
 
 

 

 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, 2000 Maribor, Slovenija.   

Matična številka: 1967312, DŠ: 46107657, številka TRR pri Novi KBM d.d. 04515-0001074492.  

Zavod je vpisan v register pri okrožnem sodišču v Mariboru, SRG 2004/01219, št. vložka 1/12095/00, šifra dejavnosti: 72.200. 
 

 
VABILO NA  

2. STOPNJO USPOSABLJANA V OKVIRU PROJEKTA MODEL M SLOVENIJA 
Javni zavod Cene Štupar, Ljubljana, Kališnikov trg 12 

 
15.6.2018 ob 9. uri: Organizacija dogodkov in »Event management« 
(registracija udeležencev med 8.30 – 9.00) 
 
Predavatelja: Mitja Špes in dr. Martina Rauter 
 

• Kaj sploh je organizacija dogodkov? 

• Kaj se moramo vprašati, preden pristopimo k organizaciji dogodka, prireditve, 

festivala…? 

• Kako zasnova dogodka, prireditve, festivala… izgleda na papirju in kaj se potem 

dogaja v resnici? 

• Ključni trenutki za  odlično izvedbo dogodka, prireditve, festivala…? 

• Človeški faktor pri organizaciji in organiziranju 

• Vloga PR in marketinga pri promociji dogodka, prireditve, festivala… in ali je to 

dovolj? 

 

Mitja Špes zaključuje študij Organiziranje in management socialnih dejavnosti, področje 

Mladostniki na fakulteti Doba. Več let je bil predsednik Kluba mariborskih študentov. Med 

leti 2012 in 2015 je bil sodelavec Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor, kjer je 

delal na projektu Evropska prestolnica mladih 2013. Ima dolgoletne izkušnje pri delu s 

projekti in z mladimi. Trenutno ja zaposlen v lastnem podjetju Factumevent s.p., v okviru 

katerega organizira predvsem večje javne športne in kulturne dogodke in projekte. Kot 

mentor deluje tudi v programu Mentorstvo Zavoda Y. 

Dr. Martina Rauter je leta 1998 diplomirala na Fakulteti za družbene vede – smer 

komunikologija, trženje in tržno komuniciranje. Študij je nadaljevala na isti fakulteti do 

naziva doktor socioloških znanosti, ki ga je pridobila decembra 2005. Od novembra 1998 do 

spomladi 2004 je bila zaposlena na Fakulteti za šport, potem je bila več let  zaposlena v 

gospodarstvu, predvsem na področju PR in marketinga. Do jeseni 2017 je bila zaposlena kot 

višja svetovalka za mladino na Mestni občini Maribor, potem kot strokovni sodelavec za 

mlade na Inštitutu IRDO – Inštitut za razvoj družbene. Sedaj je samozaposlena in opravlja 

dela s področja organizacije projektov in dogodkov, PR in marketinga. 
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Je avtorica in soavtorica različnih strokovnih in znanstvenih člankov, kot sodelavec iz prakse 

je v štud. letu 2017 / 2018 predavala tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.  

 
Pohitite s prijavo in nam izpolnjeno prijavnico pošljite do srede, 13.6.2018 na e-naslov: 
martina.rauter@irdo.si.  
 

 
Pridi in se prepričaj na lastno pest, odlično bo. Lahko pa nas tudi pokličeš, 051 

365 443 (Martina) in 031 344 883 (Anita). 
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