postaviti konkretne številke in ugotoviti, ali 

smo na pravi poti.  

 Dosegljivi (angl. Attainable) – Vsi moramo biti zadovoljni s ciljem, tako člani skupine kot 

oddelek. Pomembno je, da se ustvari podpora med zaposlenimi. Šele tako bo cilj uspešno 

opravljen. Odločanje je ključno pri sodelovanju zaposlenih. Potrebna je motivacija med 

njimi. 

 Ustrezni (angl. Relevant) – Tistim, ki bodo člani v projektu, mora biti cilj pomemben. 

Pozornost morajo usmeriti v svoje delovne naloge ter mesta, na katerih so. Zaposlenim 

mora biti izziv, da se doseže njihov cilj. Brez pooblastil, zmogljivosti in sredstev ne morejo 

priti do cilja. 

 Časovno omejen (angl. Time Based) – Povezuje se z merljivostjo, vendar med njima 

obstaja razlika. Ta se veže na dejanski čas, ki je določen za dosego cilja, ima jasen začetek 

in jasno določen končni datum.  

3.5 Vodenje projekta 

Projektno vodenje je širši pomen, ki opravlja naloge od organizacije, vodenja, upravljanja, 

ustvarjanja, nadziranja, koordiniranja, vrednotenja, reševanja sporov in motiviranja. Da se 

projekt zaključi brez napak, je potrebno sprotno preverjanje in načrtovanje. Natančno je treba 

opredeliti, kako bo delo potekalo, kdaj se naloga začne in konča, kakšna je odvisnost nalog ter 

kdo je odgovoren za določene naloge (Golc 2010, 13). 
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3.6 Učinkovitost in uspešnost projekta 

Železni trikotnik (kakovost, čas in stroški) so merila, ki nam pomagajo najti pravo ravnovesje 

med stroški, časom in kakovostjo pri izdelavi projekta. Vsa merila se med seboj povezujejo, 

zato je brez enega nemogoče izboljšati učinkovitosti projekta. Da dosežemo kakovostne 

rezultate, moramo pravočasno začeti projekt ter predvidevati, kakšni bodo stroški. Delo je treba 

opravljati na pravi način in s popolnim nadzorom (Palčič 2012, 19). 

 

Slika 2: Shema učinkovitosti projekta 

Uspešen projekt poleg stroškov, kakovosti in časa vsebuje še zadovoljstvo naročnika. Ta 

element je eden najpomembnejših, ker projekt brez zadovoljstva naročnika ni uspešno 

zaključen. S tem zadovoljimo želje, potrebe in zahteve naročnika (Palčič 2012, 19). 

 

Slika 3: Shema uspešnosti projekta 
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4 POROKA 

Poroka je eden izmed najbolj vznemirjajočih trenutkov v našem življenju. Poroka združi dva 

partnerja, ki naj bi si pomagala tako v dobrem kot v slabem in si stala ob strani. Po statistiki 

strokovnjakov naj bi se priprava organizacije poroke začela približno eno leto pred zaobljubo.  

Ker je poroka nekaj, kar se zgodi enkrat v življenju, jo je treba dobro organizirati, da bo taka, 

kot želimo. Do zadnje faze je treba kar nekaj postoriti.  

V nadaljevanju bomo opisali vse podrobnosti in faze, na katere moramo biti pozorni, in dela, 

ki jih je treba opraviti do zaključka poroke (Promak.si 2017). 

4.1 Zasnova poroke 

Da bo organizacija poroke potekala tako, kot smo si zamislili, moramo na začetku pripraviti 

zasnovo (Agencija Hedonist 2014): 

 Če že od začetka vemo, da poroke ne bomo organizirali sami, moramo najeti načrtovalca 

oziroma organizatorja, ki nam bo pomagal. 

 Najprej moramo določiti, kakšen okvirni proračun bomo imeli. Če se poročamo prvič in 

nismo najbolj seznanjeni s cenami, je priporočeno, da se o tem pozanimamo pri kakšni 

agenciji, ki organizira poroke, ali pa pobrskamo po spletu. 

 Določitev datuma: Pomembno je, da določimo datum, ki nam je blizu, letni čas, v katerem 

se najbolje počutimo. Preden prijavimo datum, se pozanimamo, ali imajo izvajalci (bodisi 

fotograf, frizer, glasbena skupina, kozmetičarka, snemalec idr.) takrat prost termin. 

 Lokacija je prav tako pomemben dejavnik za poroko. Veliko lokacij je že zasedenih, zato 

je zelo pomembno, da čim prej obiščemo želeno lokacijo in jo čim prej rezerviramo. 

Razlikujejo se po ceni, stilu, številu gostov, letnem času in ponudbi, ki si jo želimo.  

 Civilni obred lahko opravimo na upravi pri matičnem uradu, lahko pa tudi na lokaciji, kjer 

bo pogostitev oziroma zabava. Če bo obred na lokaciji, moramo izbrati poročni protokol: 

ali bo nevesta prišla s kočijo, kdo bo oddal nevesto, ali se bo posipalo cvetje in metalo riž, 

nas bo pri obredu spremljala glasba ipd. 

 Cerkveni obred večinoma poteka po civilnem obredu. Z župnikom se je treba dogovoriti o 

obredu. Lahko se poročimo v cerkvi, kjer nas poroči domači župnik, lahko pa si izberemo 

poljubno cerkev in župnika. Obred je lahko z mašo ali brez. Glede branja beril in pevcev 

se uskladimo z župnikom.  

 Naredimo okviren seznam povabljenih, ki si jih želite na poroki. 

4.2 Izvedba poroke 

V izvedbi poroke je treba vse izvesti in speljati do konca. Poskusimo se držati proračuna, ki si 

ga zadamo, in tudi časovnega načrta, v kolikšnem času se bomo poročili.  
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Najem fotografa in snemalca: Poroka se zgodi samo enkrat v življenju, zato je pomembno, da 

si ta trenutek zapomnimo in spomin ohranimo za celo življenje, saj je to nepozaben dan. S 

fotografom in snemalcem ne varčujemo, ker na koncu ostane samo še slikovni material, s 

katerim lahko obujamo spomine in trenutke, ki smo jih doživeli. Fotografa ali snemalca 

izberemo čim prej, saj so zelo zasedeni (Gruden in Čuk 2016). 

Glasbena skupina: Glasbena skupina ali DJ, ki ga bomo izbrali, je zelo pomemben dejavnik pri 

poroki, saj ustvarja prijeten ambient in dobro vzdušje. Izberemo takega, ki je prijeten, da se 

bomo v njihovi družbi počutili dobro. Z njimi se dogovorimo, kakšne pesmi bodo igrali v 

določeni situaciji, da na koncu ne bo prišlo do neprijetne situacije ali zadrege (Gruden in Čuk 

2016). 

Poročna obleka: Poročno obleko si lahko izposodimo pri ponudnikih na kakšni spletni strani. 

Obleko lahko tudi kupimo ali izdelavo prepustimo šivilji, da jo sešije po naših željah (Gruden 

in Čuk 2016). Pomembno je, da se v obleki počutimo prijetno in ne nelagodno, saj bomo v 

obleki cel dan. Odločite se lahko tudi, da bomo imeli dve obleki. Eno obleko, ki je bolj svečana, 

imamo samo za poročni obred, drugo obleko, ki je bolj lahka, pa imamo lahko za zabavo, saj 

bomo plesali in se gibali cel večer. 

Poročni prstan: Izberemo tak prstan, ki nam pristaja, saj ga bomo na levi roki nosili vsak dan. 

Skrbno ga izberemo skupaj s partnerjem (Gruden in Čuk 2016). 

Poročna priča: Izberemo poročni priči, ki sta primerni, saj je njuna naloga zelo odgovorna. 

Poročna priča nas spremlja od začetka načrtovanja poroke, od priprav in nakupov do zadnje 

samske zabave (fantovščina in dekliščina) (Gruden in Čuk 2016). Poročna priča naj bo oseba, 

ki nas že vse življenje spremlja in pozna, saj nam bo tako vse skupaj lažje. 

Seznam povabljenih: Že od začetka moramo vedeti, koliko gostov bomo povabili. Pomembno 

je, da čim prej izdelamo vabila, saj jih je treba čim prej odposlati in tako seznaniti goste, kdaj 

bomo praznovali nepozabno poroko (Gruden in Čuk 2016). 

Stil poroke: Stil poroke je zelo pomemben. Izberemo takšnega, ki nam najbolj ustreza. Zajeti 

mora celoto, od okrasitve, vabil, cvetličarja, poročnega šopka, poročne obleke do torte (Gruden 

in Čuk 2016). 

Okrasitev: Veliko dela je z okrasitvijo. Pomembno je, da si izberemo barvo, ki nam je najbolj 

pisana na kožo. Ko določimo barvo, se začne okrasitev (Gruden in Čuk 2016).  

Vabila: Če je le mogoče in imamo čas, vabila izdelamo sami. S tem privarčujemo denar in 

zagotovimo, da bodo vabila taka, kot si jih želimo (Gruden in Čuk 2016). 

Poročna torta: Poročna torta je lahko različnih barv, okusov in oblik. Pred odločitvijo 

preizkusimo okuse, šele nato se odločimo, kakšno torto bomo imeli (Gruden in Čuk 2016). 
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Cvetličar: Obiščemo cvetličarja in si izberemo stvari, ki bodo ustrezale stilu oziroma slogu 

poroke. Odločimo se, ali bomo imeli na vsaki mizi šopek, ali bomo imeli s cvetjem okrašen 

avto, ko se bomo peljali v njem, ali bomo imeli cvetje posuto po tleh, ali bomo imeli cvetje v 

frizuri in kako bo videti naš poročni šopek.  

Poročni šopek se mora ujemati tako z ženinom kot nevesto. Ne pretiravamo z velikostjo šopka, 

saj ga bomo morali nositi s seboj. Šele na koncu se bomo ločili od njega, ko ga bomo vrgli nazaj 

med ostala dekleta (Gruden in Čuk 2016). 

Poročni meni: Preden se odločimo za določene jedi, jih prej preizkusimo. Okvirno moramo 

vedeti, kaj želimo. Priporočljivo je imeti polmesne in polvegetarijanske jedi, saj nekaterim 

ustreza eno, drugim drugo. Če želimo kulinarična doživetja, izberemo večhodni meni, če pa 

bomo imeli plesno zabavo, se odločimo za krajšo večerjo. V poročni meni spada tudi pijača. S 

strežnim osebjem se moramo dogovoriti, kdaj naj postrežejo hrano, prav tako tudi pijačo. O 

vsem tem se moramo dogovoriti z gostincem ter z njim skleniti pogodbo (Gruden in Čuk 2016). 

Sedežni red: V izbranem gostišču moramo izdelati sedežni red glede na postavitev miz. Ko 

določimo sedežni red, ga predamo gostišču, da se lahko pripravi na našo poroko (Agencija 

Hedonist 2014). 

Plesni tečaj: Da bo naš prvi ples tak, kot si ga želimo, lahko najamemo plesnega učitelja, ki 

nam bo pomagal s plesom. Lahko nam pripravi koreografijo, ki si jo želimo. Pri izboru se 

pozanimamo o njihovih izkušnjah, vztrajnosti, potrpežljivosti, saj je to zelo pomembno. Pri 

prvem plesu razmislimo, na katero pesem bomo plesali in na podlagi pesmi izberemo plesni 

slog, ki ga želimo (Agencija Hedonist 2014). 

Poročna pričeska: Da se bomo na svoji poroki počutili lepi, je pomembno, da imamo tako 

pričesko, ki se nam podana na obraz, s poročno obleko in se v njej počutimo samozavestni. 

Prihodnja nevesta mora imeti tako pričesko, pri kateri je ne bo motil en sam las. Če bomo imeli 

spete lase, ne smejo biti močno stisnjeni ob lasišče, saj nas bo začela boleti glava. Prav tako 

smo pri spuščenih laseh pozorni, da se nam ne bodo lepili na obraz. Prihodnji ženin naj ima 

tako pričesko, da bo ostala cel dan enaka. Zato bo potreboval veliko gela ter laka za lase. 

Poročno ličenje: Ličenje je najbolj pomembno za nevesto, saj se mora v ličilih počutiti 

samozavestno in lepo. Z vizažistom se lahko dogovorimo, da nas naliči na domu ali pa na 

lokaciji poroke (Agencija Hedonist 2014). 

Fantovščina in dekliščina: Izvirata iz starogrških časov. Je tradicionalna predporočna zabava, 

kjer se skupaj s prijatelji in prijateljicami poslovimo od samskega stana. Teden ali dva pred 

poroko se organizira zabava (Cvikl Legan 2010).  

Fantovščina: V starih časih, ko so se poročali, se je moral prihodnji ženin izkazati pri domačih 

opravilih (npr. pranju perila, oranju s plugom, sekanju drv, zabijanju žebljev v les ipd.). V 
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današnjih časih pa se fantovščina konča na krut ali normalen način. Na normalnih fantovščinah 

je v središču prihodnji ženin, ki je v družbi prijateljev, ki so si enaki, četudi si ga radi malo 

privoščijo. Na bolj kruti fantovščini je prav tako v središču, vendar ga izolirajo in se zabavajo 

brez njega, vendar na njegov račun. Ponekod prihodnjega ženina zaklenejo v kletko ali pa mu 

dajejo tako nalogo, da je izločen od njih. Ko organiziramo fantovščino, gledamo na to, da bomo 

skupaj praznovali in uživali zadnjo samsko zabavo prihodnjega ženina. Pomembno je, da na 

fantovščino povabimo prijatelje, s katerimi smo si blizu, in da znajo uživati v takih zabavah. 

Prihodnji ženin mora na zabavi uživati, saj je to njegova zadnja samska zabava. Na fantovščinah 

so prisotne alkoholne pijače, poleg piva tudi žgane pijače, nujno pa tudi brezalkoholne, kot so 

kokakola, energijski napitki, sokovi in voda. Glede hrane ne kompliciramo. Najlažje je, da 

naročimo različne vrste pic, da je za vsakogar nekaj. Pomembno je, da pripravimo športne igre, 

saj fantovščina ni samo nočna zabava, ampak traja cel dan. Izberemo take športne igre, ki 

vsakomur ustrezajo in so polne adrenalina (Lobada 2010). 

Dekliščina: Ponavadi dekliščino organizira najboljša prijateljica prihodnje neveste, saj jo zelo 

dobro pozna in ve, kaj ji ustreza in česa ne mara. Najprej mora vedeti, kakšna oseba je. Če je 

bolj zabavna oseba in prosti čas rada preživlja v klubih, potem razmišljamo v tej smeri. Če je 

oseba bolj tihe narave in ji je všeč tišina, potem poiščemo miren kotiček, da se bo počutila 

umirjeno in sproščeno. Priporočimo sproščeno razvajanje, na primer masažo, manikiro, savno 

ipd. Zabava mora biti drugačna od vseh zabav, ki jih je imela, saj si jo bo tako zapolnila za vse 

življenje. Poleg pogovora razmislimo tudi o kakšni igri, ki jo bomo igrali, ali nalogi. Pred 

začetkom dekliščine s prihodnjo nevesto naredimo seznam, koga želi imeti na dekliščini. 

Pomembno je, da ima okoli sebe tiste prijateljice, s katerimi se dobro razume in ki se rade 

zabavajo. Kdaj se bo odvijala dekliščina, prijateljicam sporočimo pravočasno, da si bodo vzele 

čas in bodo vse prisotne. Najboljše število udeleženk je manj kot deset. Ponavadi vse stroške 

pokriva organizatorka dekliščine, nekatere pa si stroške razdelijo med seboj. Najboljše je, da si 

stroške razdelimo in skupaj kupimo darilo ter priredimo zabavo. Ne pretiravamo z zabavo, saj 

že normalna zabava nekaj stane. Lokacija je zelo pomembna. Razmislimo, kje bi priredili 

zabavo. Posledično mora biti lokacija prihodnji nevesti pisana na kožo. Če razmišljamo o 

vikend oddihu v hribih ali na morju, potem je dobro, da najamemo apartma. Lahko razmišljamo, 

da bo dekliščina potekala od enega bara do drugega. Morda se bo dekliščina končala z mačkom, 

vendar s pravo dogodivščino ter nepozabnimi zgodbicami in smehom. Zabavo lahko priredimo 

tudi doma in uživamo ob klepetu in vinu pozno v noč. Najamemo lahko prostor, ki ga okrasimo 

po svoji volji. Obesimo balone ter kakšen napis, lahko izdelamo majčke, da bodo vse prisotne 

enotne, pripravimo dobro hrano in pijačo, zabavo presenečenja ter tudi igrice (Turk 2017). 

4.3 Zaključek poroke 

Na dan poroke je treba imeti dovolj časa, zato si ga moramo vzeti. Pred zaključkom poroke je 

pomembno, da vse preverimo. Ne glede na to, da ima dan 24 ur, je to zelo malo časa, da se vse 

uredi in pripravi. Najbolj pomembno je, da preverimo, kje sta poročna prstana, saj brez njiju ne 
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gre. S fotografom in snemalcem smo sicer že dogovorjeni glede ure, vendar ga vseeno dan prej 

pokličemo in preverimo, ali ura še vedno drži. Preverimo, ali imamo poročni šopek pri sebi in 

pripravljen. Glede ličenja in pričeske se držite termina. Če smo se dogovorili, da bomo imeli 

termin dopoldan, potem se tega držimo, saj je pred obredom treba še veliko postoriti. Hrana naj 

se pripravlja isti dan, da bo sveža. Pijača naj bo v hladilniku, da bo hladna, ko bodo ljudje začeli 

prihajati. Okrasitev miz in ostalega pripravimo čim bolj zgodaj, da si bomo lahko vzeli veliko 

časa in okrasili tako, kot smo si zamislili. 

Ker je poroka naš dan, se sprostimo in samo uživamo v tem trenutku. Posvetimo se drug 

drugemu, saj je to naša poroka. 
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5 RAZISKAVA 

V tem poglavju smo analizirali organizacijo poroke med poročenimi in neporočenimi 

anketiranci. Vprašalnik smo razdelili na dva dela. Na prvi del so odgovarjali poročeni 

anketiranci in je vseboval 14 vprašanj. Na drugi del, ki je zajemal 12 vprašanj, pa so odgovarjali 

neporočeni anketiranci. 

Vprašalnik smo razdelili med 150 ljudi v frizerskem in kozmetičnem salonu, od teh je 

vprašalnik izpolnilo 50 poročenih oseb in 50 neporočenih oseb. 

5.1 Namen in cilji raziskave 

Namen in cilji raziskave so bili ugotoviti, koliko ljudi se želi poročiti v današnjem času, kakšno 

poroko bi imeli, koliko bi bili pripravljeni odšteti zanjo. Pri poročenih smo ugotovili, koliko 

časa so že poročeni, kaj jim je bilo najtežje ter najlažje pri organizaciji, česa so se bali in koliko 

denarja so porabili.  

5.2 Analiza ankete 

Uporabili smo metodo zbiranja podatkov s pomočjo ankete, ki je bila razdeljena na dva dela. 

Na prvi strani so bila osnovna vprašanja o spolu, starosti, izobrazbi ter zakonskem stanu 

(poročeni, neporočeni). Na podlagi zadnjega vprašanja, ki je spraševalo, ali so poročeni, je bila 

anketa razdeljena na dva dela. Tisti, ki so odgovorili z DA (poročeni), so odgovarjali od strani 

2 do 4, tisti, ki so odgovorili z NE (neporočeni), pa od strani 5 do 6.  
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5.3 Analiza osnovnih podatkov 

Slika 4 prikazuje odgovore na osnovno vprašanje, ki se nanaša na spol anketiranca. Slika 

prikazuje, da je na anketo odgovarjalo 30 poročenih žensk (60 %) in 20 poročenih moških 

(40 %). 

 

Slika 4: Spol (poročeni) 

Slika 5 prikazuje, da je na anketo odgovarjalo 23 neporočenih žensk (54 %) in 27 neporočenih 

moških (46 %). 

 

Slika 5: Spol (neporočeni) 
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Pri starosti anketirancev smo vprašalnik razdelili osebam, starim od 20 let pa do 70 let in več, 

kot prikazuje slika 6. Med 50 poročenimi in 50 neporočenimi anketiranci je bilo največ starih 

od 41 do 50 let (32 %), sledijo anketiranci, stari od 21 do 30 let (26 %), ter stari od 31 do 40 let 

(19 %). V najnižjih deležih pa so bili zastopani anketiranci, stari 70 let ali več (9 %), od 51 do 

60 let (8 %), do 20 let (4 %) in od 61 do 70 let (2 %).  

 

Slika 6: Starost 

Pod tretje vprašanje na sliki 7 smo uvrstili izobrazbo. Kot lahko razberemo iz grafa, je anketni 

vprašalnik izpolnjevalo 20 neporočenih ljudi z dokončano srednjo šolo, deset z višjo ali visoko 

šolo, šest z univerzitetno izobrazbo, pet s prvo stopnjo bolonjskega študija, štirje s poklicno 

šolo, trije z osnovno šolo, dva z drugo stopnjo bolonjskega študija in en z magisterijem ali 

doktoratom. Za tem sledijo poročeni, izmed katerih ima 18 anketirancev dokončano srednjo 

šolo, 13 univerzitetno izobrazbo, devet dokončano višjo ali visoko šolo, pet poklicno šolo, trije 

prvo stopnjo bolonjskega študija, dva imata drugo stopnjo bolonjskega študija, magisterij ali 

doktorat, medtem ko nihče od anketirancev ni imel le osnovne izobrazbe. 

 

Slika 7: Izobrazba 
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Na anketno vprašanje, ki je spraševalo, ali so poročeni, je 50 % anketirancev odgovorilo z da 

in 50 % z ne. Že od začetka smo si zadali cilj, da bomo anketirali 100 anketirancev, od tega 50 

poročenih in 50 neporočenih (slika 8). 

 

Slika 8: Ali ste poročeni? 

5.4  Analiza odgovorov poročenih anketirancev 

Slika 9 prikazuje, koliko časa so anketiranci poročeni. 14 anketirancev je poročenih od 11 do 

20 let (28 %), 11 anketirancev od 21 do 30 let (22 %), osem anketirancev od 1 do 5 let (16 %), 

sedem od 6 do 10 let (14 %), štirje več kot 40 let (4 %), trije od 31 do 40 let (6 %), dva več kot 

50 let (4 %) in samo en anketiranec manj kot eno leto (2 %). 

 

Slika 9: Koliko časa ste poročeni? 
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Način organizacije poroke: Pri vprašanju, ki je spraševalo, na kakšen način je bila organizirana 

poroka, sta bila možna dva odgovora, in sicer ali so poroko organizirali v lastni režiji ali so si 

pomagali s pomočjo organizatorja. Pri tem vprašanju so vsi odgovorili, da so poroko 

organizirali v lastni režiji.  

Večina vprašanih, tj. 44 anketirancev, pravi, da so se organizacije poroke lotili skupaj s 

partnerjem. Niti en anketiranec pa ni obkrožil odgovora, da si je pomagal z organizatorjem. 

Štirje anketiranci so si pomagali z nasveti staršev ter z iskanjem informacij po spletu. En je 

organizacijo prepustil partnerju, drugi pa je pod drugo napisal: »pomagala sem si s pomočjo 

priče, ki je bila odlična pomoč.« (slika 10). 

 

Slika 10: Kako ste se lotili organizacije poroke? 

Na vprašanje, kdo jim je pomagal pri organizaciji poroke, ki ga prikazuje slika 11, je 20 

anketirancev odgovorilo, da jim je pomagal samo partner, 15 jih je odgovorilo, da jim je 

pomagala družina, 13 so pomagali prijatelji, dva sta pod drugo zapisala: »da so vse sami 

organizirali.« 

 

Slika 11: Pomoč pri organizaciji 
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Slika 12 prikazuje, koliko ljudi je imelo poleg civilne poroke tudi cerkveno. 39 anketirancev 

(78 %) je imelo cerkveno poroko, 11 anketirancev (22 %) pa je imelo samo civilno poroko. 

 

Slika 12: Poleg civilne tudi cerkvena poroka 

Na vprašanje, koliko so zapravili za celotno poroko (slika 13), je 26 anketirancev odgovorilo 

do 5.000 EUR (52 %), 16 anketirancev je zapravilo od 5.000 EUR do 8.000 EUR (32 %), 

sedem jih je zapravilo od 8.000 EUR do 12.000 EUR (14 %) in samo eden je zapravil več kot 

12.000 EUR (2 %). 

 

Slika 13: Koliko ste zapravili za celotno poroko? 

Pri sedmem vprašanju (slika 14) so morali anketiranci oceniti največje težave pri organizaciji 

poroke. Na voljo so imeli stopnje strinjanja s posamezno trditvijo, od 1 (se ne strinjam) pa do 

5 (zelo se strinjam). Imeli so tudi možnost X (ne želim odgovarjati). Največ anketirancev se ni 

strinjalo s trditvami, kot so: določitev datuma, okrasitev miz, določitev sedežnega reda. Najbolj 
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težavno jim je bilo izbrati poročno obleko in lokacijo. Najmanj težav so imeli pri določitvi 

sedežnega reda, datuma, okrasitvi miz in izdelavi vabil. Nekateri so pod drugo zapisali, kaj jim 

je bilo najbolj težavno: »otvoritveni ples (koreografija)«, »seznam povabljenih«, nekateri pa so 

napisali, da ni bilo nobene težave. 

 

Slika 14: Težavnost pri organizaciji 

29 anketirancev je odgovorilo, da so za organizacijo poroke porabili od 1 do 2 meseca (58 %), 

16 jih je za organizacijo porabilo od 2 do 6 mesecev (32 %), štirje so porabili od 6 do 12 

mesecev (8 %). Najmanjše število anketirancev (2 %) pa je za organizacijo porabilo več kot 12 

mesecev (slika 15). 

 

Slika 15: Poraba časa za organizacijo 

Na vprašanje, ali je bila organizacija poroke stresna, je več kot polovica anketiranih (76 %) 

odgovorila, da ni bila stresna, 24 % anketiranih pa, da je bila stresna. Ker je vprašanje zahtevalo 

pojasnilo, če so odgovorili z DA, so napisali, da je bilo veliko stvari treba organizirati in veliko 

misliti, če je vse rezervirano. Nekdo je zapisal, da je dva tedna pred začetkom potreben sestanek 

o podrobnostih (z župnikom, cvetličarjem, glasbeniki, gostilničarjem itd.). Zapisali so tudi, da 

organizacija vzame veliko časa, pa tudi energije. Razlogi so bili tudi starost 18 let ter 
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pomanjkanje časa in neznanje. Nekaterim se je s poroko mudila, zato je bila zanje organizacija 

poroke stresna. 

 

Slika 16: Stres pri organizaciji poroke 

Kot je razvidno iz slike 17, je največ anketirancev (58 %) odgovorilo, da jih je bilo pri 

organizaciji poroke najbolj strah, da bi bilo slabo vreme, 30 % je bilo strah, da bi bil zaseden 

termin. 8 % je bilo strah neodzivnosti povabljenih ter 4 % so pod drugo napisali, da jih ni bilo 

ničesar strah. Nekdo je zapisal, da se bo kakšna stvar pozabila narediti oziroma doreči in da bi 

bila na koncu zmeda. Odgovor je bil tudi, da bi bili težavni gostje. Nobenega pa ni bilo strah, 

da bi bila zasedena lokacija. 

 

Slika 17: Strah pri organizaciji 

Pri vprašanju, prikazanem na sliki 18, so morali anketiranci dejavnike pri organizaciji poroke 

razvrstiti po pomembnosti. Največ anketirancev je odgovorilo, da je najpomembnejši dejavnik 

pri organizaciji poroke določitev datuma (59 %), takoj za tem je na vrsti lokacija s 14 %, nato 
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z 9 % obleka, s 7 % poročno potovanje, s 5 % fotograf in snemalec, z 2 % glasbena skupina ali 

DJ in z 2 % prstan. Najpomembnejši dejavniki pri organizaciji poroke pa so mnenju 

anketirancev naslednji: šopek, okrasitev miz, torta, vabila, hrana in plesni tečaj. Nekateri so pod 

drugo zapisali, da so pomembni dejavniki tudi pravi prijatelji, gostje, darila za družice, zahvalna 

darila. Nekdo pa je zapisal, da je bilo vse preprosto in ni nič razvrščal po pomembnosti. 

 

Slika 18: Dejavniki po pomembnosti 

Iz slike 19 razberemo, da je 56 % anketirancev na vprašanje, ali je na porokah pomembno 

ohraniti stare ljudske običaje in obrede, odgovorilo z da, 44 % pa z ne. Tisti, ki so odgovorili z 

da, so morali navesti razlog. Razlogi so bili: »Zaradi ohranjanja ljudskih običajev.«, 

»Tradicionalnost ima svojo vrednoto, je pa odvisno od želja mladoporočencev, kakšno poroko 

si želijo.«, »Tradicija je tradicija, 'šranga je zakon'.«, »Pomembno je ohranjanje tistih navad, ki 

so nam simpatične.«, »Ohranjaš slovenske in stare običaje.«, »Zaradi ohranjanja običajev in 

posebnosti okolja, spoštovanja.«, »Se vsaj spomnijo ljudje poroke.«, »Povezovanje različnih 

generacij.«, »S tem se ohranja tradicija.«, »Če si to želita mladoporočenca, odvisno je od 

starosti mladoporočencev in njihovih pričakovanj.«, »Ohranjanje običajev naših prednikov.« 
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Slika 19: Ohranjanje starih ljudskih navad in obredov 

Pri vprašanju, ki se je nanašalo na razlike med poročnim obredom v preteklosti in danes, je na 

sliki 20 prikazano, da so imeli anketiranci možnost obkrožiti največ tri trditve. V večini so 

označili, da so za poroko porabili manj denarja kot danes (32 %), da je bil obred v preteklosti 

bolj preprost kot danes (26 %), da so bili nekoč oblečeni v bolj preprosta oblačila kot danes 

(16 %), da je bila hrana domačega izvora in skoraj nič niso kupovali (12 %), da je v preteklosti 

obred trajal dva dni ali več, danes pa traja samo en dan (10 %). Pod drugo (4 %) so napisali: da 

poroka ni bila razkazovanje razkošja ali bogastva kot danes, da je bil včasih obred bolj intimen 

in osebni dogodek. 

 

Slika 20: Poročni obred v preteklosti in danes 
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Večina anketirancev (84 %) je odgovorila, da pri svoji poroki ne bi ničesar spremenila, 16 % 

pa bi jih nekaj spremenilo. Njihovi odgovorili so bili zelo zanimivi: »Imela bi razkošno poroko, 

ožji krog, bolj planiran dogodek in poročno potovanje (več denarja).«, »Izbrala bi drug poročni 

prstan, naročila bi še snemalce (poleg fotografa), namesto klasične poroke v gostilni bi naredila 

piknik, čas pričetka (kasnejšo uro), zahvalna darila ne bi delila pri odhodu, ampak bi vsakega 

pričakal na mizi – ker gre za to preveč časa.« (slika 21). 

 

Slika 21: Bi kaj spremenili, če bi se še enkrat poročili? 

5.5  Analiza odgovorov neporočenih anketirancev 

Pri vprašanju, kaj je razlog, da so neporočeni (slika 22), je odgovarjalo 50 ljudi. Dva 

najpogosteje označena odgovora sta bila »nisem še našel/našla prave osebe« (26 %) in »drugo« 

(26 %). Ta dva odgovora sta dosegla enako število. Pod drugo so pisali: »sem v zunajzakonski 

vezi z enim otrokom«, »nisem veren«, »ni nama pomembno«, »bil se poročen in sem se razšel«, 

»ločen/a«, »mora biti obema smiselno«, »ni še pravi čas«, »ni razlike«, »vdova«. Takoj za tem 

so bili odgovori finančni razlog (20 %), prevelika obveza (6 %) in stanovanjski problem (6 %). 

Najmanjše število odgovorov so dobili naslednji odgovori: nisem za skupno življenje (2 %), 

strah pred ločitvijo (2 %) in nezaposlenost (2 %). 

 

Slika 22: Kaj je razlog, da ste neporočeni? 
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Večina anketirancev (74 %) se želi poročiti, 26 % pa se ne želi poročiti (slika 23). 

 

Slika 23: Ali se želite poročiti? 

Slika 23 prikazuje, koliko anketirancev meni, da je pomembno, da se par poroči. 65 % se zdi, 

da niti ni tako pomembno, da se par poroči, 22 % ni pomembno, 13 % pa se zdi zelo pomembno, 

da se par poroči. 

 

Slika 24: Kako pomembno se vam zdi, da se par poroči? 

Iz slike 25 lahko razberemo, da bi imela večina anketirancev majhno poroko (62 %) – manj kot 

50 povabljenih. 38 % pa bi imelo veliko poroko – več kot 50 povabljenih. 
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Slika 25: Kakšno poroko bi imeli? 

Poleg civilne poroke bi imelo 27 anketirancev (59 %) tudi cerkveno poroko, ostalih 23 

anketirancev (41 %) pa bi imelo samo civilno poroko (slika 26). 

 

Slika 26: Bi imeli poleg civilne tudi cerkveno poroko? 

Polovica anketirancev je na vprašanje, ali bi za organizacijo in pripravo celotne poroke najeli 

organizatorja (slika 27), odgovorila z ne (47 %) in polovica z mogoče (48 %). Samo 5 % jih je 

odgovorilo z da. 
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Slika 27: Najem organizatorja 

Večina anketirancev, tj. 92 %, je odgovorila, da želi vse prepustiti organizatorju. 8 % pa jih ne 

želi sodelovati z organizatorjem (slika 28). 

 

Slika 28: Sodelovanje z organizatorjem 

Pri vprašanju, česa bi bilo anketirancev strah pri organizaciji poroke, lahko iz slike 29 

razberemo, da bi jih bilo 57 % strah slabega vremena pri organizaciji poroke. 13 % je izbralo 

zasedeno lokacijo, 11 % zaseden termin in neodzivnost povabljencev in pod drugo so napisali, 

da jih ni ničesar strah, nekdo pa je napisal, da ga je strah organizacije ter da se povabljeni ne bi 

zabavali. 
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Slika 29: Strah pri organizaciji poroke 

Slika 30 prikazuje, kako so anketiranci po pomembnosti razvrstili dejavnike pri organizaciji 

poroke. Največ anketirancev (44 %) je za prvi dejavnik izbralo lokacijo, ki jim je 

najpomembnejši dejavnik, takoj za lokacijo pa sledi določitev datuma (30 %). S 7 % so 

anketiranci pod drugo napisali svoje dejavnike, ki so jim najbolj pomembni. Zapisali so: »potek 

cerkvene poroke«, »inovativnost pri dogodku – da ni klasične poroke« ter »vreme«. Nato so v 

5 % obkrožili obleko, prstan in poročno potovanje. 2 % anketirancev pa je pomembna torta. 

 

Slika 30: Dejavniki pri organizaciji poroke, po pomembnosti 

Slika 31 prikazuje, koliko denarja bi bili pripravljeni potrošiti za poroko. 20 anketirancev bi 

bilo pripravljeno zapraviti od 5.000 EUR do 8.000 EUR (40 %), 16 anketirancev do 5.000 EUR 

(32 %), osem anketirancev od 8.000 EUR do 12.000 EUR (16 %) ter šest anketirancev več kot 

12.000 EUR (12 %). 
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Slika 31: Koliko bi bili pripravljeni potrošiti za poroko? 

Na vprašanje, ali menijo, da je pomembno ohranjanje ljudskih običajev in obredov, je 27 

anketirancev odgovorilo z da (54 %) in 23 anketirancev z ne (46 %). 

 

Slika 32: Ohranjanje starih ljudskih običajev in obredov 

Pri vprašanju, kakšne so razlike med poročnim obredom v preteklosti in danes, so imeli 

anketiranci na voljo izbiro največ treh trditev (slika 33). Večina anketirancev je izbrala odgovor, 

da so včasih za poroko porabili manj denarja kot danes, da so bili oblečeni v bolj preprosta 

oblačila kot danes ter da je bil obred v preteklosti bolj preprost kot danes. Manj anketirancev 

pa je izbralo odgovor, da je obred trajal dva dni ali več, danes pa samo en dan ter da je bila 

hrana domačega izvora. Pod drugo je en anketiranec zapisal: »da je bilo včasih bolj razkošno z 

manj sredstvi.« 

32%

40%

16%

12%

Do 5.000 € 5.000 € - 8..000 € 8.000 € - 12.000 € Več kot 12.000 €

54%

46%

Da Ne



35 

 

Slika 33: Razlike med poročnim obredom v preteklosti in danes 

5.6 Ugotovitve raziskave 

V prvem delu, kjer so odgovarjali samo poročeni anketiranci, smo ugotovili, da so vsi 

anketiranci poroko organizirali v lastni režiji. Glede na to, da včasih ni bilo toliko poročnih 

organizatorjev kot danes, so si poroko organizirali sami ter na ta način privarčevali denar. Pri 

organizaciji poroke so jim pomagali prijatelji, družina ter večinoma partner. Večina 

anketirancev je poročenih od 11 do 20 let. Poleg civilne poroke je imela večina anketirancev 

tudi cerkveno. Za celotno poroko jih je največ zapravilo do 5.000 EUR, takoj za njimi pa jih je 

nekaj zapravilo od 5.000 EUR do 8.000 EUR. Glede na to, da so poroko organizirali v lastni 

režiji, so sami sprejeli odločitev o tem, kakšno poroko si želijo, ter so imeli sami pregled nad 

stroški. Nobenega niso plačevali za organizacijo in že samo s tem so veliko privarčevali. 

Največjo težavo pri organizaciji jim je povzročala izbira lokacije in obleke. Najmanj težav pa 

so imeli pri določitvi datuma, sedežnega reda in okrasitvi miz. Več kot polovica anketirancev 

si je poroko organizirala v roku enega do dveh mesecev, saj niso pretiravali z določenimi 

stvarmi, ampak so želeli poroko opraviti čim hitreje ter se posvetiti drug drugemu. Večini se je 

organizacija poroke zdela stresna, saj si vsi želijo, da bi bila popolna, da ne bi prihajalo do 

kakšnih napak in zamujanja z naročili. Največ anketirancev je bilo strah, da bo na dan poroke 

slabo vreme, nekaterih pa ni bilo ničesar strah in so se prepustili dogodku, »kar bo, pač bo, tako 

mi je namenjeno«.  

Pri organizaciji jim je bil najpomembnejši dejavnik določitev datuma, saj pove, v katerem 

letnem času si želimo poroko. Nekaterim je pomembno, da se poročijo poleti, drugim bolj 

odgovarja pozimi. Zato je dobro, da se čim prej rezervira datum, ker je veliko terminov že lahko 

zasedenih eno leto vnaprej. Tudi lokacija se jim je bila zelo pomembna, prav tako tudi obleka, 

saj smo v obleki lahko cel dan, zato je dobro, da se v njej počutimo dobro. Polovica anketirancev 

je menila, da jim ni pomembno ohranjati starih ljudskih običajev, polovica pa se je strinjala s 
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to trditvijo. Vsak ima svoje želje in običaje, zato jih je pomembno ohranjati, ne glede na to, ali 

so stari ali novi. Včasih je bil obred, ko so se poročali, bolj preprost kot danes in so za poroko 

porabili manj denarja kot danes. Včasih namreč ni bilo veliko denarja in ljudje niso tako 

komplicirali s poroko. Za poroko so bili oblečeni v bolj preprosta oblačila kot danes, saj je imel 

denar velik vpliv in tudi niso imeli veliko izbire oblek. S temi trditvami so se anketiranci 

najbolje strinjali. Skoraj vsi, ki so poročeni, ne bi ničesar spremenili. Nekateri bi spremenili 

samo materialne stvari, kot je poročni prstan, poleg fotografa bi imeli tudi snemalca. Za konec 

lahko rečemo, da so vsi, glede na to, da so za celotno poroko porabili manj denarja, zadovoljni 

in srečni ter se imajo radi ne glede na vzpone in padce, ter ne bi ničesar spremenili. Vidimo pa 

tudi, da je poroka stresen projekt za oba partnerja, zato je pomembno, da se stres premaga, saj 

je to zgodi enkrat v življenju. Iz analize lahko razberemo, da se poroka v današnjem času zelo 

razlikuje od poroke včasih. Ljudje zelo radi kompliciramo in dajemo preveč poudarka na 

materialne stvari, vendar te v življenju niso tako pomembne kot pravi partner, ki nam stoji ob 

strani celo življenje in nam je zvest v dobrem in slabem. 

V drugem delu so odgovarjali ljudje, ki še niso poročeni. Razlogi, da niso poročeni, so bili v 

večini finančni ali pa so navedli, da še niso našli prave osebe. Nekaj anketirancev se ne želi 

poročiti, zato na naslednja vprašanja niso odgovarjali. Pri tem vprašanju so imeli možnost 

zapisati svoje razloge, zakaj še niso poročeni. Nekateri menijo, da poroka ni pomembna ter da 

mora biti za oba partnerja smiselna, nekateri imajo strah pred ločitvijo V današnjem času veliko 

ljudi živi skupaj v izven zakonski zvezi. Tudi to ni več tako kot včasih, ko so se morali poročati. 

Ugotovili smo, da ljudje poleg civilne še vedno želijo imeti tudi cerkveno poroko. Priznati 

moramo, da je cerkveni obred zelo lep in tam nevesto oče, ki podpira poroko, odda v druge 

roke. Večina anketirancev bi želela sodelovati pri organizaciji, če bi najeli organizatorja. Enako 

kot pri poročenih anketirancih smo ugotovili, da je tudi neporočene strah, da bi bilo slabo vreme 

ter da bi bila lokacija zasedena. Glede pomembnosti se je večina anketirancev strinjala z 

določitvijo datuma in izbiro lokacije, nekaterim je bilo najbolj pomembno vreme in da poroka 

ne bi bila klasična. Finančno bi bili pripravljeni potrošiti od 5.000 EUR do 8.000 EUR. Polovica 

se je strinjala s trditvijo, da je pomembno ohraniti stare ljudske navade, polovica pa se ni 

strinjala. Največ anketirancev se je strinjalo, da so včasih za poroko porabili manj denarja kot 

danes, da so bili obred ter tudi oblačila bolj preprosti kot danes. Na koncu smo izvedeli, da se 

ljudje še vedno želijo poročati, tako civilno kot tudi cerkveno, in da so pripravljeni potrošiti več 

denarja kot tisti, ki so že poročeni. Še vedno pa je ljudem pomembno, kdaj se želijo poročiti in 

kje. Menijo tudi, da je bilo včasih življenje bolj preprosto kot danes. 

  



37 

6 SKLEP 

V uvodnem delu smo si zastavili cilje, da bomo proučili literaturo na temo organizacija porok 

– kako poteka organizacija projekta od začetka do konca – ter z raziskavo ugotovili, kako so 

anketiranci organizirali svoje poroke. Na področju teorije in prakse smo spoznali, kaj so 

organizacija, projekt in poroka ter kako poteka poroka od začetka do konca. V praksi smo 

spoznali, kakšno mišljenje imajo glede poroke poročeni ter tudi neporočeni, ki si glede na 

rezultate ankete v večini primerov želijo poroke. 

Pri projektu moramo določiti cilj, ki ga želimo osvojiti. Kot vemo, je poroka tudi projekt, zato 

moramo na začetku določiti, kakšen proračun bomo imeli in kateri datum bomo izbrali, ter nato 

skrbno načrtovati vse aktivnosti. Lokacija je zelo pomembna in jo je treba rezervirati zgodaj, 

saj je lahko dobra lokacija že zasedena. Prav tako je dobro, da se že vnaprej ve, kakšno število 

gostov bo na poroki. 

Na podlagi anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli, smo ugotovili, da v mišljenju o 

organizaciji poroke med poročenimi in neporočenimi ni velike razlike. Spoznali smo, koliko 

časa so poročeni porabili za organizacijo poroke, koliko so potrošili, kako so se je lotili, kaj jim 

je bilo pomembno pri organizaciji poroke ter ali so imeli poleg civilnega tudi cerkveni obred. 

Prav tako smo spoznali, koliko bi bili za poroko pripravljeni potrošiti neporočeni anketiranci, 

v kolikšnem času se želijo poročiti, kako bi se je lotili ter kaj jim je pomembno pri organizaciji 

in ali bi imeli poleg civilnega tudi cerkveni obred. Ugotovili smo, da se ljudje poleg civilnega 

še vedno odločijo tudi cerkveni obred. V preteklosti je poroka veliko pomenila, ker je bila 

razumljena kot potrditev ljubezni med dvema osebama.  

Glede na to, da je v današnjem času vse več poročnih agencij, ki se ukvarjajo z organizacijo 

porok, ugotovitve kažejo raziskave, da so poročeni anketiranci poroko organizirali v lastni 

režiji, tisti, ki še niso poročeni, pa si poroko prav tako želijo organizirati v lastni režiji. Nekateri 

pa bi mogoče najeli organizatorja.  

Želeli smo preveriti, ali je organizacija poroke poslovna priložnost. Glede na izbran vzorec tega 

ne moremo ne potrditi ne zavrniti, saj so vsi poročeni anketiranci sami organizirali svojo 

poroko, medtem ko neporočeni glede te teme še nimajo jasno izoblikovanega mnenja. Da bi 

lahko zaključili, da organiziranje porok ni ali je poslovna priložnost, bi morali vzorec razpršiti 

po celotni Sloveniji in zajeti večje število anketirancev, predvsem takšnih, ki še niso poročeni. 

Menimo, da ljudje, ki se želijo poročiti, poroko želijo organizirati sami, ker s tem privarčujejo 

denar. Vendar pa sta posledično prisotna stres in neznanje o organizaciji. Pomembno je, da je 

poroka organizirana v skladu z našim načinom in slogom, ne glede na to, ali jo organiziramo 

sami ali jo organizira organizator. Poroka je naša poroka in naš dan, zakon pa naj traja večno. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETA O ORGANIZACIJI POROKE 

(poročeni in neporočeni anketiranci) 

Spoštovana anketiranka/spoštovani anketiranec, 

Sem Lea Šinkovec, absolventka Fakultete za Management v Kopru. Naslednja anketa služi za 

pripravo zaključne projektne naloge, zato se vam za odgovore že v naprej zahvaljujem. 

Na vprašanja v anketi večinoma odgovorite tako, da označite kvadratek pred odgovorom, ki 

najbolj ustreza vam oziroma vašemu mnenju. Vprašanja torej nimajo pravilnih in napačnih 

odgovorov, odgovorite tako, kot drži za vas. Prosim vas, da na vprašanja v anketi odgovarjate 

iskreno.  

Anketa je anonimna. Rezultati bodo obdelani na način, da bodo združeni v povprečja z odgovori 

vseh sodelujočih. 

Prosim vas, da odgovorite na vsa vprašanja, saj vam bo anketa vzela le 5 minut časa. 

 

SPLOŠNA VPRAŠANJA (ustrezno označi) 

 

1. Spol: 

 

M   Ž 

 

2. Starost: 

 

      Do 20 let   21–30 let   31–40 let 

      41–50 let   51 – 60 let   61–70 let  

      Nad 70 let 

 

3. Izobrazba: 

 

      Osnovna šola       Univerzitetna izobrazba 

      Poklicna šola                  1. stopnja bolonjskega študija 

      Srednja šola       2. stopnja bolonjskega študija 

      Višja ali visoka šola                                   Magisterij ali doktorat 

 

4. Ali ste poročeni? (odgovarjajte na spodnja vprašanja) 

 

       DA (odgovarjate od strani 2 do 4) 

       NE (odgovarjate od strani 5 do 6) 
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Na spodnja vprašanja odgovarjajo POROČENI 

 

1. Koliko časa ste poročeni? 

 

      Manj kot eno leto 

       1–5 let 

       6–10 let 

       11–20 let 

       21–30 let 

       30–40 let 

      Več kot 40 let 

      Več kot 50 let 

 

2. Na kakšen način je bila organizirana poroka? 

 

      V lastni režiji 

      S pomočjo organizatorja porok 

 

3. Kako ste se lotili organizacije poroke? 

 

      Skupaj s partnerjem 

      Z iskanjem informacij po spletu 

      S pomočjo organizatorja 

      Z nasveti staršev 

      S prepustitvijo partnerju 

      Drugo: ______________________________________________ 

 

4. Kdo vam je pomagal pri organizaciji poroke? 

 

      Organizator 

      Prijatelji 

      Družina 

      Partner 

      Drugo: ______________________________________________ 

 

5. Ali ste imeli poleg civilne poroke tudi cerkveno? 

 

DA  NE 
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6. Koliko ste zapravili za celotno poroko? 

 

      Do 5.000 EUR 

      5.000 EUR–8.000 EUR 

      8.000 EUR–12.000 EUR 

      Več kot 12.000 EUR 

 

7. Prosim, ocenite, kaj je bilo najbolj težavno pri organizaciji poroke 

(se ne strinjam 1 2 3 4 5 zelo se strinjam, X – ne želim odgovarjati). 

 

Določitev datuma    1 2 3 4 5 X 

Izbira lokacije    1 2 3 4 5 X 

Izbira fotografa in snemalca    1 2 3 4 5 X 

Izbira obleke    1 2 3 4  5 X 

Izbira glasbene skupine ali DJ    1 2 3 4 5 X 

Izdelava vabil    1 2 3 4 5 X 

Okrasitev miz    1 2 3 4 5 X 

Določitev sedežnega reda    1 2 3 4 5 X 

Izbira hrane (meni)    1 2 3 4 5 X 

Kupovanje prstana    1 2 3 4 5 X 

Izbira šopka    1 2 3 4 5 X 

Izbira torte    1 2 3 4 5 X 

Drugo: ________________________________ 1 2 3 4 5 X 

 

8. Koliko časa ste porabili za organizacijo poroke? 

 

      1–2 meseca 

      2–6 mesecev 

      6–12 mesecev 

      Več kot 12 mesecev 

 

9. Ali je bila organizacija poroke stresna? 

 

DA  NE 

 

Če ste odgovorili z DA, zakaj? 

 

______________________________________________________________________ 
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10. Česa vas je bilo strah pri organizaciji poroke? 

 

      Zaseden termin 

      Slabo vreme 

      Neodzivnost povabljencev 

      Zasedena lokacija 

      Drugo:__________________________________________________________ 

 

11. Naslednje dejavnike pri organizaciji vaše poroke razvrstite po pomembnosti 

(oštevilčite od 1 do 15). 

 

      Določitev datuma     Okrasitev miz  

      Lokacija     Sedežni red   

      Poročno potovanje     Hrana (meni)  

      Fotograf in snemalec     Prstan 

      Obleka     Šopek 

      Glasbena skupina ali DJ     Torta 

      Vabila     Drugo: _____________________ 

      Plesni tečaj      

 

12. Ali menite, da je pomembno ohranjanje starih ljudskih običajev in obredov na 

porokah? 

 

DA  NE 

 

Če ste odgovorili z DA, zakaj? 

 

______________________________________________________________________ 

 

13. Kakšne so razlike med poročnim obredom v preteklosti in danes (označite največ tri 

trditve, s katerimi se najbolj strinjate)? 

 

      Obred v preteklosti je bil bolj preprost kot danes.  

      Hrana je bila domačega izvora in skoraj ničesar niso kupili. 

      Za poroko so porabili manj denarja kot danes. 

      V preteklosti je obred trajal dva dni ali več, danes pa samo en dan. 

      Nekoč so bili oblečeni v bolj preprosta oblačila kot danes. 

      Drugo: ______________________________________________ 
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14. Če bi se poročili še enkrat, ali bi kaj spremenili? 

 

DA  NE 

 

Če ste odgovorili z DA, kaj bi spremenili? 

____________________________________________________________________ 

Hvala za vaš čas. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.  
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Na spodnja vprašanja odgovarjajo NEPOROČENI 

 

1. Kaj je razlog, da ste neporočeni? 

 

      To je prevelika obveza 

      Nisem za skupno življenje 

      Strah pred ločitvijo 

      Finančni razlogi 

      Je preveč konzervativno 

      Nisem še našel/našla prave osebe 

      Nezaposlenost 

      Stanovanjski problem 

      Drugo: ___________________________ 

 

2. Ali se želite poročiti? 

 

DA  NE 

 

3. Kako pomembno se vam zdi, da se par poroči? 

 

      Zelo pomembno      

      Srednje pomembno      

      Nepomembno 

 

4. Kakšno poroko bi imeli, če bi se poročili? 

 

      Veliko poroko (več kot 50 povabljenih) 

      Majhno poroko (manj kot 50 povabljenih) 

 

5. Ali bi imeli poleg civilne poroke tudi cerkveno? 

 

DA                   NE 

 

6. Bi za organizacijo in pripravo celotne poroke najeli organizatorja? 

 

DA  NE  MOGOČE 

 

7. Ali želite sodelovati pri organizaciji, če bi vse prepustili organizatorju? 

 

ŽELIM SODELOVATI  NE ŽELIM SODELOVATI 
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8. Česa vas bi bilo strah pri organizaciji poroke? 

 

      Zaseden termin 

      Slabo vreme 

      Neodzivnost povabljencev 

      Zasedena lokacija 

      Drugo: ______________________________________________ 

 

9. Kako bi po pomembnosti razvrstili naslednje dejavnike pri organizaciji poroke? 

(oštevilčite od 1 do 15) 

 

      Določitev datuma     Okrasitev miz  

      Lokacija     Sedežni red   

      Poročno potovanje     Hrana (meni)  

      Fotograf in snemalec     Prstan 

      Obleka     Šopek 

      Glasbena skupina ali DJ     Torta 

      Vabila     Drugo: _____________________ 

      Plesni tečaj      

 

10. Koliko bi bili pripravljeni potrošiti za tako organizacijo poroke? 

 

      Do 5.000 EUR 

      5.000 EUR–8.000 EUR 

      8.000 EUR–12.000 EUR 

      Več kot 12.000 EUR 

 

11. Ali menite, da je pomembno ohranjanje starih ljudskih običajev in obredov na 

porokah? 

 

DA                   NE 

 

12. Kakšne so razlike med poročnim obredom v preteklosti in danes (označite največ tri 

trditve, s katerimi se najbolj strinjate)? 

 

      Obred v preteklosti je bil bolj preprost kot danes.  

      Hrana je bila domačega izvora in skoraj ničesar niso kupili. 

      Za poroko so porabili manj denarja kot danes. 

      V preteklosti je obred trajal dva dni ali več, danes pa samo en dan. 

      Nekoč so bili oblečeni v bolj preprosta oblačila kot danes. 
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      Drugo: ______________________________________________ 

 

 

Hvala za vaš čas. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.  

 

 


