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NASLOV 

Poslovna pobuda posodobitve storitev glasbenega izo braževanja 

IZVLEČEK 

Povpraševanja po alternativnih glasbenih izobraževalnih storitvah in hkrati 

pomanjkanje ustanov, ki bi se ukvarjale z manj uveljavljenimi instrumenti in 

glasbenimi stili ter alternativnimi in modernimi glasbenimi stili je v današnjem času 

vedno več. Pobuda posodobitve storitev glasbenega izobraževanja se je tako razvila 

glede na povpraševanje in skozi večletne izkušnje na glasbenem področju.  

Podana pobuda rešuje večna vprašanja: kje se lahko naučim igrati na instrumente, ki 

jih ne zajema glasbena šola, kje lahko spoznam različne moderne glasbene stile, ki 

jih ravno tako ne zajemajo obstoječe glasbene šole in podobne institucije ter kje 

lahko svoje znanje nato uporabim in vstopim v glasbeni svet. 

Cilj diplomskega dela je preveriti sistem glasbenega izobraževanja v Sloveniji in 

oceniti poslovno priložnost za ustanovitev podjetja »Glasbena hiša« za posodobitev 

storitev glasbenega izobraževanja ter nato na podlagi raziskav določiti obliko novega 

podjetja in pripraviti poslovni načrt. 

Glasbena hiša predstavlja take vrste podjetje, ki bo delovalo na področju glasbenega 

izobraževanja, ki ga ne pokrivajo z zakonom določene glasbene šole. Zajemalo bo 

alternativne glasbene instrumente, ki niso uveljavljeni v glasbenih šolah, imajo pa 

velik potencial in svojo specifiko (npr. električna kitara, diatonična harmonika, bas 

kitara ipd.). Predvsem pa so popularni in znani v svojih značilnih stilih (rock, pop, 

narodno zabavna glasba ipd.). Panoga alternativnega glasbenega izobraževanja je v 

Sloveniji slabše razširjena in trenutno v fazi razvoja, kar predstavlja tržno nišo in 

ključni dejavnik uspeha načrtovanega podjema.  

 

KLJUČNE BESEDE 

glasbena hiša, poslovni načrt, glasbeno izobraževanje 
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TITLE 

Business Initiative to update music education servi ces 

ABSTRACT 

The initiative to modernize music education in Slovenia is based on years of 

experience in music, on the increasing demand for alternative music education 

services and on the lack of music institutions where one can learn less-established 

musical instruments and alternative, modern or popular music.  

The idea solves the eternal question, where can I learn to play instruments not 

covered by schools of music and where can I learn a variety of modern music styles, 

which are not taught at music schools and similar institutions, and then use learned 

skills and enter the world of music. 

The aim of the thesis is to examine the music education system in Slovenia as well as 

to evaluate business opportunities to create a "Music house" company to upgrade 

music education services. After analyzing the results the form of the business entity 

will be determined and the business plan will be prepared. 

The Music house is a company that will work in the field of music education which 

is not covered by schools of music. It will teach musical instruments, which are not 

taught at music schools but have great potential and their specifics (eg. electric 

guitar, diatonic accordion, bass, etc.). They are popular and well known in their 

distinctive styles (rock, pop, folk music, etc.). Alternative music education industry 

in Slovenia is less widespread and is currently an underdeveloped system, which 

represents a niche market and a key success factor. 

 

KEYWORDS 

music house, business plan, musical education
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1 UVOD 

1.1 Opis teme 

Dejavnost alternativnega glasbenega izobraževanja je na področju Slovenije slabše 

razširjena in trenutno v fazi razvoja. V večini primerov so se na začetku s tem 

ukvarjali samo redki znani posamezniki, ki so poučevali le določen instrument in le 

določen stil. Večina le teh je zaposlenih na drugih področjih in jim glasba tako 

predstavlja dopolnilno dejavnost oziroma hobi. Obstajajo pa tudi nekatera podjetja 

po Sloveniji, ki so nastala v zadnjih petih letih in se ukvarjajo s to dejavnostjo. 

Predvsem gre za zasebne glasbene šole, ki pa delno upoštevajo tudi  alternativne 

instrumente. Večina zasebnih glasbenih šol izvaja programe tako kot klasične 

glasbene šole le da pri tem uporabljajo drugačne metode učenja. Takih, ki pa se 

ukvarjajo izključno z alternativnimi instrumenti in modernimi stili pa je malo in se iz 

tega vidika ta dejavnost še razvija. 

Tako je nastala pobuda za posodobitev storitev na področju glasbenega 

izobraževanja in ideja o ustanovitvi podjetja, ki bo delovalo na področju glasbenega 

izobraževanja, ki ga ne pokrivajo z zakonom določene glasbene šole. Zajemalo bo 

alternativne glasbene instrumente, ki niso uveljavljeni v glasbenih šolah, imajo pa 

velik potencial in svojo specifiko. 
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1.2 Namen diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je preveriti sistem glasbenega izobraževanja in oceniti 

poslovno priložnost za ustanovitev podjetja »Glasbena hiša«. To pomeni oceniti 

trenutno stanje glasbenega izobraževanja, opraviti pregled panoge, storitev in trga ter 

poskrbeti za obdelavo in analizo vseh podatkov. Na podlagi teh raziskav in analiz 

želimo določiti obliko novega podjetja in pripraviti poslovni načrt ter poskrbeti, da se 

bo podjetje razvijalo v skladu z načrtom. 

Pomembno je tudi, da si podjetje zastavi dolgoročne cilje npr. za prvo petletno 

obdobje: 

- graditi prepoznavnost podjetja, 

- nuditi kvalitetne in strokovne storitve, 

- spremljanje trendov in novosti za razvoj družbe in 

- povezovati glasbenike v skupine in jih motivirati v ustvarjanje. 

 

Glasbena hiša bo za doseganje teh ciljev razvijala alternativne metode glasbenega 

izobraževanja, izpopolnjevanja in ustvarjanja, oziroma bo postala glasbeno središče 

različnih profilov glasbenikov, ki se med seboj povezujejo in širijo, motivirajo ter 

ustvarjajo glasbeno kulturo. 

Ciljna skupina potencialnih kupcev so za podjetje v prvi vrsti predvsem mladi s 

smislom za glasbo in pa tisti, ki so glasbeno že aktivni in si želijo bodisi novega 

znanja oziroma samo izpopolnitev obstoječega znanja. Ključne konkurenčne 

prednosti so: program glasbenega izobraževanja na področju alternativnih 

instrumentov in stilov, nov trend v glasbenem izobraževanju, program 

individualnega svetovanja in spremljanja strank na glasbeni poti, program 

snemalnega studia, vpeljava programske opreme v storitve, poučevanje po šolah – 

bližje učencem. 
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2 TRŽNA RAZISKAVA IN ANALIZA 

2.1 Analiza panoge  

Na primarnem ciljnem trgu podjetja (Primorska) ni podjetja, ki bi se s tako panogo 

ukvarjalo. Lahko prepoznamo le: nekatere posameznike, ki se ukvarjajo s 

posameznimi alternativnimi instrumenti, oddelek zavoda glasbenega izobraževanja 

Muzikaviva in pa različna društva. Kupci zato velikokrat odhajajo na druge trge po 

Sloveniji ali pa v tujino, kjer jim nudijo kvalitetne storitve a v večini primerov za 

neprimerno višjo ceno. Predvsem je zelo veliko povpraševanje po instrumentih, ki so 

poznani iz popularnih glasbenih skupin (npr. električna kitara iz rock bendov).  

Na našem začetnem ciljnem trgu (obalno-kraška regija) delujeta 2 klasični glasbeni 

šoli s tradicijo, ki pa ne upoštevata alternativnih instrumentov in izvajata samo 

predpisane programe. Za naše podjetje pa ravno to predstavlja tržno nišo in bo 

dopolnilo sedanjo ponudbo na tržišču. Poleg tega pa velja omeniti, da se instrumenti 

in glasbeni stili skozi čas razvijajo in spreminjajo, zato je potrebno nenehno 

spremljanje le teh, saj samo tako lahko ustvarimo pravo ponudbo glede na 

povpraševanje. Nenehno spremljanje teh novosti bo za nas predstavljalo prednost 

pred konkurenco. Povpraševanje po glasbenem izobraževanju v posameznih 

segmentih se bodisi ohranja oziroma raste in tukaj vidimo našo podjetniško 

priložnost. 

2.2 Analiza kupcev 

Naše storitve so namenjene vsem, ki bi radi delovali na alternativnem glasbenem 

področju. Sem spadajo vsi, ki se želijo naučiti igrati na instrumente iz naše ponudbe 

ali samo dopolniti svoje znanje. Ciljna skupina so v prvi vrsti predvsem mladi s 

smislom za glasbo in pa tisti, ki so glasbeno že aktivni in si želijo bodisi novega 

znanja oziroma samo izpopolnitev obstoječega znanja. Za naše podjetje sta predvsem 

pomembni dve ciljni skupini mladih in sicer osnovnošolci in pa srednješolci, saj se 

le ti največkrat odločajo za glasbene interesne dejavnosti. 
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Vsekakor bi bile storitve dostopne tudi starejšim, saj še vedno velja rek »Za glasbo 

nikdar ni prepozno!« in bomo tako naše storitve ponudili tudi odraslim. Zadnjo 

skupino kupcev pa predstavljajo glasbeniki posamezniki, ki največkrat iščejo 

dodatna znanja in izpopolnjevanje na določenem glasbenem področju. 

Naše kupce lahko na grobo razvrstimo v tri segmente, in sicer na mlade, starejše in 

pa glasbenike. 

2.2.1 Segment mladih 

Največji odstotek izobraževanja predstavljajo ravno mladi in zato so mladi tudi naša 

največja ciljna skupina. Značilno je, da mladi največ spremljajo trende ter novosti, ki 

se pojavljajo na trgih. Naše storitve pa se ravno po tem diferencirajo od ostalih, ker 

upoštevajo nove trende in glasbene smernice, ki se dogajajo na glasbenem področju 

po svetu. Posebno pri srednješolcih je značilno, da jih privlačijo alternativni 

instrumenti ter glasbeni stili (pop, ele. glasba ipd.). Mladim bi zato ponudili glasbeno 

izobraževanje v obliki tečajev in individualnega pouka tako za začetnike, kot 

nadaljevalce. V ta segment uvrščamo vse mlade od 7 do 18 leta starosti in jih delimo 

v dve skupine:  

-Osnovnošolci od 7 do 14 let 

-Srednješolci od 14 do 18 let 

2.2.2 Segment odraslih 

V ta segment uvrščamo starejše od 18 leta starosti naprej, ki jih zanima 

izobraževanje na alternativnem glasbenem področju. V zadnjih letih se pojavlja vse 

večje povpraševanje po izobraževanju odraslih in aktivnem preživljanju prostega 

časa. Zanimanje starejših za glasbeno izobraževanje se bistveno razlikuje od 

segmenta mladih. Lahko rečemo, da so starejši privrženci bolj originalnih stilov in 

narodni glasbi (stari rock, zabavna in narodno zabavna). Le tem bomo ponudili 

prilagojeno glasbeno izobraževanje v obliki tečajev in individualnega pouka tako za 

začetnike, kot nadaljevalce. 
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2.2.3 Segment glasbenikov 

V ta segment uvrščamo vse tiste, ki se z glasbo že aktivno ukvarjajo in jih zanima 

samo določeno področje ali neka glasbena zvrst, katero bi se bodisi radi naučili ali le 

izpopolnili svoje že osvojeno znanje. Odstotek glasbenikov je bistveno manjši od 

prejšnjih dveh segmentov, je pa zato bolj specifičen in pomemben za razvoj. Temu 

segmentu bomo ponudili izobraževanje v obliki enkratnih predavanj in delavnic. 

2.3 Obseg trga 

Za podjetje predstavlja začetni ciljni trg primorska regija, kjer povpraševanje po 

alternativnem glasbenem izobraževanju v posameznih segmentih raste in je slabše 

razvito. V zadnjih letih se vse več mladih odloča za učenje modernih stilov glasbe in 

alternativnih instrumentov.  

Za boljšo predstavo o obsegu trga smo zato raziskali ciljno tržišče z vidika mladih na 

obalno-kraški regiji. Predvsem nas zanimajo mladi-osnovnošolci in pa 

srednješolci, ker predstavljata naši ciljni skupini. Ostale segmente (segment starejših 

in segment glasbenikov) je seveda težje oceniti in analizirati ter predstavljajo 

bistveno manjši odstotek potencialnih strank. Zajeli smo šest občin in sicer Koper, 

Izola, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača in Sežana.  

Iz statističnih  podatkov objavljenih na spletni strani Statističnega urada Republike 

Slovenije smo zajeli podatke, ki so primerljivi in smo jih lahko v največji meri 

uporabili za našo raziskavo. Podatki se nanašajo na leto 2009.  

2.3.1 Število osnovnih šol in število vseh učencev po šolah 

V tabeli 1 so prikazani podatki o številu osnovnih šol in pa skupno število vseh 

učencev v občini, ki so veljali za leto 2009.  
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Tabela 1: Število osnovnih šol in število vseh učencev po šolah v letu 2009 

(SURS, 2011) 

Občina Število osnovnih šol Skupno število učencev 

Koper 16 3.592 

Izola 4 979 

Piran 9 1.071 

Hrpelje-Kozina 2 276 

Divača 3 252 

Sežana 4 859 

SKUPAJ 38 7029 

 

Iz tabele lahko razberemo, da se je v letu 2009 na lokaciji, ki si jo je podjetje izbralo 

za delovanje in sedež (Koprska občina) nahajalo kar 16 osnovnih šol in skupno 3.592 

učencev, kar je največ na celotnem ciljnem trgu. Skupno število osnovnih šol na 

našem ciljnem trgu je tako 38, skupno število vseh učencev pa 7029. 

2.3.2 Število srednjih šol in število vseh dijakov po šolah 

Na ciljnem trgu smo pregledali tudi število srednjih šol po občinah in pa število 

dijakov po prebivališčih v občinah. Podatki so prikazani v tabeli 2 in so veljali ravno 

tako za leto 2009.  

Takoj lahko opazimo, da v občinah Hrpelje-Kozina in Divača ni srednjih šol ter je 

posledično tudi število dijakov po prebivališčih bistveno manjše glede na ostale 

občine.  

Največ srednjih šol in dijakov se nahaja ponovno v občini Koper, kjer imamo 4 

srednje šole in kar 1883 dijakov v letu 2009. Skupno število srednjih šol na našem 

ciljnem trgu je tako 11, skupno število vseh dijakov pa 3662. 
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Tabela 2: Število srednjih šol in število vseh dijakov po šolah v letu 2009 

(SURS, 2011) 

Občina Število srednjih šol 
Število dijakov (po 

prebivališču) 

Koper 4 1883 

Izola 3 527 

Piran 3 578 

Hrpelje-Kozina 0 128 

Divača 0 121 

Sežana 1 425 

SKUPAJ 11 3662 

 

2.3.3 Povzetek vseh podatkov in primerjava 

Iz vseh podatkov lahko povzamemo, da je skupno število osnovnih in  srednjih šol na 

našem ciljnem trgu 49. Skupno število mladih (osredotočili smo se na osnovnošolce 

in dijake) pa znaša na našem ciljnem trgu (obalno-kraška regija) kar 10.691. 

Najštevilčnejša po učencih in dijakih je seveda občina Koper, kar predstavlja za naše 

podjetje prednost. 

Za prvo primerjavo  smo v tabeli 3 zbrali še podatke o številu učencev, ki so bili v 

letu 2009 vključeni v program glasbe ali plesa. Podatki zajemajo vse tiste, ki so 

vključeni v državne glasbene oziroma plesne šole. Na našem ciljnem trgu delujeta 2 

klasični glasbeni šoli in sicer Glasbena šola (v nadaljevanju GŠ) Koper in Glasbena 

šola Sežana, ki pa ne upoštevata alternativnih instrumentov in izvajata samo 

predpisane programe. Najbolj razširjena je GŠ Koper, ki ima dve podružnici in sicer 

Izola in Piran. V tabeli so zato podani le podatki za te občine (Koper, Izola, Piran in 

Sežana). Pri tem moramo še dodati, da so v teh številkah vključeni tudi tisti učenci in 

dijaki, ki so vključeni v plesne programe in so za nas nepomembni! 
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Tabela 3: Število učencev vključenih v programe glasba in ples v letu 2009 

(SURS, 2011) 

Občina Število učencev 

Koper 562 

Izola 155 

Piran 160 

Sežana 380 

SKUPAJ 1257 

 

Skupno število mladih, ki so bili v letu 2009 vključeni v programe glasba ali ples 

znaša tako 1257. Če primerjamo podatke s številom vseh mladih na tem območju, 

lahko ocenimo, da tradicionalne glasbene šole skupaj s podružnicami (GŠ Koper in 

GŠ Sežana) zajemata na našem začetnem ciljnem trgu (obalno-Kraška regija) nekje 

10 % vseh mladih iz naših ciljnih skupin, ki se glasbeno izobražujejo.  

Ostali delež pa pokrivajo druge ustanove, društva in pa predvsem posamezniki, 

katere je težko podrobneje zaslediti in analizirati. 

V drugi primerjavi  pa smo v tabeli 4 zbrali podatke o številu učencev, ki so v letu 

2009 zaključili šolanje nižje stopnje programa glasba ali ples. Podatki zajemajo 

ponovno vse tiste, ki so vključeni v državne glasbene oziroma plesne šole na našem 

ciljnem trgu, ter so seveda v teh številkah vključeni tudi tisti učenci in dijaki, ki so 

vključeni v plesne programe in so za nas nepomembni! Odstotek le teh je na našem 

ciljnem trgu relativno majhen. Skupno število učencev, ki so zaključili nižjo stopnjo 

glasbenega izobraževanja v letu 2009 znaša 101. Glede na število vseh vključenih v 

tem letu je število tistih, ki so zaključili izobraževanje presenetljivo majhno. Glede 

na celotno število vseh mladih na našem ciljnem trgu (10.691) lahko rečemo, da jih 

je v tem letu slab 1 % zaključilo nižjo stopnjo na državnih glasbenih šolah.  

Po našem mnenju se razlog skriva v tem, da veliko mladih preneha obiskovati 

glasbeno šolo že med šolanjem, bodisi zaradi nezadovoljstva ter zahtevnih in strogo 

določenih programov. 
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Tabela 4: Število učencev, ki so zaključili šolanje nižje stopnje programa glasba in 

ples v letu 2009 (SURS, 2011) 

Občina Število učencev 

Koper 55 

Izola 4 

Piran 4 

Sežana 38 

SKUPAJ 101 

 

2.4 Analiza konkurence 

Kot smo že omenili, je panoga na našem ciljnem trgu slabo razvita. Seveda pa 

konkurenca vseeno obstaja in se zavedamo njene pomembnosti. Podobna podjetja, ki 

nudijo podobne storitve se nahajajo tako pri nas kot v tujini. Na območju obalno-

kraške regije smo najprej zajeli tradicionalne glasbene šole, ki pa seveda ne zajemajo 

alternativnih glasbenih instrumentov in stilov, ter nekatere ustanove, ki se ukvarjajo z 

glasbo in delujejo na našem ciljnem trgu. V tabeli 5 so podane glasbene šole in 

nekatere druge ustanove, ki delujejo na našem trgu. 

 

Tabela 5: Tradicionalne Glasbene šole in ostale ustanove 

Tradicionalne Glasbene 
šole 

Društva, Klubi, ostalo 

G.Š. Koper/ podružnica 
Izola in Piran 

Zavod Muzikaviva 

G.Š. Sežana Društvo Kraška harmonika 

 DPG Koper 
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V nadaljevanju smo prepoznali pomembnejše konkurente v Sloveniji, ki so prikazani 

v tabeli 6. V tabeli so podani podatki o nazivu, obliki in pa sedežu podjetij. Med 

podanimi konkurenti so nam najbolj podobna podjetja B.A.S.E. in pa Neomusic.  

Med pomembnejše konkurente pa smo na prvo mesto uvrstili zavod Muzikaviva, saj 

od leta 2007 delujejo tudi na Obali, in sicer na dveh lokacijah v KS Žusterna in pa 

KS Lucija. Njihova ponudba zajema tudi nekatere alternativne instrumente in metode 

učenja.  

Velja omeniti, da večina konkurentov deluje na več lokacijah in tako lahko pokrivajo 

več območij. Podjetje Promusica d.o.o. tako deluje pretežno v prostorih osnovnih šol 

in s tem pokriva celo okolico Kranja. Tak način delovanja uporablja tudi Glasbena 

šola VOX in tako ne potrebujejo velikih lastnih prostorov in glede na to nimajo 

velikih stroškov. To ocenjujemo kot dobro rešitev tudi na našem ciljnem trgu, saj je 

tako podjetje lažje dostopno in približano ciljnim skupinam. 

Tabela 6: Konkurenti (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in 

storitve, 2010) 

Naziv Oblika Sedež Klju čne 
dejavnosti 

Gis Muzikaviva Glasbeno 
izobraževalno 
središče Muzikaviva  

Ob železnici 16, 
1000 Ljubljana 

Specializirani za 
kitare 

B.A.S.E. Matej Hotko s.p. Usnjarska ulica 1, 
2000 Maribor 

Klasika in jazz 

Neomuzik Peter Micić s.p. Celovška cesta 79, 
1000 Ljubljana 

Popularna glasba 
in jazz 

GŠ VOX Andraž Gliha s.p. Ul. bratov Babnik 
20, 1117 Ljubljana 

Dejavnosti 
državnih 
glasbenih šol 

Promusica d.o.o. Podjetje za glasbeno 
kulturo in 
izobraževanje, d.o.o. 

Ulica Janeza 
Puharja 10,     
4000 Kranj 

Dejavnosti 
državnih 
glasbenih šol 
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Neprestano spremljanje trga je ključnega pomena za dolgoročno preživetje podjetja. 

Proučevanje novih stilov glasbe, novih pristopov in razvoj instrumentov na trgu in 

spremljanje prodaje obstoječih storitev mora biti stalnica. Ti podatki so osnova za 

odločitve podjetja Glasbena hiša o ponudbi storitev in njihovih cenah. Prav tako 

bomo veliko pozornosti namenili konkurenci. Podjetje bo spremljalo strokovne 

publikacije in poskušalo na različne načine pridobiti čim več koristnih informacij. 

2.5 Konkuren čna primerjava  

Podjetje bo trgu ponudilo kakovostne storitve s strokovnim svetovanjem in 

spremljanjem bodočih strank. Na našem ciljnem trgu ta panoga še ni razvita, a si 

moramo vseeno ustvariti zaupanje pri naših kupcih. Pri tem moramo upoštevati želje 

in zahteve naših strank zato se bo podjetje prilagodilo željam in potrebam 

posameznega učenca. Naša ciljna prednost je vpeljava alternativnih instrumentov ter 

popularnih stilov in modernih pristopov k učenju. Za izvajanje le-tega bomo k 

sodelovanju povabili priznane mentorje in že uveljavljene glasbenike.  

V svoje storitve bomo uvedli podporo programske opreme. Poleg tega pa bomo 

nudili tudi dostopne cene glede na konkurenco in njeno oddaljenost. Poskušali bomo 

približati svoje storitve potencialnim kupcem z izvajanjem storitev na različnih 

lokacijah (dogovor z izvajanjem storitev na osnovnih šolah in drugih dostopnih 

prostorih). 

2.6 Ocena izvedljivosti 

Iz rezultatov analize kupcev in obsegu trga lahko sklepamo, da je naš začetni ciljni 

trg dovolj velik za naše podjetje, saj je bilo v letu 2009 kar 10.691 mladih vpisanih 

na osnovnih in srednjih šolah. Primerjava podatkov s tradicionalnimi glasbenimi 

šolami pa nam prikazuje, da le te lahko pokrivajo le 10 % vseh mladih, ki se lahko 

glasbeno izobražujejo. Poudariti pa je potrebno, da ne ponujajo izobraževanja za 

alternativne instrumente in ne upoštevajo vseh glasbenih stilov ter ne zadovoljijo 

potreb mladih. To se odraža tudi v tem, da jih slab 1 % zaključi nižjo glasbeno šolo. 
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Poleg tega lahko glede na analizo konkurence ocenimo, da je panoga alternativnega 

glasbenega izobraževanja na našem ciljnem trgu slabo razvita in ne prepoznamo nam 

podobnega konkurenčnega podjetja. Glede na to, da bo naša začetna načrtovana 

ponudba obsegala 5 alternativnih instrumentov in vsebin, ki predstavljajo nov trend 

in novost, ter upoštevaje vse glasbene stile, lahko pričakujemo dober odziv in 

zagotovimo obstoj podjetja. Ocenjujemo, da bi v prvih petih letih tako potrebovali 

nekje 100 vpisanih strank letno za dobro prodajo podjetja, kar predstavlja le nekje 1 

% vseh mladih na našem začetnem tržišču. Seveda pa je cilj podjetja v petih letih 

doseči nekje 5 % vseh mladih ter postati tako vodilno podjetje alternativnega 

glasbenega izobraževanja na Primorskem. 

2.6.1 Možnost širitve podjetja 

Začetni ciljni trg podjetja predstavlja obalno-kraška regija, kjer je podjetje že zaznalo 

poslovno priložnost. Zavedamo se, da je drugod po Sloveniji (predvsem Ljubljana in 

okolica) že prisotna konkurenca s tradicijo, a kljub temu obstaja velika možnost 

širitve podjetja predvsem na celotno primorsko in notranjsko regijo, kjer je malo 

konkurenčnih podjetij ali pa jih sploh ni. Za širitev podjetja po Sloveniji bi se 

odločili glede na uspešnost podjetja in povpraševanje.  

Kot izhodišče lahko pogledamo podatke o mladih in javnih glasbenih šolah v 

Sloveniji, ki so veljali za leto 2009. Število vseh mladih od 7 do 18 leta starosti je 

bilo v letu 2009 kar 233.672. Število vseh javnih glasbenih šol v Sloveniji, ki pa ne 

upoštevajo alternativnih instrumentov in vseh stilov smo v Sloveniji našteli v letu 

2009 skupno 76, v katere pa je bilo vključenih 20.345 mladih. V istem letu je 2409 

učencev zaključilo šolanje nižje stopnje. Podatki kažejo, da so leta 2009 javne 

glasbene šole izobraževale le 8,7 % vseh mladih v Sloveniji in le 1 % jih je zaključilo 

glasbeno šolo nižje stopnje.  

Menimo, da obstajajo kar velike možnosti za širitev podjetja na druge trge predvsem 

tam, kjer je veliko mladih in posledično večje povpraševanje ter  majhna konkurenca. 
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2.7 »SWOT analiza« 

 

Tabela 7: Swot analiza 

Prednosti (Strengths) Slabosti (Weaknesses) 

-slabše razvita panoga na ciljnem trgu 

-moderen pristop po meri kupcev 

-upoštevanje trendov in alternativnih 
glasbenih stilov 

-uporaba in podpora programske opreme 

-mlado neizkušeno podjetje 

-drag najem prostorov na obali 

-zahtevno iskanje posameznih 
strokovnjakov na določenem 
alternativnem glasbenem področju 

Priložnosti (Opportunities) Nevarnosti (Threats) 

-sodelovanje z glasbenimi in osnovnimi 
šolami 

-širitev na druge trge 

-povezovanje posameznikov v glasbene 
skupine 

-pojava konkurence na ciljnem trgu 

-ne sprejemanje podjetja s strani trga 
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3 RAZVOJ IDEJE IN OPIS PODJETJA 

Ideja o Glasbeni hiši izvira že iz otroštva ustanovitelja Andreja Gropajca. Pri sedmih 

letih se je s starši soočal s težavo pri iskanju primernega učitelja diatonične 

harmonike, tedaj zelo priljubljenega ljudskega instrumenta. Po dolgotrajnem iskanju 

se je izkazalo, da je najbližji priznani strokovnjak za ta glasbeni instrument, prof. 

Zoran Lupinc doma iz San Pelagia-Šempolaj (IT), ki je tedaj vodil tečaje v 

zamejstvu, zasnovane po njegovi metodi učenja. Po uspešno opravljenem tečaju, je 

bodoči ustanovitelj podjetja svoje izobraževanje nadaljeval z individualnimi urami 

pri prof. Lupincu. Udejstvoval se je na raznih tekmovanjih in srečanjih, kjer je 

dosegel kar nekaj uspehov (mladinski svetovni prvak v igranju na diatonično 

harmoniko 2001) in spoznal veliko različnih glasbenih profilov. Na svoji glasbeni 

poti je srečal mlade glasbenike, ki so se tako kot on srečali s problemom iskanja 

ustreznega izobraževanja za različne neuveljavljene instrumente in zvrsti glasbe. 

Izvor ideje izhaja tako iz hobija ustanovitelja podjetja kot tudi iz rednega delovanja 

na glasbenem področju; kot vodja tečajev in delavnic za diatonično harmoniko pod 

mentorstvom prof. Zorana Lupinca in seveda sodelovanja z glasbeniki. Zamisel o 

podjetju se  je tako dokončno izoblikovala ob študiju gospodarskega inženiringa pri 

predmetu Podjetniški seminar. 

Zamisel za ustanovitev podjetja »Glasbena hiša« se je tako razvijala skozi desetletne 

izkušnje na glasbenem področju in glede na povpraševanje po alternativnih 

izobraževalnih storitvah in pomakanju ustanov, ki bi se ukvarjale z manj 

uveljavljenimi instrumenti in stili, kot alternativnimi in modernimi stili. Glasbena 

hiša predstavlja podjetje, ki bo delovalo na področju glasbenega izobraževanja, ki ga 

ne pokrivajo z zakonom določene glasbene šole. Zajemalo bo alternativne glasbene 

instrumente, ki niso uveljavljeni v glasbenih šolah, imajo pa velik potencial in svojo 

specifiko (npr. električna kitara, diatonična harmonika, bas kitara ipd.) ter so 

popularni in znani v svojih značilnih stilih (rock, pop, narodno zabavna glasba ipd.).  

Bistvo poslovne ideje je ponuditi izobraževanje in podporo drugačnim, 

neuveljavljenim instrumentom ter stilom glasbe, ob upoštevanju vseh alternativnih 

metod in različnih pristopov za le-te in jih čim enostavneje približati bodočim 

strankam. 
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Podjetje bo predvidoma ustanovljeno v letu 2012. Ustanovljeno bo v pravni obliki 

družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), ter bo v začetku delovalo kot manjše 

podjetje na obalno-kraški regiji, nato pa se bo glede na potrebe podjetja in glede na 

povpraševanje širilo. Podjetje bo imelo poslovne prostore na Obali.  Poslovalo bo na 

območju obalne regije s širšo okolico v začetnem triletnem obdobju.  

Med naše konkurenčne prednosti uvrščamo predvsem drugačen pristop do delovanja, 

ki upošteva različne metode izobraževanja prilagojene posameznemu instrumentu in 

stilu. To predstavlja inovativni pristop za razmeroma majhno ponudbo na tem 

področju. Zaradi večjega povpraševanja po različnih, neuveljavljenih, alternativnih 

glasbenih instrumentih ter stilih verjamemo, da je naš posel obetaven. Svojim 

kupcem bomo ponudili kakovostne storitve s strokovnim svetovanjem na glasbeni 

poti in s sodelovanjem v glasbenem svetu. V naše storitve bomo vpeljali tudi 

uporabo tehnologije in dostopne programske opreme za izobraževanje posameznega 

alternativnega instrumenta. 

3.1 Poslanstvo in vizija 

»Vizija podjetja Glasbena hiša je postati vodilno alternativno glasbeno središče v 

Sloveniji v petih letih. Glasbena hiša bo razvijala alternativne metode glasbenega 

izobraževanja, izpopolnjevanja in ustvarjanja oziroma bo postala glasbeno središče 

različnih profilov glasbenikov, ki se med seboj povezujejo in širijo, motivirajo ter 

ustvarjajo glasbeno kulturo.« 

»Naše poslanstvo je celostni razvoj glasbe in glasbene umetnosti med mladimi in 

starejšimi ljubitelji glasbenega izražanja ter zagotavljanje originalnih in celovitih 

rešitev na področju glasbe. Približati želimo glasbo na sodoben način in ponuditi 

vsem priložnost za celovit razvoj z ohranjanjem in razvijanjem ljubezni do glasbe in 

glasbene umetnosti.«  

3.2 Osnovni podatki o podjetju 

Podjetje bo predvidoma ustanovljeno v letu 2012 v pravni obliki družbe z omejeno 

odgovornostjo (d.o.o.) in sedežem v Kopru ali okolici. Glavna dejavnost podjetja bo 
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drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (dejavnost po 

SKD: P85.590).  

Tabela 8: Osnovni podatki podjetja 

Naziv Glasbena hiša d.o.o. 

Sedež podjetja Koper 

Predvidena ustanovitev 2012 

Predviden spletni naslov www.glasbenahisa.si 

Dejavnost P85.590 

Lastniški kapital 8.000 € 

 

3.3 Cilji podjetja 

Primarni cilj podjetja je dopolniti obstoječo ponudbo na področju glasbenega 

izobraževanja za instrumente, ki jih glasbene šole ne ponujajo (temeljna prednost in 

tržna priložnost Glasbene hiše) in nuditi podporo drugačnim neuveljavljenim 

instrumentom ter stilom glasbe z upoštevanjem vseh alternativnih metod in različnih 

pristopov, da se ga čim enostavneje približa bodočim glasbenikom. Dolgoročni cilji 

podjetja Glasbena hiša so za prvo petletno obdobje: 

- graditi prepoznavnost podjetja, 

- nuditi kvalitetne in strokovne storitve, 

- spremljanje trendov in novosti za razvoj družbe in 

- povezovati glasbenike v skupine in jih motivirati v ustvarjanje. 

3.3.1 Graditi prepoznavnost podjetja 

V prvem letu  si bo podjetje prizadevalo vzpostaviti in urediti primerne poslovne 

prostore za opravljanje dejavnosti. Takoj po ustanovitvi bo potekal izbor posameznih 

strokovnjakov za določen glasbeni instrument oziroma glasbeni stil. Podjetje načrtuje 
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postavitev spletne strani in zakup domene: www.glasbenahisa.si, na kateri bo 

predstavljeno vse o podjetju in ponudbi. Podjetje bo razvilo spletne portale za 

popularnejše instrumente z večjim potencialom razvoja.  

Tako ima študent že postavljen portal za diatonično harmoniko na spletnem naslovu: 

www.frajtonarca.info, ki deluje od leta 2009. Poleg spletnih strani pa je načrtovana 

vključitev v internetno socialno mrežo kot je na primer Facebook, Twitter, Netlog, 

Myspace, Lnkedin ipd., kjer bo podjetje komuniciralo in motiviralo s  svojo ciljno 

skupino ljudi.  

Po vzpostavitvi bo podjetje organiziralo predstavitev, na katero bo povabilo 

pomembnejše glasbenike, društva, predstavnike glasbenih skupin in predvsem mlade, 

da bi tako direktno približalo svoje storitve potencialnim kupcem. Predstavili bomo 

delovanje podjetja, ponudbo in svoje mentorje. Zavedamo se, da bomo za naše 

podjetje v prvih letih potrebovali ciljno usmerjeno oglaševanje. Naša strategija 

temelji na direktnem marketingu, raje kot na dragem medijskem oglaševanju. Svoje 

storitve bomo tako predstavljali neposredno svojim ciljnim skupinam. Organizirali 

bomo predstavitve podjetja in storitev po osnovnih šolah na ciljnem trgu in skušali 

pridobiti nove stranke, hkrati pa ponuditi osnovnim šolam možnost izvajanja naših 

storitev v njihovih prostorih v obliki tečajev. 

Na tak način bomo naše storitve približali najmlajšim in se hkrati tudi promovirali. 

Ocenjujemo, da lahko svojo prepoznavnost širimo ravno z našimi zadovoljnimi 

strankami, zato bomo podpirali predvsem mlade, ki bodo pripravljeni sodelovati na 

raznih tekmovanjih, srečanjih, natečajih. Naše delo skozi celo leto pa bomo 

prikazovali z zaključnim koncertom. 

3.3.2 Nuditi kvalitetne in strokovne storitve 

Prepoznavnost podjetja se bo gradila na temelju kvalitetnih in strokovnih storitev, saj 

je za večino glasbenikov to prvo merilo za zaupanje. Naš slogan se glasi: "Kdor 

muzicira, srce odpira." (Salomon). Zavedamo se, da si zaupanje strank lahko 

pridobimo le v daljšem časovnem obdobju in je le to rezultat dobrega dela, 

sodelovanja in kakovosti naših storitev.  Podjetje bo sodelovalo le z izkušenimi in 
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dobro podkovanimi mentorji za določen instrument oz. stil. Tako bomo svojim 

strankam ponudili le najboljše.  Podjetje načrtuje obogatiti storitve z računalniško 

podporo in uporabo priročne programske opreme (Guitar Pro, VSLN, Jazz Piano 

ipd.). Za ohranjanje kakovosti storitev je potrebno nenehno izobraževanje in 

spremljanje novosti in trendov na posameznem glasbenem področju. 

3.3.3 Spremljanje trendov in novosti 

Podjetje bo stremelo k spremljanju in informiranju o novostih za instrumente in 

glasbene stile iz svoje ponudbe. Predvsem pa, da bodo bili mentorji seznanjeni z 

vsemi novostmi na področjih, na katerih bodo delovali. Te novosti vključujejo 

tehnične izboljšave instrumentov, razvoj le teh in spremljanje najnovejših trendov na 

področju glasbe.  

Posamezni glasbeni instrumenti in stili se skozi čas izpopolnjujejo in izboljšujejo 

zato je nujno potrebno ostati v koraku s časom in spremembami na trgu. S tem 

namenom bo podjetje enkrat letno obiskalo največji sejem glasbe in glasbenih 

instrumentov MUSIKMESSE v Frankfurtu. Tam se vsako leto zberejo najboljši 

proizvajalci instrumentov in glasbeniki na svetu. Vse pomembne novosti bomo nato 

posredovali tudi našim strankam v obliki e-biltena, da bi tako bili redno obveščeni o 

novostih in spremembah na trgu. 

3.3.4 Povezovati glasbenike v skupine in jih motivirati v ustvarjanje 

Nadaljnji cilj podjetja predstavlja samostojne glasbenike spodbujati in motivirati v 

glasbeno ustvarjanje in k uresničevanju svojih glasbenih ciljev. Podjetje bo nudilo 

predstavitev vseh posameznikov vključenih v Glasbeno hišo na celovečernem 

koncertu enkrat letno. Vsi bodo imeli tudi dodatno možnost, da se izkažejo še na 

različnih natečajih in tekmovanjih. Podjetje načrtuje izvesti natečaj za instrumente 

kot so električna kitara, diatonična harmonika ipd., kar bo pomenilo promocijo za 

same glasbenike in Glasbeno hišo. S pomočjo glasbenega studia bodo imeli možnost 

tudi snemanja in ustvarjanja svojih lastnih posnetkov.  Cilj je prav vsem omogočiti 

nadaljnji razvoj in jih po želji povezovati v različne glasbene skupine ali zasedbe.  
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3.4 Lokacija in prostori podjetja 

Administrativno upravni sedež podjetja bo na naslovu Tinjan 85, 6281 Škofije. 

Podjetje bo svoje storitve izvajalo v najetih prostorih v Kopru ali okolici. Lokacija je 

izbrana, ker se nahaja v središču primarnega ciljnega trga. Podjetje za svoje 

delovanje na začetku ne potrebuje velikih prostorov, ki bi predstavljali tudi velik 

strošek najema. Za izobraževanje načrtuje najeti prostore v obsegu cca. 60 m² v 

sestavi pisarna, dve učilnici, studio in sanitarije.  

Za izvajanje glasbenega izobraževanja načrtuje podjetje skleniti dogovore za že 

opremljene glasbene učilnice osnovnih šol oz.  glede na povpraševanje za izvajanje 

drugih storitev (tečaji, krožki). Izvajanje dejavnosti v prostorih osnovnih šol, društev, 

krajevnih skupnostih ipd. omogoča približati storitve podjetja potencialnim 

glasbenikom oz. učencem. 
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4 OPIS STORITVE 

Podjetje bo delovalo na področju glasbe. Glavna dejavnost je glasbeno 

izobraževanje. Ponudba izobraževanja bo zajemala alternativne glasbene 

instrumente, ki niso uveljavljeni v glasbenih šolah in izkazujejo veliko povpraševanje 

za izobraževanje. Taki instrumenti imajo svojo specifiko (npr. električna kitara, 

diatonična harmonika, bas kitara ipd.), predvsem pa so popularni in znani v svojih 

stilih. Vpeljalo se bo različne glasbene stile, kot so rock, pop, narodno zabavna 

glasba itd. ter upoštevalo predvsem želje strank. Storitve bodo dostopne vsem, ki si 

želijo pridobiti ali izboljšati svoje znanje oziroma samo spremljati in delovati na 

glasbenem področju. 

Ponudba izobraževanja se dopolnjuje s storitvami svetovanja in ni le zgolj golo 

izobraževanje. Svetovanje predstavlja spremljanje učenca na njegovi poti v glasbeni 

svet (izbira instrumenta, izbira opreme, servisiranje, izboljšave, promocija itd.). 

Poleg tega pa mu ponuditi tudi možnost izkazati svoje pridobljeno znanje in  

sposobnosti ter pridobljena znanja na raznih tekmovanjih, natečajih, festivalih in 

koncertih. 

Dopolnilna storitev podjetja pa bo glasbeni studio za snemanje promocijskih in demo 

posnetkov za potrebe naših strank in za njihovo uveljavitev na glasbenem področju. 

Uspešne glasbenike  povezovati v skupine in jih motivirati za glasbeno ustvarjanje.   

4.1 Glasbeno izobraževanje 

Glasbeno izobraževanje predstavlja glavno storitev, ki jo podjetje nudi in s katero se 

razvija. Podjetje načrtuje ustvariti 80 % delež prihodkov iz naslova izobraževanja. 

Naše izobraževanje bo usmerjeno na alternativne glasbene instrumente in pa 

moderne alternativne glasbene stile. Predvsem bomo skušali zadovoljevati potrebe in 

želje naših strank. Ponudba bo bila dostopna vsem, ki si želijo pridobiti oz. izboljšati 

svoje obstoječe glasbeno znanje.  

Izobraževanje bo potekalo na različne načine, in sicer v obliki individualnega pouka 

in skupinskega pouka. Individualni pouk  poteka z mentorjem enkrat tedensko po 

eno šolsko uro (45min). Ta oblika je primerna predvsem za nadaljevalce in tiste, ki 
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že imajo neko glasbeno podlago in se tako z mentorjem lahko dogovarjajo o načrtu 

dela in se ura prilagodi potrebam vsakega posameznika. Na ta način se mentor 

posveti enemu posamezniku, s katerim si na začetku določita cilje in načrt dela ter 

tako izvaja individualni program dela. 

Skupinski pouk pa poteka v treh oblikah in sicer kot tečaj, delavnica ali predavanje. 

Ta način pouka je namenjen določenim skupinam ljudi. V primeru tečaja je to 

priljubljena oblika izobraževanja za začetnike. Načrt dela je vnaprej določen za 

posamezen instrument s strani mentorja in poteka po predvidenem programu. Tečaj 

poteka enkrat tedensko eno šolsko leto in je vnaprej časovno določen njegov začetek 

in konec (npr. enkrat tedensko od septembra do junija in vključuje 50 ur). V njem 

sodeluje številčno omejena skupina ljudi z istim ciljem. 

Glasbena delavnica je krajša oblika skupinskega izobraževanja (trajanje nekje 

največ do 5 dni), v kateri se predstavi določeno vsebino in se nato vsi preizkusijo v 

njej. Namenjena je predvsem tistim, ki že imajo določeno glasbeno znanje in jih 

zanima vsebina delavnice. Naše podjetje bo organiziralo predvsem delavnice z 

znanimi glasbenimi strokovnjaki in posamezniki, ki bodo tako predstavili svoje 

znanje, posebnosti in vrline. Predvsem za teoretične vsebine pa se uporablja 

izobraževanje v obliki predavanj, kjer sodeluje skupina ljudi in spremlja določeno 

vsebino predavanj. Tukaj gre predvsem za predavanje glasbenih vsebin, kot so 

glasbena teorija, glasbena zgodovina, opis in sestava instrumentov ipd.. Podjetje bi v 

prvem letu ponudilo izobraževanje največ iz petih različnih vsebin, kot je prikazano 

v tabeli 9. 

Tabela 9: Vsebine 

Instrument/vsebina Glasbeni stili Oblika 

Diatonična harmonika 
narodno zabavna glasba 
in moderni slogi 

-individualni pouk 
-skupinski pouk 

Električna kitara rock, blues, jazz, pop 
-individualni pouk 
-skupinski pouk 

Bass kitara rock, blues, jazz, pop 
-individualni pouk 
-glasbena delavnica 

Električne klaviature rock, blues, jazz, pop 
-individualni pouk 
-glasbena delavnica 

Solo petje jazz, pop, moderni slogi 
-individualni pouk 
-predavanje 
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4.2 Opis instrumentov in vsebin  

Diatonična harmonika na sliki 1 (Diatonična harmonika, 2011) spada v skupino 

aerofonov ali zrakovnih glasbil. Po nastanku je med najmlajšimi ljudskimi glasbili, 

po razširjenosti pa med prvimi, saj je v pičlih sto letih prodrla v vse evropske dežele 

in ponekod izpodrinila mnoga dotedanja godčevska glasbila. Njen izumitelj je isti kot 

za orglice, Ch. Fr. L. Buschmann (1805 – 1864). Naredil je obe glasbili v istem času, 

1821/22, in sta v bistvu enaki. Pri obeh so zvočila kovinski nihajoči jezički, le da jim 

pri orglicah dovajamo zrak neposredno s pihanjem, pri harmoniki pa s pomočjo 

meha. V Slovenijo je diatonična harmonika prišla nekako takrat kot orglice, se pravi 

v začetku druge polovice 19. stoletja. Najbolj razširjana v Sloveniji je trivrstna 

diatonična harmonika. Poznamo pa še enovrstne, dvovrstne, štirivrstične in 

petvrstične diatonične harmonike. Poleg okroglih gumbov je glavna značilnost 

diatonične harmonike še, da se s pritiskom na isto tipko skoraj vedno oglasi različen 

ton, če meh stiskamo oziroma vlečemo. Pri klavirski harmoniki je ton isti. Igranje na 

diatonično harmoniko je tudi durovsko omejeno (Diatonična harmonika, 2011). 

 

 

Slika 1: Diatonična harmonika 

Elektri čna kitara na sliki 2 (Električna kitara, 2011) je tip kitare, ki za svoje 

delovanje uporablja magnete. Ti pretvorijo valovanje strun v električni tok, ta pa se 

zatem ojači. Tok, ki pride iz kitare, je velikokrat spremenjen s pomočjo efektov, tako 

da lahko igralec dobi čim boljši zvok. Ta se nato dokončno oblikuje v kitarskem 

ojačevalcu, ki lahko ustvari akustičen ali električen zvok.  
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Standardna električna kitara ima 6 strun, nekaj jazz in metal kitaristov pa uporablja 

kitare z sedmimi strunami. Električna kitara je sedaj uporabljena v skoraj v vseh 

podzvrsteh rock’n'rolla, bluesa, jazza, country glasbe, najdemo jo celo v sodobni 

klasični glasbi. Zaradi svojega značilnega zvoka je električna kitara postala zelo 

priljubljen instrument zadnjih let dvajsetega stoletja (Opis električne kitare, 2011). 

 

 

Slika 2: Električna kitara 

Bas kitara na sliki 3 (Bas kitara, 2011) ali električni bas je električni štiri strunski 

inštrument. Podobna je kitari, le da ima daljši vrat oz. daljšo menzuro in debelejše 

strune. Njihova funkcija v ansamblu, orkestru ali rock zasedbi je ta, da igrajo 

najnižjo harmonično linijo. Leo Fender je prvo serijsko proizvedeno in 

najpopularnejšo bas kitaro razvil leta 1951 kot nadomestilo za velik, okoren in tedaj 

že pretih kontrabas. S pomočjo električnega basa se je tudi razvila bolj sodobna in 

predvsem glasnejša glasba, saj kontrabas ni mogel slediti vse glasnejšim bobnom in 

prvim električnim kitaram ali ohranjati stabilno zvočno sliko v spodnjih registrih pri 

večjih glasbenih zasedbah (big band). Mnogi električnemu basu pripisujejo vodilno 

vlogo pri spreminjanju in ustvarjanju novih glasbenih slogov v preteklem stoletju 

(Opis bas kitare, 2011). 

 

Slika 3: Bas kitara 
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Elektri čna klaviatura na sliki 4 (Električna klaviatura, 2011) je klavirju podoben 

instrument, ki deluje na bazi električne energije in sintetizira lahko različne zvoke 

različnih instrumentov. Ta je običajno sestavljen iz zvočnikov in kontrolne plošče in 

tipkovnice (klaviature). Ta je zelo zanimiv ravno zaradi lastne elektronske podpore, 

saj lahko sami igramo kot cel orkester, lahko pa smo del orkestra (Električna 

klaviatura, 2011).  

 

Slika 4: Električna klaviatura 

Šola solopetja obsega vokalno tehniko pravilnega petja (s prepono) in dihanja, 

pravilne telesne drže, uporabe akustičnih delov telesa (nosna votlina), minimalnega 

naprezanja glasilk, spoznavanje sposobnosti svojega glasu (razpon, barvo) itd. 

(Solopetje, 2011). Za razliko od instrumentalnega glasbenega izobraževanja, kjer so 

za začetek učenja zaželena že zgodnja otroška leta, se študij solopetja začne šele po 

dokončani mutaciji glasu. Tako začenjajo s tem učenjem večinoma pevsko nadarjeni 

posamezniki. 

4.3 Svetovanje 

Storitev svetovanja bo bila na voljo za vse naše stranke, ki bodo vpisane v Glasbeno 

hišo. To predstavlja nekje 15 % delež prihodkov za podjetje in s katerim bomo 

pokrivali stroške svetovanja in vodenja vpisanih strank. Svetovanje predstavlja 

spremljanje naših strank na poti v glasbeni svet. Potreba po svetovanju nastane že na 

samem začetku glasbene poti, in sicer pri izbiri instrumenta in potrebne opreme. 

Tako se je podjetje odločilo v svetovanje vključiti tudi izposojo glasbenih 

instrumentov v začetnem obdobju poučevanja instrumenta in do odločitve za nakup 

lastnega instrumenta, saj ta v večini primerov predstavlja velik finančni zalogaj. Pri 

večini glasbenikov se v nadaljevanju pojavi tudi vprašanje o izbiri primernega 

servisa za instrument. V nadaljevanju predstavlja svetovanje tudi podporo na 
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tekmovanjih in natečajih ter seveda nastopanje na koncertih in pri nadaljnem 

glasbenem ustvarjanu. Poleg tega pa tudi nadaljnje povezovanje glasbenikov v 

skupine ali zasedbe in jih motivirati v ustvarjanje.  

4.4 Snemanje 

Podjetje načrtuje  vzpostaviti manjši glasbeni studio za potrebe Glasbene hiše. 

Studijsko audio snemanje predstavlja dopolnilno dejavnost k našim storitvam. 

Namenjeno je našim mentorjem in pa strankam za manjšo glasbeno produkcijo. 

Predvsem gre tukaj za snemanje promocijskih in demo posnetkov za promocijo 

glasbenikov ter predstavitev le teh. Vzpostavitev studia podjetje načrtuje v drugem 

letu poslovanja, saj ta predstavlja dodatno investicijo. Na začetku delovanja studia 

načrtujemo, da bo ta ustvarjal nekje 5 % delež naših prihodkov. 

4.5 Prihodnje storitve 

Glede na rast števila strank bo podjetje širilo skladno s tem tudi svojo ponudbo. V 

prihodnosti tako podjetje želi vključiti v svojo ponudbo še delavnice znanih in že 

uveljavljenih glasbenikov, kateri bi na praktičnih primerih predstavili svoje izkušnje. 

To predstavlja dodatno spodbudo in motivacijo za vse stranke Glasbene hiše.  

Podjetje načrtuje vzpostaviti sodelovanje z drugimi glasbeno-izobraževalnimi 

ustanovami in sodelovati pri razvoju glasbene kulture. Predvsem gre omeniti, da bi 

podjetje lahko sodelovalo z državnimi glasbenimi šolami in omogočilo, glede na 

željo svojim bodočim strankam. opravljanje tudi nekaterih državno veljavnih izpitov, 

predvsem iz glasbene teorije in pa nekaterih sorodnih instrumentov. 

Prihodnje storitve podjetja so vpeljava novih zanimivih instrumentov in pa stilov. 

Podali smo dva primera in sicer izobraževanje bobnarjev (v zanimivih stilih kot so 

jazz, rock, pop ipd.) in pa elektronske glasbe. 

Bobni na sliki 5 (Bobni, 2011) so ekstravagantno glasbilo, saj kot tolkalo ne 

ponujajo izvajanja klasičnih melodij, lestvic itd. Čeprav z bobni ne moremo zaigrati 

melodije, pa so tolkala nepogrešljiv inštrument v skoraj celotnem spektru glasbe. 
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Brez bobnov bi sodobna komercialna glasba zvenela pusto, rock ali jazz glasbe pa si 

brez bobnov ne moremo predstavljati. Bobnarji so praviloma pomembni člani 

glasbenih skupin, saj so dobri bobnarji zelo iskani (Učenje bobnov doma, 2011). 

 

Slika 5: Bobni 

Poleg tega pa bi poskušali vpeljati izobraževanje moderne glasbe in nekaterih 

modernih stilov le te. Primer je elektronska glasba in nekateri moderni slogi le te. Ta 

je precej popularna in zanimiva s strani mladih po celem svetu.  

Elektronska glasba se je začela razvijati konec 70. oz. v začetku 80. let. Medtem ko 

je bila na začetku 90. še precej manj kvalitetna, se je proti koncu 90. zaradi razvoja 

osebnih računalnikov in druge tehnologije zelo izboljšala na kvaliteti in postala             

zelo melodična in dodelana.  

Po mnenju nekaterih je na začetku novega tisočletja elektronska glasba dosegla 

višek, zaradi tega pa se je tudi zelo razširila, tako med producenti kot med poslušalci. 

Pod elektronsko glasbo spada mnogo glasbenih zvrsti (techno, house, trance…), ki se 

med seboj zelo razlikujejo. Veliko zvrsti elektronske glasbe se še vedno hitro razvija 

in kaže dobre potenciale za nadaljnji razvoj. Glasba je sestavljena iz produkcijskega 

in izvajalnega dela. Drugače kot pri drugi glasbi producenti elektronske glasbe 

naredijo le polizdelek, ki ga DJ uporabi za svoj končni izdelek (Elektronska glasba, 

2011). 
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5 NAČRT TRŽENJA IN PRODAJE 

Podjetje bo najprej svoje storitve ponudilo na ciljnem trgu, in sicer na Primorskem v 

domačem okolju (obalno-kraška regija), kjer je zaznalo tržno nišo, nato pa še na 

ostalih trgih glede na povpraševanje. Prva ciljna skupina bodo osnovnošolci in 

srednješolci, zato si bo podjetje prizadevalo vpeljati nekatere svoje storitve kar 

direktno znotraj osnovnih šol in podpisati dogovor o sodelovanju. 

Najpomembnejši način prodaje bo direktna prodaja. Informacije o storitvah in 

podjetju bodo bile dostopne na spletu, kjer se bodo stranke  lahko tudi naročale 

oziroma dobile vse potrebne informacije o Glasbeni hiši. Naše storitve bomo 

poskušali približati ciljnim kupcem tudi na pomembnejših glasbenih dogodkih, 

tekmovanjih, koncertih in raznih predstavitvah. 

Cilj podjetja predstavlja približati svoje storitve vsem ciljnim skupinam, jim nuditi 

kvalitetne storitve in strokovno podporo v glasbenem svetu. 

5.1 Strategija 

Glavni cilj marketinške strategije podjetja bo nagovoriti ciljni segment trga, za 

katerega sta značilna potreba in povpraševanje po glasbenem izobraževanju. Podjetje 

bo pričelo z nagovarjanjem tržnega segmenta mladih že v avgustu, in sicer preko 

nekaterih izbranih medijev in tudi direktno na osnovnih in srednjih šolah. Ta način se 

nam zdi najprimernejši, saj nam daje večjo možnost obvladovanja obsega prodaje. 

Naša strategija temelji na: 

-  uveljavitvi podjetja in storitev, 

-  zadovoljevanju potreb naših strank, 

-  nenehnem izpopolnjevanju storitev. 

 

Najobičajnejša pot rasti podjetja je večanje prodaje. Takoj, ko si bo podjetje 

pridobilo zadostno število strank, bo pričelo širiti ponudbo svojih storitev (vpeljava 

novih stilov in instrumentov). V prvih treh letih se bo podjetje skušalo uveljaviti na 

ciljnem območju (obalno-kraška regija) nato pa načrtuje širitev na celotno primorsko 

in v petih letih zajeti tudi zamejstvo in okolico. 
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5.2 Konkuren čna prednost 

Naše storitve bodo predstavljale nov trend v glasbenem izobraževanju in na ciljnem 

trgu novost. Podjetje bo skušalo izkoristiti trenutno majhno prisotnost konkurence in 

postati vodilno podjetje za alternativno glasbeno izobraževanje na Primorskem. 

Glasbena hiša se bo diferencirala s poudarjanjem posebnega pristopa prijaznega do 

bodoče stranke in visoke kakovosti storitev. 

5.3 Celotna trženjska strategija 

Strategija temelji na uveljavitvi naših storitev na primarnem ciljnem trgu in prodoru 

na ostale trge. Podjetje si je izbralo v startu dve ciljni skupini kupcev, ki 

predstavljajo največji tržni potencial. Kot že omenjeno so to osnovnošolci in 

srednješolci. Svoje storitve bomo najprej ponudili z direktno prodajo, nato pa sklenili 

dogovore o sodelovanju z osnovnimi šolami, da bi tako približali svoje storitve 

ciljnim skupinam. Kupci bodo vse informacije o storitvah dobili na spletu ali pa 

direktno na predstavitvah po šolah. Sodelovanje s šolami se je v praksi že izkazalo za 

uspešen pristop pri konkurenci, ki z izvajanjem storitev na več lokacijah pokrivajo 

večje območje in s tem večje število ciljnih strank.  

Za zagotavljanje prodaje bomo poudarili predvsem drugačen pristop do glasbe in 

njene raznolikosti. V prvem letu bomo za pospeševanje prodaje distribuirali 

reklamne letake, s katerimi bodo lahko ciljni kupci uveljavljali 5 % popust na vse 

storitve. Letake pa bomo uporabili predvsem v prvih mesecih (v mesecu septembru 

ob začetku pouka v šolah) in bodo v omejenem številu. Podjetje pričakuje v prvem 

letu od 50 do 80 vpisanih v Glasbeno hišo. 

5.4 Pozicioniranje 

Podjetje se bo pozicioniralo na vodilno mesto v nišni panogi in jo bo razvijalo. V 

začetni fazi bo zajemalo večinski tržni delež. Manjši del pa predstavljajo društva in 

tisti posamezni glasbeniki, ki poučujejo učence individualno in jih težko zasledimo 

na trgu. Glasbeno hišo bomo predstavili kot alternativo glasbeno središče, ki podpira 
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različne glasbene instrumente in stile ter njihov razvoj. Naša vrata bodo vselej odprta 

za vse, ki jih tako glasbeno področje zanima. 

5.5 Cenovna strategija 

V panogi alternativnega glasbenega izobraževanja cene storitev niso točno definirane 

in se lahko močno razlikujejo. Cene razlikujemo predvsem po vrsti instrumenta in 

želenem izobraževanju. Storitve se tako razlikujejo v največji meri glede na izbrani 

način izobraževanja. 

Podjetje je svoje cene storitev prilagodilo glede na način izvajanja storitev, kot je to 

že uveljavljeno pri konkurenci in veljajo za vse glasbene instrumente in vsebine. Vse 

cene veljajo kot mesečna postavka in vključujejo 4 šolske ure razen vpisnine, ki se 

obračunava na letni ravni. Storitve podjetja se bodo v prvem letu tržile po cenah 

paketov glede na izbrani način izobraževanja in so prikazane v tabeli 10. Vse 

prikazane cene vključujejo DDV. 

Tabela 10: Cenik 

Cenik 

Vpisnina (letno) 20,00 € 

Teorija glasbe (4 šolske ure) 40,00 € 

Skupinski pouk (4 šolske ure) 60,00 € 

Individualni pouk (4 šolske ure) 72,00 € 

 

Ocenjujemo, da bodo opredeljene cene storitev podjetja konkurenčne cenam na trgu, 

vendar ne nižje od povprečja, kar pomeni, da nas kupci ne bodo ocenjevali kot 

cenenega ponudnika ampak kot podjetje, ki za svoje kvalitetne storitve zahteva tudi 

temu primerno plačilo. Primerjavo cen smo podali v tabeli 11. Vse prikazane cene 

vključujejo DDV. Naša ponudba se bo spreminjala glede na povpraševanje naših 

kupcev. 
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Tabela 11: Primerjava cen z konkurenco 

Vsebine Muzikaviva Glasbena hiša 

Vpisnina 12,00 € 20,00 € 

Skupinski pouk 65,00 € 60,00 € 

Individualni pouk 78,00 € 72,00 € 

Teorija glasbe 48,00 € 40,00 € 

 

5.6 Prodajna strategija  

Glede na splošno znano plačilno nedisciplino na trgu se je podjetje odločilo, da bo za 

prodajo svojih storitev uporabilo sistem zakupa storitev, kot ga že vrsto let izvajajo 

na primer v avto šolah, in sicer, da se storitve plačujejo vnaprej za določeno število 

ur oziroma obdobje.  

Podjetje bo ponudilo svoje storitve v obliki paketov. En paket bo vseboval 4 šolske 

ure izobraževanja glasbene teorije, individualnega ali skupinskega pouka. Cenik je 

temu prilagojen in ponuja cene paketov. 

Kupci bodo tako zakupili želene pakete in s tem koristili naše storitve. Podjetje 

pričakuje v prvem letu glede na obseg primarnega ciljnega trga in povpraševanje 

okvirno od 50 do 80 vpisanih v Glasbeno hišo. Preračuni upoštevajo 70 vpisanih 

strank in razvrščenih v različne storitve. 

5.7 Promocijska strategija 

Podjetje bo svoje storitve predstavilo na spletu, prek spletnega portala podjetja, kjer 

se bodo stranke lahko tudi naročale na storitve in dobile vse potrebne informacije. 

Predstavitev na spletu bo potekala na spletni strani podjetja www.glasbenahisa.si. 

Podjetje načrtuje razvoj spletnih portalov za popularnejše instrumente z večjim 

potencialom razvoja. Tako ima študent že postavljen portal za diatonično harmoniko 

na spletnem naslovu: www.frajtonarca.info , ki deluje od leta 2009.  
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Poleg spletnih strani pa je načrtovana vključitev v popularne družbeno-socialne 

mreže kot je Facebook, kjer bo podjetje skušalo zbrati svojo ciljno skupino ljudi in jo 

približati svojim storitvam. Znotraj te mreže, ki je tudi največje družabno omrežje na 

svetu, je omogočeno tudi ciljno oglaševanje po meri vsakega posameznika. To 

možnost bo podjetje koristilo, saj se vnaprej določi vse kriterije oglaševanja (čas, 

trajanje, ciljne skupine...) in pa strošek oglaševanja, ki pa je glede na medije 

zanemarljiv. Poleg nastopa na spletu bo podjetje svoje storitve prodajalo z direktnim 

marketingom. Svoje storitve bomo tako v začetku poslovanja predstavljali na 

različne načine.  

V prvem letu bomo posredovali oglasni material na osnovnih in srednjih šolah na 

ciljnem trgu, ki bodo v obliki letakov, s katerimi bodo lahko ciljni kupci uveljavljali 

5 % popust na vse storitve. Seveda bodo taki letaki v omejenem številu in jih bomo 

uporabili le v prvih mesecih prvega leta za pospeševanje prodaje.  

Poleg tega pa je naš cilj oglaševati na večjih glasbenih prireditvah, tekmovanjih in 

podobno,  kjer se zbere veliko število glasbenikov. To bi za podjetje predstavljalo 

občasno oglaševanje in je tako oglaševanje predvideno enkrat letno. Za oglaševanje 

bo podjetje letno namenilo 840 € sredstev (tabela 12). V ta znesek je vključeno 

oglaševanje v obliki tiska, spletnega oglaševanja in predstavitev. 

Tabela 12: Stroški oglaševanja 

Oglaševanje Strošek 

Spletno oglaševanje 120,00 € 

Tisk (plakati, bilteni…) 480,00 € 

Predstavitve 240,00 € 
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6 NAČRT ČLOVEŠKIH VIROV 

6.1 Organizacijska struktura 

Podjetje bo vodil Andrej Gropajc, ki bo zaposlen kot direktor podjetja, zadolžen za  

diatonično harmoniko in svetovanje. V prvih letih bo tako podjetje imelo enega 

redno zaposlenega. Za izobraževanje posameznih instrumentov in vsebin bodo 

zadolženi učitelji in mentorji. Njihovo delo bo urejeno z avtorskimi pogodbami. V 

prvem letu načrtujemo skleniti avtorske pogodbe s štirimi mentorji, in sicer za 

električno kitaro, bas kitaro, električne klaviature in solopetje. 

Računovodstvo bo podjetje v prvih letih urejalo z zunanjim sodelavcem, saj to 

predstavlja manjši strošek. Tajništvo in administrativna dela pri vpisu v Glasbeno 

hišo in vodenju strank pa bo podjetje reševalo s študentskim delom. Začetna 

organizacijska struktura podjetja je prikazana na sliki 6.  

 

 

Slika 6: Organizacijska struktura 

 

DIREKTOR IN LASTNIK 
PODJETJA  

(Andrej Gropajc) 

 

RAČUNOVODSTVO 
(zunanje) 

 

TAJNIŠTVO 

 

UČITELJSKI ZBOR 

 

SOLASTNIK PODJETJA 
(Partner) 

Svetovanje za glasbeno 
področje 

Svetovanje za podjetje 
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6.2 Klju čno osebje - zaposleni 

Andrej Gropajc, direktor in lastnik podjetja: Andrej Gropajc ima večletne 

izkušnje na glasbenem področju, kot glasbenik in mentor diatonične harmonike. Z 

osmimi leti je pričel obiskovati tečaj diatonične harmonike pri prof. Zoranu Lupincu 

v Trstu. V svojem dvajsetletnem igranju na ta inštrument je dosegel kar nekaj 

uspehov. Redno se je udeleževal vseh srečanj in tekmovanj na diatonični harmoniki. 

Med najpomembnejše seveda sodi osvojitev naziva mladinskega svetovnega prvaka 

leta 2001. Še nekaj tekmovanj in dosežkov, in sicer: 

- leta 1998  naziv Primorski godec in absolutni zmagovalec na tekmovanju v Dolenji  

  Trebuši ter 1. mesto leta 1999, 

- Evropsko prvenstvo v Attimisu; 1. mesto leta 1997, 1998, 2000, 2002 in 2005, 

- Mednarodno tekmovanje Diaton v Jamljah; 1. mesto leta 1998 in 2001, 

- Gran premio Natisone, Pulfero; »Premio per vitruosismo« leta 2002, 

- Tekmovanje na Krki; 1. mesto leta 2001, 

- Tekmovanje v Sodražici; 1. mesto leta 1997, 2001, 

- Svetovno prvenstvo v Latini, Roču in Gengi; absolutno 1. mesto v svoji kategoriji   

  leta 1998, 2000 ter 2001, ko je osvojil tudi naziv mladinskega svetovnega prvaka, 

-  Postojna 2001; naziv Martinov godec. 

 

Poleg naštetih priznanj je osvojil še kar nekaj drugih pa tudi par tretjih mest. Prav 

tako se je velikokrat uvrstil v finale Zlate harmonike na Ljubečni pri Celju. Leta 

2001 mu je Associazione Amici della fisarmonica del Friuli Venezia Giulia podelilo 

posebno priznanje za dosežke na področju igranja na diatonično harmoniko.  

Trenutno svojo pozornost posveča temu, da svoje znanje prenaša na mlajše rodove. 

V sodelovanju s prof. Zoranom Lupincem vodi tečaje diatonične harmonike pri dveh 

društvih, in sicer društvu Kremenjak (Jamlje-Italija) in pa društvu Kraška harmonika 

Sežana. Slika 7 (Primorske novice, 2011) prikazuje občni zbor društva Kraška 

harmonika, ki se lahko pohvali z več kot 100 člani društva. Od leta 2007 do 2010 je 

na Radiu Ognjišče opravljal avtorsko delo studijskega tehnika. Po poklicu je strojni 

tehnik in trenutno študent Univerze v Novi Gorici smer Gospodarski inženiring.  
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Slika 7: Občni zbor društva Kraška harmonika 

Partner, solastnik podjetja: Partner in solastnik podjetja bo postal eden izmed 

učiteljev, ki bo v podjetje pripravljen vložiti kapitalski vložek, imel smisel za 

vodenje in bo pripravljen sodelovati v celotnem projektu. Poleg svoje vsebine bo 

zadolžen za vodenje učiteljskega zbora. 

Učiteljski zbor, učitelji posameznih vsebin: Učiteljski zbor sestavljajo strokovni 

delavci posamezniki, ki bodo opravljali izobraževalno delo za posamezno vsebino ali 

instrument. Učitelje predstavljajo uspešni posamezniki, ki obvladujejo določeno 

vsebino oziroma instrument in imajo izobraževalne izkušnje. Aktivnosti učiteljev 

bodo usmerjene v sooblikovanje vizije šole in izvedbo njenih ciljev.  

6.3 Klju čno osebje - zunanji 

prof. Zoran Lupinc, svetovalec za razvoj na glasbenem področju: 

Zoran Lupinc je diplomiral iz klavirske harmonike na šoli Glasbene Matice Marij 

Kogoj v Trstu in roga na Glasbenem Konservatoriju Giuseppe Tartini v Trstu. Leta 

1978 je pričel z igranjem na diatonično harmoniko. Od leta 1981 do 1987 je s svojim 

inovativnim igranjem zmagoval na vseh tekmovanjih, ki se jih je udeležil. Omeniti 

velja predvsem zmago z vsemi 100 možnimi točkami in pohvalo na svetovnem 

prvenstvu za diatonično harmoniko v organizaciji Confederation Mondial del 
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Accordeon. Poleg koncertiranja in nastopanja v televizijskih in radijskih oddajah po 

Evropi in Kanadi se posveča komponiranju in aranžiranju skladb za diatonično 

harmoniko. Mnoge je posnel na zgoščenke, ki so izšle v Sloveniji, Italiji ter Avstriji. 

Priznan je tudi kot pedagog. Pri založbi Zlati Zvoki je izdal štiri učbenike in zbirko 

skladb za diatonično harmoniko. Bil je vodja študijske skupine v okviru Zavoda 

Republike Slovenije za Šolstvo in avtor učnega načrta, po katerem se učenci 

glasbenih šol učijo igranja diatonične harmonike (Kraška harmonika, 2011). 

UIP, svetovalec za razvoj in širitev podjetja:  

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske (v nadaljevanju UIP) d.o.o. je 

podjetje, ki spodbuja in promovira podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih na 

znanju temelječih podjetij, predvsem med mladimi, študenti, pedagoškimi delavci, 

raziskovalci in drugimi prebivalci. Med številnimi podjetniškimi idejami izbira 

inovativne, na znanju temelječe in tržno usmerjene ideje, ki jim skozi proces 

predinkubacije in inkubacije zagotavlja celovito podporo za razvoj ideje in 

ustanovitev novih podjetij z visoko dodano vrednostjo in novih raziskovalnih 

organizacij. S svojimi storitvami omogoča razvoj novih podjetij, ki se razvijajo iz 

inovativnih podjetniških zamisli, nastalih v akademskem in gospodarskem okolju na 

Primorskem.  Vanj se lahko vključijo vsi, ki  se podajajo na svojo podjetniško pot, 

obseg in oblika pomoči pa je odvisna od faze inkubacije, v kateri se podjetniška 

skupina nahaja. UIP spremlja svoje inkubirance od začetka razvoja poslovne ideje do 

ustanovitve lastnega podjetja in uveljavitve na trgu (UIP, 2011). Inkubator zagotavlja 

naslednje sklope storitev: 

- zagotavljanje poslovnih prostorov in poslovne opreme za delovanje 

podjetniških timov in podjetij, 

- izobraževanje inkubirancev za potrebe poslovanja, 

- usposabljanje inkubirancev za udejanjanje poslovnih idej in izkoriščanje 

poslovnih priložnosti, 

- mentorstvo podjetniškim timom, 

- svetovanje profesorjev in raziskovalcev ter drugih strokovnih sodelavcev 

ustanoviteljev in pokroviteljev ter v okviru drugih svetovalnih mrež in podjetij, 
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- mreženje podjetij in druženje inkubirancev, 

- medsebojna vzajemna pomoč med podjetniški inkubiranci, 

- skupna promocija inkubirancev, 

- iskanje investitorjev in zagotavljanje investitorjev za podjetniške ideje, 

- ustanovitev Sklada semenskega kapitala UIP. 

 

6.4 Načrt osebja 

Načrt na začetku predvideva eno redno zaposleno osebo, in sicer vodja podjetja, ki 

bo hkrati opravljal tudi naloge svetovanja in mentorja diatonične harmonike. Strošek 

dela zaposlenega bo znašal 1.500 €. Delovna razmerja mentorjev in učiteljev so 

urejena z avtorskimi pogodbami, avtorski honorar pa je odvisen od vsebine in števila 

opravljenih ur mesečno. 

V prvih letih podjetje načrtuje reševati administrativna dela (tajništvo) s študentskim 

delom, kar bi bistveno zmanjšalo stroške podjetju. Strošek predviden za študenta 

znaša 300 € mesečno. Po četrtem letu poslovanja podjetje načrtuje zaposliti tajnico 

glede na načrtovano rast prodaje storitev in pa studijskega tehnika za vodenje 

glasbenega studia.  

Za računovodske storitve načrtujemo skleniti pogodbo z zunanjim sodelavcem, za 

kar predvidevamo strošek v višini 180 € mesečno.  

S širitvijo ponudbe naših storitev se bo v prihodnosti povečevalo število mentorjev in 

s tem število avtorskih pogodb. Tako se bo skladno s širjenjem podjetja povečevalo 

tudi število zaposlenih. 
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7 FINANČNI NAČRT 

7.1 Pomembne predpostavke 

Nosilec podjetniške ideje in bodoči ustanovitelj Andrej Gropajc bo v podjetje vložil 

lastni kapitalski vložek v višini 6.000 €, partner in solastnik podjetja pa bo v 

podjetje vložil vložek v višini 2.000 €. To za enkrat za podjetje predstavlja edini vir 

financiranja. 

Podjetje je predpostavilo, da bo v prvem letu pridobilo 70 vpisanih strank in jih 

razvrstilo med svoje storitve. Predvidena rast prodaje v prvih letih poslovanja je 8 %. 

V prvem letu bo podjetje investiralo v delovna sredstva za nakup potrebne opreme in 

glasbenih instrumentov, v drugem letu pa v glasbeni studio. Zato pričakujemo v 

prvih dveh letih negativen izid. Bodoči podjetnik se zaveda potrebe po dodatnih 

sredstvih za zagon podjetja v prvih letih. Prizadeva si pridobiti dodatna sredstva iz 

različnih skladov in pridobitev poslovnega parterja, ki bi v podjetje vložil kapitalski 

vložek in si pridobil delež v podjetju. 

7.2 Klju čni finan čni kazalci 

Podjetje v prvem in drugem letu pričakuje slab promet in negativen izid zaradi 

zagona in nerazpoznavnosti podjetja. Načrt prodaje podjetja predvideva povprečni 

letni obseg prodaje storitev v višini 60.000 €. V prvem letu tako pričakujemo 

prihodke iz poslovanja v višini 50.092,5 €, v petem letu pa v višini 68.150,3 €. Čisti 

dobiček pričakujemo od tretjega leta poslovanja naprej, in sicer v višini 3.775,9 €. V 

petem letu pa 12.153,8 €. 

Za prostore podjetja je predviden najem v višini 600 € na mesec in letno 7.200,0 €, 

kar predstavlja glavni fiksni strošek podjetja. V prvem letu bo podjetje investiralo v 

delovna sredstva v višini 6.468,0 €, v drugem letu pa je planirana začetna investicija 

v glasbeni studio v višini 3.600 €. Strošek dela na letni ravni je 41.148,0 €, kar 

vključuje vse avtorske pogodbe, študentsko delo in zaposlene. Ostali stroški podjetja 

znašajo letno nekje 11.060,0 €. 
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7.3 Načrt izkaza uspeha 

Negativni dobiček oziroma izguba bosta v prvih dveh letih delovanja podjetja. V prvem letu (Slika 8) je izkazana velika izguba zaradi tega, ker 

podjetje investira v delovna sredstva. Podjetje bo imelo čisti dobiček v tretjem letu, in sicer v višini  3.775,9 € (Slika 9). V naslednjih letih se 

zaradi večje prodaje čisti dobiček veča, tako da se v 4. letu poveča (ob predpostavki, da stroški zaposlenih ostanejo na istem nivoju) na 7.515,3 €. 

 

Slika 8: Izkaz uspeha prvo leto po mesecih 
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Slika 9: Izkaz uspeha letni prikaz 
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7.4 Načrt izkaza denarnega toka 

Na osnovi izdelanih preračunov denarnih tokov iz poslovanja lahko razberemo potrebo po virih financiranja, ki jih mora bodoči podjetnik 

zagotoviti za uspešen zagon podjetja. V našem primeru lahko ugotovimo, da podjetje prvi dve leti poslovanja ustvarja negativni denarni tok 

(Slika 10) iz poslovanja. Razlog se skriva v začetni investiciji v delovna sredstva, relativno manjši prodaji v prvih letih in majhnih zagonskih 

sredstvih. Iz letnega denarnega toka (Slika 11) je razvidno, da se obseg prejemkov iz poslovanja vsako leto povečuje. 

 

Slika 10: Izkaz denarnega toka prvo leto po mesecih 

 

Slika 11: Izkaz denarnega toka letni prikaz 
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7.5 Načrt bilance stanja 

V bilanci stanja je vidna struktura sredstev in struktura virov do obveznosti sredstev.  Pod obveznostmi do virov sredstev vidimo, da ima podjetje 

le lastniški kapital brez dolžniškega oziroma dodatnega financiranja. 

 

 

Slika 12: Bilanca stanja za prvo leto po mesecih 
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Slika 13: Bilanca stanja letni prikaz
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7.6 Poslovni finan čni kazalci 

Preračun nekaterih finančnih kazalcev podjetja za štiri letno obdobje. 

7.6.1 Dodana vrednost 

Dodano vrednost lahko opredelimo kot povečanje tržne vrednosti, ki je posledica 

povečanja kakovosti poslovnih učinkov (proizvodov in storitev). Ugotovimo jo tako, 

da prodajno vrednost poslovnih učinkov zmanjšamo za nabavno vrednost potrebnih 

prvin (Tabela 13). 

Tabela 13: Dodana vrednost 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 

Prihodki (€) 50.092,5 54.099,9 58.427,9 63.102,1 

Stroški (€) 10.760,0 11.060,0 11.060,0 11.060,0 

Dodana 
vrednost 

39.332,5 43.039,9 47.367,9 52.042,1 

 

7.6.2 Dobičkonosnost sredstev ali ROA 

Dobičkonosnost sredstev ali ROA (angl. Return on Assets) meri donosnost sredstev. 

Rezultat izražen v odstotkih nam pove, koliko enot dobička ustvari 100 enot sredstev 

(Tabela 14). 

Tabela 14: Dobičkonosnost sredstev ali ROA 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 

Čisti dobiček 
(€) 

-3.560,5 -598,0 3.775,9 7.515,3 

Sredstva (€) 3.245,0 3.812,5 2.312,5 812,5 

Donosnost -1,09 -0,15 1,63 9,24 
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7.6.3 Dobičkonosnost lastniškega kapitala ali ROE 

Dobičkonosnost lastniškega kapitala ali ROE (angl. Return on Equity) meri 

donosnost kapitala. Rezultat izražen v odstotkih nam pove, koliko enot dobička 

ustvari 100 enot vloženega kapitala (Tabela 15). 

Tabela 15: Dobičkonosnost lastniškega kapitala ali ROE 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 

Čisti dobiček 
(€) 

-3.560,5 -598,0 3.775,9 7.515,3 

Kapital (€) 4.439,5 3.841,5 7.617,4 15.132,7 

Donosnost -0,80 -0,15 0,49 0,50 

 

7.6.4 Produktivnost 

Produktivnost nam prikazuje, kolikšna vrednost je bila ustvarjena povprečno na 

zaposlenega (Tabela 16).  

Tabela 16: Produktivnost 

 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 

Prihodki (€) 50.092,5 54.099,9 58.427,9 63.102,1 

Število 
zaposlenih 

5 5 5 5 

Produktivnost 10.018,5 10.819,98 11.685,58 12.620,42 

 

7.7 Orodje za poslovno na črtovanje 

Pri izdelavi finančnega načrta je bilo uporabljeno orodje Tovarne podjemov za 

poslovno načrtovanje. To je program, ki vam pomaga napisati celovit poslovni načrt 

z besedilom, tabelami za napovedi in finančne analize ter grafi in ilustracijami. 

Orodje omogoča pisanje celotnega besedila poslovnega načrta, katerega struktura 
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temelji na dolgoletnih izkušnjah snovalcev in preizkušenih svetovnih praksah. 

Orodje je zelo praktično in namesto teoretičnih konceptov ponuja koristne nasvete in 

poti kako načrtovati uspešno podjetje.  

Z uporabo orodja Tovarne podjemov si lahko močno olajšamo pripravo finančnega 

načrta, saj je orodje zasnovano tako, da lahko tudi ne-ekonomisti enostavno sestavijo 

bilance denarnih tokov, uspeha in stanja. 

Orodje po globini, širini in konceptu poslovnega načrta popolnoma ustreza 

pričakovanjem in zahtevam poslovnih angelov, predstavnikov tveganega kapitala in 

drugih potencialnih investitorjev. Uporaba orodja je seveda brezplačna za vse 

individualne registrirane uporabnike (Tovarna podjemov, 2011). 

Orodje omogoča načrtovanje: 

    - prodaje vaših izdelkov in storitev, 

    - proizvodnje in z njo povezanih stroškov, 

    - porabe stroškov, ki so vezani na proizvodnjo/poslovanje, 

    - angažiranje storitev, 

    - stroškov promocije in oglaševanja, 

    - angažiranja delovnih sredstev, 

    - števila in stroškov zaposlenih in zunanjih sodelavcev podjetja, 

    - načinov financiranja vašega posla (krediti, lastniški vložki, nepovratna   

     sredstva,...), 

    - bilanc denarnega toka, uspeha in stanja. 
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8 IZBRANE REŠITVE IN KRITIČNA TVEGANJA 

Za podjetje predstavlja tveganje slaba razpoznavnost in s tem slaba prodajo. 

Razpoznavnost podjetja je tesno povezana s sodelovanjem z zunanjimi predstavniki. 

Zato mora podjetje že v prvem letu vzpostaviti stike s šolami, raznimi ustanovami in 

pridobiti sodelovanje z vsako izmed teh. Poleg tega pa je razpoznavnost vezana na 

oglaševanje in  kvaliteto naših storitev. Zavedamo se, da  dobro ime podjetja lahko 

ustvarimo le s kvaliteto naših storitev in tako, da našim kupcem ponudimo le 

najboljše. Kvaliteta naših storitev je neposredno povezana z razpoznavnostjo 

podjetja, saj lahko naši kupci s svojim pridobljenim znanjem širijo našo 

prepoznavnost. 

Podjetje bi za lažji zagon potrebovalo v prvih letih dodatna finančna sredstva za 

razvoj. Zato si bo prizadevalo pridobiti dodatna sredstva iz različnih skladov in 

pridobiti poslovnega parterja, ki bi v podjetje vložil kapitalski vložek in tako pridobil 

delež v podjetju. 
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9 TERMINSKI NAČRT 

Podjetje je za svoje prvo leto delovanja izdelalo terminski načrt. Načrt prikazuje 

obdobje med junijem 2012, ko bo podan predlog za ustanovitev podjetja in majem 

2013. V spodnji tabeli je tako predstavljen načrt posameznih aktivnosti v prvem letu. 

Celotni načrt realizacije za prvo leto razvoja podjetja             

               Mesec:   Jun.  Jul. Avg.  Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj 

Splošne aktivnosti 

Predlog za registracijo  podjetja 

Registracija podjetja 

Začetno financiranje 

 

Preskrba stalnih sredstev 

Izbira lokacije in najem 

Nakup opreme 

Vzpostavitev Glasbene hiše 

 

 Marketing 

 Prodaja storitev 

Oglaševanje 

Pospeševanje prodaje 

 

 

 

           

            

            

           

            

            

            

            

            



48 

10 PODJETNA PRIMORSKA 

Podjetna primorska je natečaj za najboljši poslovni načrt, ki ga organizira 

Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske v sodelovanju s partnerji. 

Usmerjen je k vzpodbujanju nastanka novih, na znanju temelječih podjetij in 

prispeva k razvoju podjetništva v primorski regiji. Namen natečaja je pospešiti 

prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov v tržno uspešne podjeme kot tudi 

pospešiti prenos znanja iz univerze v gospodarstvo in ustvarjanje spin off podjetij. S 

tem tudi sledijo poslanstvu, saj povezujejo akademsko sfero z gospodarstvom 

(Podjetna primorska, 2011).   

Projekt Glasbena hiša na »Podjetna Primorska 2009/10« 

Projekt Glasbena hiša avtorja Andreja Gropajca je sodeloval na natečaju Podjetna 

Primorska 2009/10 in se med več kot 50 prijavljeni uvrstil med 13 finalistov. 

Poslovna ideja temelji na drugačnem pristopu do glasbe in do manj uveljavljenih 

instrumentov. Bodoče podjetje bo ponujalo izobraževanje na glasbenem področju po 

alternativnih metodah ter spoznavanje glasbenih instrumentov in stilov, ki v glasbeni 

šoli niso uveljavljeni, a so popularni. Poleg tega bodo posameznikom nudili celovito 

podporo na glasbeni poti in jih usmerjali v njihovem glasbenem ustvarjanju. Storitev 

bo zadovoljila vse, ki iščejo izobraževanje in svetovanje za določen glasbeni 

instrument oz. stil, od ljudske pa vse do elektronske glasbe (UIP, 2011).  

 
Slika 14: Slavnostna podelitev nagrad Podjetna primorska 2009/2010 
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11 ZAKLJU ČEK 

Trenutno gospodarsko stanje v Sloveniji zaradi gospodarske krize ni najbolj 

naklonjeno novim mladim podjetjem in je zato veliko težje pridobiti sredstva za 

zagon novih podjetij. Zato je bodoči ustanovitelj podjetja s  projektom konkuriral na 

Podjetni primorski in se vključil v Univerzitetni razvojni center in inkubator 

Primorske, kjer je razvil poslovno idejo, s tem pridobil dodatna znanja in se uvrstil 

med finaliste natečaja. To predstavlja dodatno spodbudo k realizaciji projekta 

Glasbena hiša in je dodatna potrditev zastavljenega načrta samega podjetja.  

Podjetje Glasbena hiša ima tako možnost razviti alternativne metode glasbenega 

izobraževanja, izpopolnjevanja in ustvarjanja, ter postati vodilno alternativno 

glasbeno središče različnih profilov glasbenikov na primorskem, ki se med seboj 

povezujejo in širijo, motivirajo ter ustvarjajo novodobno glasbeno kulturo. Lahko 

pričakujemo, da se bo dejavnost alternativnega glasbenega izobraževanja v Sloveniji 

še razvijala.  

Izhajajoč iz ugotovitev diplomske naloge ter glede na izkušnje in poznavanje panoge 

obstaja realna možnost ustanovitve podjetja »Glasbena hiša« z lastniškim kapitalom 

in dobrim poslovnim partnerjem.  
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