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Organizacija glasbenega dogodka 

Zapiski s predavanja - 12. 11. 2022 - MINK Tolmin - organizacija glasbenega dogodka. 

Predavanje je bilo zastavljeno izrazito interaktivno, zato so v dokumentu podane osnovne 
smernice in iztočnice, na podlagi katerih se je razvijala diskusija. Osnova so bile tudi izkušnje 
udeležencev, ki jih na tem mestu ne bomo popisovali. 

Postopek organizacije glasbenega dogodka 

1. Finančni načrt

Za uspešno izvedbo glasbenega dogodka, moramo najprej pripraviti finančno projekcijo 

dogodka. Pomislimo, katero osebje potrebujemo za izvedbo koncerta ali klubskega 

dogodka? 

- Producent / organizator (mi)
- Tonski tehnik
- Lučkarski tehnik
- Varnostnik
- Prodajalec kart & servis za prodajo kart
- Gostinsko osebje
- Izvedbenik dogodka / stage manager / gostitelj
- Garderober
- Fotograf
- Oblikovalec
- Monitorski tehnik (za večje odre)
- Odrski tehnik (za večje odre)

Premislimo katere funkcije so združljive v eni osebi glede na velikost in resnost produkcije 
dogodka. Veliki dogodki narekujejo specializiran kader, medtem ko je pri dogodkih z 
manjšimi budžeti pogosto, da ena oseba opravlja več funkcij ali da določen kader ni del 
enačbe. 

Kateri stroškovni dejavniki bodo še vplivali na končni znesek? 
- Nadomestilo za uporabo avtorskih del (SAZAS, IPF)
- Najem opreme (ozvočenje, instrumenti ...)
- Pogostitev
- Oglaševanje (plakati, spletno oglaševanje)
- Prenočišče
- Potni stroški (če jih obračunavamo ločeno od honorarja)
- Honorar nastopajočih
- Strošek posrednika (ponavadi okrog 15%)



- Davek (22% DDV če so izdajatelji računa davčni zavezanci oz. če so tujci, odvisno od
njihove davčne stopnje)

- Čiščenje

Nekatere storitve lahko pridejo že z dvorano, če jo najameš. 

Potem razmislimo o virih prihodkov: 
- Prodaja vstopnic
- Prodaja pijače in hrane
- Razpisna sredstva
- Sponzorska sredstva
- (Sredstva tujih servisov za izvoz glasbe)

Nasvet – kot neizkušen organizator oz. Nekdo, ki ne deluje pod okriljem neke ustanove, 
delaj v ekipi. Več je ljudi, lažje se porazdeli delo, lažje se doseže več publike in proda več 
vstopnic. Znanja različnih ljudi v ekipi se dopolnjujejo. 

Ključne stvari, ki jih je treba met v mislih ves čas med planiranjem dogodka: 
- Kdo je moja ciljna publika? - Da znam privabiti obiskovalce na dogodek
- Odhodki vs. prihodki - Da se ne znajdem z ogromno luknjo v žepu po dogodku

2. Izbira nastopajočega

Kdo bo nastopal na dogodku? Koliko nastopajočih bo na dogodku? Če imam 5 skupin, kdaj 
bomo izvedli tonske vaje, koliko časa bo trajal dogodek ipd.?  

Kdo je ciljna publika - koliko ljudi bo prišlo na koncert z našimi nastopajočimi? Ali bo naša 
publika gledala pet različnih skupin, kjer bo vsak igral po 90 minut? Ali morajo morda na 
avtobus ob enajstih zvečer in bodo zadnji nastopajoči igrali pred prazno dvorano? 

Koliko bom plačal izvajalce? Odhodki vs. prihodki. Se zmenim, da dobi prihodek od prodanih 
kart? Se zmenim za fiksno vsoto, da mi v primeru dobre prodaje ostane nekaj denarja? Se 
zmenim za določen procent od prodaje ali za kombinacijo obojega? 

3. Angažiranje nastopajočega

Kaj  je booking? 
Booking oz. buking (ni slovenskega izraza) je proces angažiranja določenega izvajalca za 
nastop v živo na dogodku. 

Po standardih glasbene industrije ima izvajalec poleg svojega menedžerja tudi svojega 
booking agenta. 

Pred kontaktiranjem izvajalca vedno prevrimo, ali ima izvajalec agenta. Kdo je buking agent? 
Kje najdem kontakt? Ponavadi je objavljen na njihovih uradnih kanalih - Facebook / 
Instagram / Spletna stran 



Pri nas je zaradi majhnosti trga glasbena industrija veliko manj obsežna, veliko funkcij, o 
katerih bomo govorili, opravlja ena oseba, pogosto celo član benda - npr. menedžer, buking 
agent itd. -> slabša efikasnost, ker ta oseba ponavadi nima vseh potrebnih kompetenc oz. 
nima dovolj časa za vse, sploh če glasba ni njihova primarna dejavnost (študij, služba ipd.). 
To se odraža pri tem, da je komunikacija pogosto počasnejša ali pomanjkljiva oz. da včasih 
tudi izvajalec relativno malo naredi za to, da bi se prodalo več kart – ta naloga lahko pade 
izključno na organizatorja, na kar je vedno dobro biti pripravljen. 

Delež honorarja, ki ga prejme booking agent se imenuje booking fee. Je povprečno 15% 
bruto honorarja, lahko pa se povzpne tudi do 25% ali pa je nižje npr. 10%. Odvisno je seveda 
tudi od tega, ali si zmenjen za bruto ali neto honorar in ali se npr. stroški odbijejo pred 
izračunom procentaže. 

Vselej je treba skomunicirati točno kakšen točno bo strošek honorarja tj. če obstaja buking 
fee oz. strošek posredovanja, ali je ta vključen v vašo ponudbo ali se ji bo prištel. Je vaša 
ponudba bruto al neto? Kako se bo izplačalo izvajalca? Če imamo program financiran s strani 
kakšnega razpisa, potrebujemo primerne račune.  

Kdaj bo izvedeno plačilo honorarja? Bolj uveljavljeni nastopajoči pogosto pričakujejo avans. 

Če so izvajalci na turneji in jim manjka specifičen datum, imaš dobre možnosti, da se 
dogovoriš za nižji honorar kot sicer.  

4. Izbira prizorišča in datuma

Ali v mojem okolju obstaja kakšen že opremljen prostor, ki ponuja možnost organizacije 
tovrstnih dogodkov brez dodatnih stroškov? Splača se pozanimati pri prijateljih in ljudeh, ki 
so že organizirali kaj podobnega. Kakšen je ta prostor, kdo tja zahaja? Bo moja ciljna publika 
obiskala to prizorišče?  

Koliko me stane ta prostor in kaj za to dobim tj. kaj ne bo predstavljalo dodatnega stroška 
potem? Kakšno opremo vse ima ta prostor? So kakšne posebnosti glede odpiralnih časov, 
glede omejitve kapacitete ipd.? Imajo obvezno plačljivo garderobo? Kakšne so cene pijač in 
ali je za mojo ciljno publiko to lahko problem? Bom na dogodek privabil naključne 
obiskovalce prizorišča ali samo ljudi, ki jih tja pripeljem neposredno z namenom obiska tega 
koncerta? 

Lokacija - je lahko dostopna z javnim prevozom? Peš, s kolesom? Kako bo tja prišla moja 
ciljna publika? 

Kdaj je prizorišče na voljo? Je to dober dan v tednu za koncert? Bo moja publika prišla? 

Se na isti dan / v istem obdobju dogaja kaj podobnega, kamor bi moja publika lahko šla? 

Dobro je skleniti pogodbo s prostorom, da zavaruješ svoje pravice. Tako črno na belem piše 
kdo priskrbi kaj in koliko je strošek česa. Pogodbo je pred podpisom vedno treba natančno 
prebrati. Enako velja za pogodbe z izvajalci. Tudi če ni pogodbe, je treba pisno potrditi vse, 



da potem ni sprenevedanja. Pisni dogovor, tudi po e-pošti, je zavezujoč in velja namesto 
pogodbe. 

5. Logistika izvedbe

Od nastopajočih moraš čimprej dobiti seznam tehničnih zahtev za izvedbo nastopa, da vidiš, 
če nastop lahko izvedeš.  To je dokument, ki se imenuje rider. Poznamo tehnični rider in 
hospitality rider. V njem piše kaj točno od tehnike nastopajoči rabi za izvedbo koncerta. 

Zahteve v riderju so pogosto prilagodljive, ampak je nujno, da se to predhodno skomunicira 
z izvajalcem oz. Njegovim predstavnikom. 

Koliko časa bo izvajalec potreboval za pripravo - namestitev na oder in izvedbo tonske vaje? 
Zastaviti je treba časovnico. Če je izvajalcev več, je treba računati vsaj eno uro tonske vaje 
na izvajalca, kar pomeni, da se je za koncert, ki se začne ob osmih, treba dobiti že popoldne. 

Če je na sporedu več izvajalcev, je treba predvideti tudi menjave med njimi na odru, 
prerazporediti je treba opremo, premakniti mikrofone. Glede tega se je najbolje vnaprej 
posvetovati s tonskim mojstrom in tehnično ekipo dogodka. 

Koliko časa bodo nastopajoči igrali - dobro definirati, sploh, če ima dogodek več 
nastopajočih. Dobro tudi, da jim je jasno, da se morajo držati morebitne omejitve oz. če 
lahko podaljšajo koncert. Dobro se je tudi prepričati, da ne angažiraš izvajalca, ki igra 45 
minut, če rabiš zapolniti 3 ure programa. 

Kako je z odrsko opremo – si jo nastopajoči delijo? Kaj bodo nastopajoči jedli in pili? Obstaja 
zaodrje? Je v njem hladilnik? Ali ima kdo kakšne alergije oz. je vegan/vegeterijanec? To je 
ponavadi del hospitality riderja.  

Kje se bo parkiralo? Je možen dostop z avtom do prizorišča za dostavo opreme? Je treba 
nosit opremo po stopnicah? Če se organizira prenočišče – kje bodo nastopajoči spali? 
Potrebna vnaprejšnja rezervacija, sploh če nastop organiziraš na bolj turistični destinaciji. 
Koliko brezplačnih kart nudiš nastopajočim? Kaj to pomeni za kapaciteto pri manjših 
prostorih? Do kdaj se mora dogodek zaključiti?  

6. Promocija

Kdo je moja ciljna publika? Pri zastavljanju programa kluba ali nekega cikla je razmišljanje 
bolj dolgoročno, pri enem koncertu bolj kratkoročno in direktno. 

Kako jo doseči - katere kanale uporablja? Se mi splača delat plakate? Bodo nagovorili 
mimoidoče? Je to v mojem okolju praksa oz. ali bi lahko postala? Ali obstajajo prostori, kjer 
bi lahko izobesil plakate? 

Je moja publika na Facebooku, Instagramu? Kakšno vsebino konzumira? Plačani oglasi na 
družbenih omrežjih - dobro si je kej prebrat o tem, preden se v to vlaga denar, da se vložek 
optimizira. Tudi izven tega je nujna kreativnost pri oblikovanju in promociji dogodka. Sploh v 



lokalnem okolju, kot je Tolmin je najpomembnejši stik s skupnostjo - dosti bolj kot plačani 
oglasi. 
 
Osnovno vprašanje, ki si ga bo postavil potencialni obiskovalec koncerta, je “zakaj naj ga 
obiščem?” Najboljše je, da je odgovorov na to čimveč. 
 
“Ker tega izvajalca še nisem slišal in mi je zanimiv” (Pomeni, da mora izvajalec že biti zanimiv 
in je že delal na tem, da ga ljudje poznajo). 
 
“Ker ta izvajalec že nekaj časa ni igral v mojem kraju in je bilo nazadnje dobro” (Nikoli ni 
dobro koncertov v istem kraju organizirati v kratkih medsebojnih intervalih. je pa dobro, če 
ima izvajalec že izgrajeno bazo poslušalcev). 
 
“Ker ima ta izvajalec novo izdajo in me zanima kako se sliši v živo, pa še kupil bom lahko 
ploščo” (Vedno je dobro imeti neko zgodbo za dogodkom). To pomaga tudi pri pisanju 
promocijskega besedila. Pomembno je osmišljevanje dogodka, večja kot je ekskluzivnost, 
bolj je zanimivo za ljudi. To je verjetno nekoliko drugače v kraju, kjer ni toliko konkurence, 
ampak še vedno velja, ker s tem komuniciraš, da ponujaš nekaj presežnega. 
 
“Ker gredo tja vsi moji prijatelji”  
 
“Ker me je dogodek pritegnil z nekim elementom svojega oglaševanja, kreative” (to je na 
organizatorju - mogoče lahko koncert oglašuje z nekim zabavnim geslom - ali se promocija 
fokusira na izvajalca ali na zasnovo dogodka?) 
 
Ali je to nek dogodek tipa “Met sekire v med”, kjer igra ta in ta (fokus promocije ni na 
glasbenem delu) ali je to “Večer slovenskega synthwava” (fokus promocije je na glasbenem 
delu dogodka, a ne na izvajalcih) ali “Izdaja albuma x skupine y” (fokus promocije je 
predvsem na glasbenem delu dogodka - eksplicitno na izvajalcu). Pomembno, da imaš 
občutek ali bo promocija preko imena izvajalca obrodila sadove ali je boljše stvar zastaviti 
drugače.  
 
Poskrbi, da je dogodek dobro oblikovan in da imaš oblikovne elemente prilagojene za vse 
platforme, ki jih uporabljaš - Instagram story, Facebook event, plakat itd. 
 
Kateri mediji pišejo o glasbi in ali bi jih zanimal moj dogodek - kontaktiranje urednikov dovolj 
časa vnaprej za morebiten intervju z nastopajočimi, morebitno recenzijo dogodka, 
fotoreportažo. To vse omogoča večji doseg. Ključno vprašanje - postavi se v njihov položaj, 
preštudiraj kaj objavljajo in presodi, če obstaja možnost, da sodelujejo pri tvojem dogodku. 
Poskrbi, da imaš na dogodku seznam akreditacij, do katerega lahko dostopa oseba, ki 
preverja vstopnice. 
 
Kje je informacija o dogodku objavljena? Zaznaj čim več napovednikov dogodkov in razpošlji 
informacijo o svojem dogodku. Dobro je obveščati novinarje o dogajanju, da si naredijo 
miselni zaznamek, da obstajaš. 
 



Nagradne igre - lahko kako povečaš doseg na družbenih omrežjih? Ponudiš zastonj karto 
najbolj inovativnemu hecu na neko temo ali kaj podobnega? Naj obiskovalci opravljajo delo 
promotorjev zate. Za ceno ene gratis vstopnice lahko dobiš veliko več, kot če bi ta denar 
vložil v oglase. 

Teaserji, ki jih posnamejo nastopajoči, lahko delujejo kot vsebina, ki doseže njihove 
poslušalce. 

Kot omenjeno je ključnega pomena, da za dogodkom stoji neka zgodba, ki jo lahko 
promoviraš - nov material, izid singla, izid albuma, poslovilni koncert, premierni koncert itd. 

Lahko za svoj dogodek dobim sponzorje? Poznam koga, ki bi prijateljsko odstopil kakšna 
sredstva za malo promocije? Koliko ljudem bo znamka izpostavljena - kako bo to pomagalo 
sponzorju? 

7. Izvedba dogodka

Pomembno je, da nastopajoči in ekipa ne zamujajo, ker se lahko ustvari kumulativni efekt in 
zamuda ni več obvladljiva. Pomembno je, da poskrbiš za to, da se dogajanje dogaja po 
časovnici oz. da časovnico spišeš tako, da upoštevaš morebitne zamude / zaplete med 
pripravami.  

Ugotovi kdo izmed nastopajočih bo tvoja kontaktna oseba in z njim komuniciraj, ta oseba pa 
naj prenese komunikacijo naprej na ostale člane. 

Če hraniš nastopajoče, jih ne hrani tik pred nastopom. Kako je s pijačo? Imaš sistem 
kupončkov v baru, kupiš pijačo prej v trgovini? 

Poskrbi, da na dan dogodka aktivno objavljaš na družbenih omrežjih in dogodek tudi 
dokumentiraš s storyji ipd. Mogoče ob začetku dogodka nekdo vidi story in se odloči 
udeležiti dogodka.  

Razmisli, kako bi še dokumentiral dogodek. Fotograf (pomaga za nadaljnjo promocijo in 
post-clipping), bi morda posnel koncert? Omogoča mešalna miza neposredno snemanje 
zvoka? Imaš koga, da bi posnel video? Vsekakor mora biti to dogovorjeno z nastopajočimi, ki 
morajo v to privoliti, da se ne krši avtorskih pravic. Fotografiranje je samoumevno, snemanje 
celotnega nastopa ne. 

Skrbi, da imajo nastopajoči vse, kar potrebujejo in da lahko začnejo ob dogovorjeni uri. Če je 
pričakovana zamuda, jo vštej že v časovnico.  

Se bo na dogodku predvajala muzika preden nastopajoči pride na oder? Pride s svojim 
stroškom za IPF (Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov). 
Nastopajoči ti morajo izpolniti tudi SAZAS obrazec. Najboljše je, da to storijo pred 
koncertom.  



Po koncu dogodka poskrbi, da vsi zadovoljni zapustijo prizorišče in da nihče ničesar ne 
pozabi. 

8. Po dogodku

Naslednji dan objavi zahvalo obiskovalcem in nastopajočim. Tudi neposredno sporočilo 
nastopajočim, kjer jih obvestiš o nadaljnjih korakih (izplačilo, višina honorarja, če je bila 
vezana na prodajo kart ...). 

Za povečanje dosega na družbenih omrežjih ter za arhiv so pomembne fotografije, posnetki, 
recenzije itd. Pri objavi fotografij vedno navedite avtorja fotografij, da ne kršite avtorskih 
pravic. 

Pripravil: Nik Drozg 
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