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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga predstavi poslovni načrt za podjetje SmartPlay, ki se bo ukvarjalo 

s proizvodnjo harmonik in modula SmartPlay ter s poučevanjem inštrumenta. Zajema raziskavo 

trga, ki preverja, ali je obravnavana poslovna ideja tudi dejanska priložnost in kako bi jo trg 

(potencialni uporabniki) sprejel. Sledi SWOT-analiza, s katero se ugotavljajo prednosti in 

slabosti obravnavanih izdelkov, hkrati pa tudi priložnosti in nevarnosti v okolju za podjetje. Po 

pripravi poslovnega načrta, finančnem načrtovanju in raziskavi je ugotovljeno, da je zagon 

podjetja za realizacijo predstavljene ideje smiseln.  

Ključne besede: SmartPlay, harmonika, učenje harmonike, igranje harmonike, poučevanje,  

poslovni načrt, podjetje 

SUMMARY 

The purpose of the final graduation thesis is to prepare a business plan for foundation of 

company. We prepared a business plan for company SmartPlay, which will be producing 

accordions and modul SmartPlay. One of the company's activities will be related to pedagogical 

area which means we will teach how to play accordion and how to use SmartPlay modul. 

According to the market research that we conducted in order to test the consumers' interest for 

our products, we find that in this business idea is an actual business opportunity. We also 

prepared a SWOT analysis and tried to find out what are the strengths and weaknesses of our 

product and what are the opportunities and threats. Our results support the assumption that 

establishment of the aforementioned company is profitable. 

Keywords:  SmartPlay, Accordion, entrepreneurship, business plan, company, financial 

planing, market research, learning accordion, playing accordion, teaching, composing 
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1 UVOD 

Glasbeno področje je področje, ki od posameznika, ki na njem deluje, zahteva nenehno 

negovanje in izpopolnjevanje znanja. Glasbeniki moramo biti zaradi kompleksnosti svojega 

pomnjenja in vizualnega predstavljanja biti neprestano aktivni in se držati delovnega ritma, ki 

je potreben, da usvojimo določeno stopnjo znanja na glasbenem področju, ki predstavlja naš 

končni cilj. Posebno pri petju in igranju določenih inštrumentov je še posebej pomembno, da 

se držimo urnika, ki smo si ga pripravili za vajo. Harmonika je eden od tistih inštrumentov, ki 

so najbolj kompleksni za začetek. Vadeči mora biti pri vadbi pozoren na vsaj sedem osnovnih 

stvari hkrati: kako drži desno roko, kako drži levo roko, kaj igra z desno roko, kaj igra z levo 

roko, v katero smer vleče/potiska meh, ali igra usklajeno z obema rokama in ali njegovo početje 

ustreza glasbenemu zapisu. Našteto je največji razlog za hitro spremembo zanimanja, 

demotivacijo in odstop od vadbe, kar posledično vodi do prenehanja igranja in ukvarjanja z 

glasbo.   

V času študija se nam je porodila poslovna zamisel, da bi izdelali pametno harmoniko, ki bi 

olajšala vadbo, poučevanje, igranje in nastopanje harmonikašev. Učencem bi olajšala učenje, 

hkrati pa dodala večjo funkcionalnost pri ustvarjanju glasbe z inštrumentom. V sklopu 

zaključne projektne naloge opravimo raziskavo trga in pripravimo poslovni načrt za ustanovitev 

podjetja, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.  

Načrtovanje je proces, ki se v poslu nikdar ne konča. Zelo pomembno vlogo ima v zgodnjih 

stopnjah vsakega novega poslovanja, ko mora podjetnik pripraviti poslovni načrt. Načrt bo 

končan, ko bo podjetnik imel boljši občutek za trg, proizvode oziroma storitve, ki naj bi se tržili,  

vodstveno ekipo in finance, potrebne za posel. Ves čas, ko posel napreduje, od prvega zagona 

do zrelega poslovanja, poteka tudi načrtovanje, saj bo vodstvo iskalo poti do svojih 

kratkoročnih oziroma dolgoročnih poslovnih ciljev. V vsaki organizaciji lahko najdemo 

finančne, prodajne, kadrovske in proizvodne načrte. Načrti so lahko kratkoročni ali dolgoročni, 

lahko pa so tudi strateški ali operativni. Med seboj se razlikujejo tudi po področjih, odvisno od 

vrste podjetja ali predvidenega obsega zagonske dejavnosti. Čeprav lahko opravljajo različne 

funkcije, imajo vsi ti načrti en sam pomemben namen: vodstvu priskrbeti smernice in strukturo 

v hitro razvijajočem in spreminjajočem se tržnem okolju (Antončič idr. 2002, 186). 

Ideja za ustanovitev podjetja se je porodila že pred časom, natančneje na začetku študija. 

Pričujoč poslovni načrt je posledica naše odločitve, da raziščemo trg in se prepričamo o tržni 

privlačnosti ideje ter tako preverimo, kakšne so naše možnosti za uspeh, da kasneje izdelek 

razvijemo in ustanovimo podjetje, ki bo proizvajalo sistem SmartPlay. Hkrati bomo proizvajali 

tudi lastne harmonike in se ukvarjali s pedagoškim delom, kar zadeva poučevanje igranja 

aerofona.  

 



 

 

2 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

Že stoletja se je projektni management uporabljal, da je v neki obliki ustvaril spremembe ali se 

ukvarjal s spremembami v družbi (Cleland in Gareis 2005), sedaj pa so projekti postali 

pomembno orodje za reševanje težav, spodbujanje razvoja, ustvarjanje konkurenčne prednosti 

in ravnanje s spremembami. Poslovno okolje se neprestano in vedno hitreje spreminja, zato sta 

sposobnosti spremljanja in hitrega prilagajanja nepogrešljivi za vsakogar, ki želi uspešno 

uresničevati svojo strategijo in doseči zastavljene cilje. 

Ljudski pregovor pravi: »Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš.« Ta pregovor v današnjem času 

ne velja le za jezike. V poslovnem svetu so poleg sporazumevalnih jezikov pri komuniciranju 

potrebna znanja z mnogih področij za uspešno vodenje in obstoj podjetja na trgu. V tej nalogi 

smo se osredotočili predvsem na poslovno in glasbeno okolje. 

Glasba je jezik, ki ga vsak dan poslušamo, redkeje pa beremo in govorimo. V njem se izražamo, 

ko pojemo in/ali igramo na glasbila. S tem vzpostavljamo komunikacijo, tudi ko glasbo 

poslušamo, ustvarjamo in doživljamo (Borota 2015). Poznavanje glasbenega jezika pa nam 

poleg poslušanja in uživanja v glasbi omogoča sporazumevanje in komuniciranje z drugimi, ki 

so hkrati poleg nas vključeni v glasbeno področje. S tem, ko pojemo ali igramo na glasbila, 

poslušalcem sporočamo svoje razpoloženje. Možnost sporazumevanja z glasbo pa se s časom 

spreminja, saj se spreminjajo tudi inštrumenti.  

Harmonika je inštrument, ki obstaja že stoletja. S časom so se oblika, podoba, funkcionalnost 

in uporaba inštrumenta neprestano spreminjali. Prav tako pa se je spremenilo tudi igranje 

nastopajočih, ki dandanes s harmoniko sodelujejo pri različnih glasbenih zasedbah. Poučevanje 

inštrumenta pa je bistveno pri razvoju glasbenika, ki se je namenil naučiti, kako igrati 

harmoniko. Vsi, ki igramo harmoniko, se zavedamo, da je začetek za vsakogar težaven. Mnogi 

mislijo, da niso »pravi« za to, imajo premalo talenta, nimajo posluha, časa in denarja, ter nato 

kljub veliki želji po znanju igranja harmonike prehitro obupajo. Kljub vsem ponudnikom in 

proizvajalcem (natančno število znamk harmonik ni znano, saj nekateri proizvajalci nimajo 

registrirane dejavnosti ali pa je njihova proizvodnja zelo omejena), ki se trudijo inštrument 

narediti vse lažji in bolj ugoden za uporabo (predvsem je tu mišljeno učenje), težava ostaja 

enaka; pomanjkanje volje, motivacije in vztrajnosti povzroča, da se število učencev v glasbenih 

šolah iz leta v leto znižuje.  

Pri tem smo dobili idejo, ki jo predstavimo v nadaljevanju. Za potrebe poučevanja, učenja in 

igranja na harmoniko izdelamo dodatek oziroma modul, ki bo olajšal poučevanje, učenje in 

igranje inštrumenta ter omogočal hitrejši napredek pri posamezniku. Izdelek se imenuje 

SmartPlay. Verjamemo, da se bo zanimanje za inštrument s tem povečalo, saj je tudi pri glasbi 

treba vsake toliko kakšno stvar posodobiti in razviti nekaj novega. Slednje je namreč naloga 

vsakega podjetnika – ustvarjanje nečesa novega, drugačnega in vrednega.  
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Verjamemo, da bo izdelek pozitivno vplival na glasbeno industrijo. S tem bo tudi na glasbeno 

sceno prinesel nekaj novega, saj bo v pomoč tako učiteljem in učencem pri učenju kot tudi 

ustvarjalcem in nastopajočim pri nastopanju. Za realizacijo izdelka in kasnejši zagon podjetja 

pa je potreben poslovni načrt, ki ga pripravimo v sklopu zaključne projektne naloge in 

predstavimo v nadaljevanju.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Glavni namen zaključne projektne naloge je preveriti potencial poslovne ideje za njeno 

realizacijo in kasnejši zagon podjetja. 

Zaključna projektna naloga vsebuje več ciljev. Primarna cilja sta priprava poslovnega načrta za 

izbrano idejo in s poslovnim načrtom ter raziskavo med uporabniki preveriti tržno privlačnost 

ideje za kasnejši zagon podjetja. Sekundarni cilj, ki bo sledil po zaključku zaključne projektne 

naloge, pa je razviti in narediti zadovoljiv izdelek, ki bo tržno privlačen in zanimiv za 

odjemalce. S tem se bo namreč precej povečal potencial za zagon podjetja. 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

Za pripravo poslovnega načrta uporabimo obstoječo literaturo, ki zadeva to področje. Tako na 

kratko predstavimo teorijo o izdelavi, igranju in poučevanju harmonike ter o podjetništvu in 

poslovanju.  

Predmet raziskave predstavlja harmonika, zato poleg ankete opravimo tudi promocijsko 

igranje. Potencialni uporabniki lahko poskusijo igrati na inštrument in tako dobijo izkušnjo iz 

prve roke. S tem lahko podajo jasno in bolj točno mnenje, kar predstavlja bistvene informacije 

o težavi, zaradi katere se razvija SmartPlay. Temu primerno bo tudi razvijal. Rezultate raziskave 

prikažemo s pomočjo opisnih statistik. 

Osnova za dosego ciljev je poznavanje podjetniškega in glasbenega področja, zato je pregled 

obstoječe literature s področja poslovnega načrtovanja in področja harmonik neizogiben. Opis 

podjetja, izdelka, inštrumenta in kombinacija vseh treh je sestavni del načrtovanja in s tem 

uspešnega načrtovanja poslovanja podjetja.  

Za uspešno, natančno in zanesljivo analizo opravimo raziskavo. Raziščemo in ugotovimo, na 

kakšen način se učenci v glasbeni šoli učijo igrati, kateri način jim najbolj odgovarja, kateri so 

tisti dejavniki, ki vplivajo na učenčevo rast in napredek, kaj jih motivira pri igranju in zakaj jih 

igranje harmonike veseli. 

Ugotovitve nam pomagajo pri načrtovanju razvoja izdelka in pri poslovnem načrtovanju. Z 

rezultati raziskave lažje naredimo izdelek, ki bo tržno privlačen in zanimiv za odjemalce, 
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predvsem za tiste, ki trenutno niso zainteresirani za harmoniko ali pa niso prepričani, da se je 

lahko naučijo igrati.  

Izdelek SmartPlay je namenjen tudi ustvarjalcem in umetnikom s harmoniko, zato vprašamo 

tudi tiste, ki se z igranjem in nastopanje ukvarjajo profesionalno na poklicni poti in se s tem 

poslom preživljajo. Pri slednjih nas zanima predvsem funkcionalnost izdelka v povezavi z 

nastopanjem.  

1.4  Predpostavke in omejitve pri obravnavi 

Ljudje so do anketiranja po večini odklonilni, zato za namen preverjanja ideje večjo pozornost 

namenimo igranju. Ljudje se lažje odločimo za sodelovanje, če smo neposredno aktivno 

vpleteni v dogajanje. 

Omejitve so predvsem omejen vzorec, zbran v omejenem času, kar pomeni, da rezultatov 

raziskave ne bomo mogli posplošiti na celotno populacijo, predstavljali pa nam bodo dobro 

izhodiščno točko.   
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2 PODJETNIK IN PODJETNIŠTVO 

Gospodarski razvoj vsake države in njenih posameznih teritorijev oziroma območij temelji na 

podjetništvu. Z vidika razvoja se vsaka dejavnost vključuje v podjetniški proces, saj iz različnih 

pogledov vsebuje določena znanja in hkrati zahteva določene spretnosti, ki so uporabne na 

različnih področjih delovanja posameznika. Enako velja za glasbeno področje. V našem 

primeru predmet podjetništva predstavlja glasbena industrija, zatorej bomo na kratko opredelili 

pojem podjetništva in kdo je podjetnik. 

2.1 Opredelitev podjetništva 

Podjetništvo je postopek ustvarjanja nečesa novega, drugačnega in vrednega. Oseba oziroma 

posameznik ali skupina vloži del svojega premoženja oziroma kapitala, časa, truda in napora v 

izvedbo ter pri tem sprejme določeno tveganje, da svoj vložek izgubi ali pa je na koncu 

nagrajena v svojevrstni obliki (denar, osebno zadovoljstvo, družbena vrednost in razne druge 

oblike nagrad). Oseba, ki se ukvarja s podjetništvom, je podjetnik (Antončič idr. 2002, 29, 30; 

Možina idr. 2002, 101; Ruzzier idr. 2008, 15). 

Podjetništvo ima v gospodarstvu in sodobni družbi zelo velik pomen, saj poleg tega, da ustvarja 

nekaj novega in prinaša dodano vrednost, v državi močno vpliva na razvoj gospodarstva, 

omogoča nova delovna mesta, trajnostni razvoj okolja, prispeva k razvoju novih izdelkov in 

gospodinjstev ter posledično odpira nove možnosti za lažje in lagodnejše življenje. Glede na 

učinke delovanja na celotno gospodarstvo in zaposlovanje nekega območja bi lahko 

podjetništvo bilo osrednja točka gospodarskega razvoja. Podjetništvo poleg tega prispeva tudi 

h gospodarski rasti in zvišanju produktivnosti, stremi k inovacijam, hkrati pa prispeva k 

povečanju dohodka v regiji, kjer deluje oziroma posluje. Vsak podjetnik je mojster dejavnosti, 

s katero se ukvarja, njegova naloga pa je, da razvija nove proizvode, inovira okolje in tako 

prispeva k življenjskemu okolju družbe, v kateri živi in kjer deluje njegovo podjetje (Ruzzier 

idr. 2008, 25, 26; Možina idr. 2002, 104–106). 

2.2 Opredelitev podjetnika 

Na vprašanja, kdo je podjetnik, kaj je podjetništvo, kakšna je podjetniška kariera, s čim se 

podjetnik ukvarja, so skozi zgodovino poskušali odgovoriti mnogi. Skozi daljše časovno 

obdobje so se razvile različne teorije podjetništva in izraza podjetnik.  

Izraz podjetnik izvira iz francoskega izraza enterpreneur, ki pomeni »vmesnik« ali 

»posrednik«. 
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Preglednica 1: Razvoj opredelitve podjetnika in izraza podjetnik 

Obdobje Definicija podjetnika 

Srednji vek Podjetnik je bil igralec ali oseba, ki je vodila velike projekte. 

17. stoletje 

Oseba, ki nosi tveganje dobička ali izgube pri pogodbi z nespremenljivo ceno, ki 

je sklenjena z vlado. 

1725 

Richard Cantillon je podjetnika definiral kot osebo, ki nosi tveganje in je različna 

od tiste, ki zagotavlja kapital. 

1803 Jean Baptiste Say je ločil dobičke podjetnika od dobičkov kapitala. 

1876 

Francis Walker je razlikoval med tistimi, ki zagotavljajo sredstva in dobivajo 

obresti, in tistimi, ki imajo dobiček zaradi svojih managerskih zmožnosti. 

1934 

Joseph Schumpeter je označil podjetnika kot inovatorja, ki razvija nepreizkušeno 

tehnologijo. 

1961 

Za Davida McClellanda je podjetnik oseba, ki je polna energije in prevzema 

zmerna tveganja. 

1964 Peter Drucker meni, da podjetnik maksimira priložnosti. 

1975 

Albert Schapero opredeljuje podjetnika kot osebo, ki prevzema iniciativo, 

organizira nek družbeno-ekonomski mehanizem in prevzema tveganje propada. 

1980 

Karl Vesper vidi podjetnika z različnih zornih kotov, in sicer z vidika 

ekonomistov, psihologov, poslovnežev in politikov. 

1983 

Gifford Pinchot definira notranjega podjetnika kot podjetnika znotraj obstoječe 

organizacije. 

1985 

Robert Hisrich pravi, da je podjetništvo proces ustvarjanja nečesa novega, 

drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži čas in trud, prevzema spremljajoče 

finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pridobi končne nagrade v obliki 

denarja ali osebnega zadovoljstva. 

Vir: Antončič idr. 2002, 26. 

Špilak (1999) podjetnika opredeljuje kot osebo, ki išče ali ustvarja tržne možnosti in podjetniške 

priložnosti, ustvarja podjetja ali vodi njihovo poslovanje ter vlaga vanje sebe samega ali kapital 

ali pa vse skupaj.  Opredelimo ga lahko še drugače. Podjetnik je lastnik in/ali upravitelj podjetja, 

ki prevzema tveganja pri poslovanju in si prizadeva za dobiček. To je najkrajša in dovolj široka 

definicija, ki navaja tri ključne lastnosti podjetniškega poklica: samostojno in svobodno 

odločanje (organiziranje), osebno prevzemanje tveganj in iskanje koristi (dobička) (Kremžar 

2018, 9). 

Če povzamemo vse do zdaj podane definicije, lahko rečemo, da je podjetnik oseba, ki z 

iskanjem tržnih priložnosti za realiziranje novih zamisli ustvarja nove možnosti za proizvode 

in storitve. Pri tem vloži del svojega kapitala in sredstev v razvoj podjetniškega okolja, v 

katerem bo deloval, ter pri tem sprejema določeno stopnjo tveganja z osebnega finančnega, 

socialno-družbenega, ekonomskega in psihološkega vidika. 
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3 HARMONIKA V KULTURNEM IN GOSPODARSKEM POGLEDU 

Od kod izvira harmonika? To je vprašanje, ki si ga zastavljajo mnogi, a le malo jih pozna 

odgovor. Harmonika predstavlja mnogo več kot le glasbeni inštrument. V tem poglavju 

predstavimo zgodovino harmonike, njen izvor, in tako odgovorimo na zastavljeno vprašanje. 

Opišemo tudi princip delovanja harmonike ter pregledamo gospodarske in kulturne poglede, ki 

zadevajo harmoniko in njen obstoj. S tem spoznati poglede iz okolja, saj bo vanj vključeno tudi 

naše podjetje. 

3.1 Izvor harmonike 

Začelo se je leta 1821, ko je Christian Friedrich Ludwig Buschmann iz Friedrichroda v Nemčiji 

razvil aerofon. Poimenoval ga je harmonica, vendar ga danes poznamo pod drugačnim imenom. 

Ta inštrument je bila v bistvu ustna harmonika, ki jo danes poznamo pod izrazom orglice. 

Omenjeni aerofon se največ uporablja v Evropi ter na ozemlju ZDA in v državah Južne Amerike 

(Korez-Korenčan 2003, 55). 

Na Slovenskem se je harmonika prvič pojavila šele v drugi polovici 19. stoletja, natančneje leta 

1881, ko je Franc Lubas iz Dravograda izumil svoj inovativen sistem za diatonično harmoniko. 

Sedem let zatem je v svojem rojstnem kraju ustanovil proizvodno podjetje, kjer so izdelovali 

harmonike. Na trgu se je dokaj hitro uveljavil, saj so bile njegove harmonike izredno 

kakovostne in priljubljene. Leta 1913 je podjetje razširil v Slovenj Gradec in Ljubljano, po 

koncu prve svetovne vojne pa še v Celovec. Zahvaljujoč njemu se starejše harmonike imenujejo 

kranjske harmonike, zaradi česar lahko sklepamo, da se je inštrument uveljavil na Slovenskem.  

Posel je kasneje nadaljeval njegov sin, a so ga po koncu druge svetovne vojne zaradi političnih 

razlogov ustrelili. V naslednjih letih je (obdobje med 1947 in 1953) je podjetje prevzel Rudolf 

Novak, ki še danes izdeluje harmonike v Celovcu (Korez-Korenčan 2003, 55). 

Poznamo klavirske, diatonične in kromatične harmonike. Vsaka vrsta izmed njih ima svoje 

posebnosti, princip delovanja pa je enak za vse. Harmonika deluje na podlagi prenihajočih 

jezičkov in ploščic, ki so vgrajene v inštrument. Princip delovanja temelji na ustni eolini, ki 

služi za uglaševanje orgel (Korez-Korenčan 2003, 55). 

3.2 Princip delovanja harmonike 

Akordeon je prvotno ime za inštrument, ki ga danes poznamo kot harmoniko z mehom. 

Prenihajoči jezički so skupaj z zvenečimi ploščicami celotnega registra pritrjeni na okvir. Vsaka 

ploščica ima dva nasproti si stoječa jezička, ki sta enake tonske površine. Z dvema ustreznima 

ventiloma pri pretoku zraka v meh (sesalni zrak) zaniha en jeziček, pri pretoku iz meha (tlačilni 

zrak) pa drugi. Posamezni glasovi se vključujejo s posebnimi vzvodi, kot prikazuje slika 1. 
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Slika 1: Jezički in ploščice, s katerimi harmonika oddaja zvok 

3.3 Proizvodnja harmonik – začetki gospodarske panoge 

Leta 1888 je Franc Lubas v Spodnjem Dravogradu na Koroškem ustanovil eno od največjih 

tovarn harmonik v Evropi. Kasneje se je ta tovarna preselila v Ljubljano, zatem pa v Celovec. 

Izdelovali so diatonične in kromatične harmonike, med njimi dvovrstne, trivrstne in štirivrstne 

harmonike (vrsta pomeni 1 stolpec tipk na levi strani inštrumenta) z različnimi vrstami basov. 

Lubas naročil ni dobival le iz Švice, Nemčije, Italije, Anglije, Nizozemske, Belgije in Avstro-

Ogrske, ampak tudi iz Severne in Južne Amerike, Avstralije in Azije. Njegovi najbolj tipični 

modeli so se imenovali Planina, Sava in Triglav. Glede na to, da je imel Lubas tudi nekaj znanja 

o igranju v godbah, je svoje kupce rad poučil, kako se igra harmoniko (Korez-Korenčan 2003, 

55). 

Kasneje so se pojavila tudi druga podjetja, ki so izdelovala harmonike. Eno od najbolj znanih 

je Melodija Mengeš. Mengeš že od nekdaj slovi kot kraj, kjer je doma glasba. Vse se je začelo 

leta 1884, ko je 33 pobudnikov iz Mengša predlagalo ustanovitev Mengeške godbe. Po 

nekaterih navedbah naj bi bil glavni pobudnik Mihael Stare, čigar namen je bil preprečiti 

pretepe in spopade med nadobudnimi mladinci, kar je bila takrat rutina na dogodkih. S širjenjem 

glasbene kulture naj bi se spopadi na družabnih dogodkih počasi umirili, namesto njih pa bi 

udeleženci rajši naredili kaj koristnega. Tako so ustanovili društvo Mengeška godba, ki je 

postalo znano po vsej Sloveniji (prav tam). 
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Melodija Mengeš, d. o. o., je pričel delovati leta 1946 kot tovarna za izdelavo glasbenih 

instrumentov. Njihova ponudba je prvotno obsegala godala (violine vseh velikosti, violončela, 

viole in kontrabase), brenkala (klasične kitare 1/16, 1/8, ½, ¾, 7/8, 1, akustične kitare – 6- in 

12- strunske z masivnim obodom in ploščo, berde, električne bas in solo kitare ter tamburice 

vseh vrst ter velikosti), klavirske in diatonične inštrumente (klavirska harmonika 32, 48, 60, 72, 

80, 96, 120 bas, kromatična harmonika 80, 96, 120 bas, elemente za pianina, diatonične 

harmonike 3/II, 3/III, 4/III vseh vrst in uglasitev), sčasoma pa tudi ojačevalce, šolska učila, 

orglice in druge glasbene inštrumente ter opremo. V tej zgodovini mengeške tovarne glasbil je 

bilo zaposlenih preko 760 delavcev. V sodelovanju z obrtno lesarsko šolo je Melodija svoje 

delavce izobraževala za poklic glasbilar. To je bilo triletno izobraževanje lesne smeri z obilico 

praktičnega dela in obvezno glasbeno šolo za ta poklic. Danes pri nas takega izobraževalnega 

programa ni več (Korez-Korenčan 2003, 56). 

V Melodiji se je izšolala, pridobila znanje in izkušnje za izdelavo inštrumentov večina danes 

delujočih proizvajalcev – obrtnikov in serviserjev glasbil ter nekaj odličnih narodnozabavnih 

glasbenikov.  Leta 1995 je Melodija Mengeš zaprla svoja vrata. Podjetje CMT, d. o. o., iz 

Mengša je pridobilo blagovno znamko Melodija, se preoblikovalo v CMT Melodija, d. o. o., in 

nadaljevalo s tradicionalno izdelavo inštrumentov, kar počne še danes. Osredotočili so se na 

izdelavo diatoničnih harmonik (3/II, 3/III, 4/III vseh vrst uglasitev), klavirskih harmonik (z 48, 

60, 80, 96 in 120 basi) in klasičnih kitar. Ciril Burgar, lastnik blagovne znamke Melodija 

Mengeš, je uspel obdržati tradicijo dobrega inštrumenta v Sloveniji. Posebno so lahko ponosni 

na diatonično harmoniko, ki je zasnovana na popolnoma novi tehnologiji lesa, kar omogoča, da 

les doseže optimalno resonančnost in s tem kakovost zvoka. Tako je mogoče iz harmonike 

izvabiti zelo močan, rezek zvok za igranje v živo ali pa zelo nežen, mehak zvok, ki je potreben 

za studijsko snemanje glasbe. Vse to je plod slovenskih strokovnjakov. Lastnosti, kot so odličen 

zvok, mehko in lahkotno igranje, neslišen mehanizem in ergonomsko oblikovana harmonika, 

lahko povsem zadovoljijo še tako zahtevnega kupca. Njihova harmonika je dobila certifikat 

slovenske kakovosti SQ (prav tam). 

Po do sedaj zbranih podatkih je znano, da so slovenski muzikantje precej zahtevnejši glede 

zvoka kot avstrijski in nemški. Kot pravi Ciril Burgar, so prav pikolovski (Korez-Korenčan 

2003, 57). 

To je tudi prednost slovenskih glasbenikov, saj ravno zaradi lastnega ostrega sluha in ritma za 

narodnozabavno glasbo zahtevajo dober inštrument. Naloga vseh izdelovalcev je tudi, da 

zagotovijo inštrument s kar najboljšo možno kakovostjo, saj se njihovo delo odrazi pri 

nastopajočih. Slednji namreč nosijo naše delo, trud, kakovost in dobro ime podjetja v svet ter s 

tem predstavljajo kulturo Slovenije.  

Slovenije ne predstavljajo le njene naravne lepote, kulinarične jedi, veliki dosežki in športni 

uspehi, simbol gore Triglav, domača obrt, podzemne kraške jame, zgodovinski muzeji, ostanki 

rimskih naselbin in podobno. Našo kulturo predstavljajo tudi razni glasbeniki, predvsem 
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narodnozabavni godci. Še posebej znani so Slavko Avsenik, Lojze Slak, Franc Flere, Franc 

Mihelič in drugi, njim podobni mojstri glasbe. Harmonika kot inštrument je zaradi tega 

pomemben vir slovenske kulture, saj se ob srečanju z njo mnogi, tako Slovenci kot tudi tujci, 

spomnijo na naše velike godce in predstavnike. Da bi obdržali ta status, pa je predvsem 

pomembno, da se novi, bodoči harmonikaši naučijo kakovostno igrati, saj nikoli ne vemo, 

kakšen potencial se skriva v vsakem izmed njih.  

Harmonika prispeva tudi k slovenskemu gospodarstvu. Zahvaljujoč slovenskim godcem, kot so 

Slavko Avsenik, Lojze Slak in ostali, ki so glas harmonike ponesli v svet, se je dvignilo tudi 

zanimanje za harmoniko pri kasnejših generacijah. Melodija Mengeš je prispevala k znanju o 

izdelavi harmonik mnogih danes znanih izdelovalcev, ki so po opustitvi delovnega razmerja v 

Melodiji Mengeš odšli na samostojno podjetniško pot in začeli sami izdelovati harmonike. 

Danes obstaja preko 100 različnih izdelovalcev, ki izdelujejo vrhunske harmonike za poznane 

godce po vsem svetu. Poleg tega proizvajalci in tržniki harmonik ustvarjajo nova delovna mesta 

in prispevajo k zmanjšanju brezposelnosti (Korez-Korenčan 2003, 57). 
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4 POSLOVNI NAČRT 

Pričujoč poslovni načrt je posledica naše odločitve za raziskavo trga in sestavo načrta za 

realizacijo poslovne ideje – SmartPlay harmonike. V nadaljevanju predstavljamo načrt podjetja, 

opis izdelkov in storitev, ki jih nameravamo ponuditi odjemalcem, opravljeno tržno analizo, 

organizacijski in finančni načrt za podjetje.  

4.1 Opis podjetja 

Začenjamo z opisom podjetja. Predstavimo strategijo pravnoorganizacijske oblike, v kateri 

nameravamo registrirati podjetje, načrt ustanovitve podjetja ter strategijo pridobitve lokacije in 

prostorov za poslovanje. 

4.1.1  Pravnoorganizacijska oblika  

Podjetje bo sprva registrirano kot samostojni podjetnik. Razlogov za to je več, med 

poglavitnimi pa so možnost hitrejšega zagona, višina začetnega vložka, financiranje, stroškovni 

in davčni vidik, obseg poslovanja ter strategija razvoja. 

V začetku bosta delovala dva zaposlena, v primeru povečanega povpraševanja, obsega 

poslovanja in denarnega toka pa bomo zaposlili nove delavce. Omenjena sprememba je 

načrtovana v roku enega leta, ko nameravamo ustanoviti družbo z omejeno odgovornostjo. Več 

o tem v poglavju Strategija in izvedba. 

Glavna dejavnost podjetja bo proizvodnja SmartPlay sistema. Namen izdelka je pomagati 

glasbenim ustvarjalcem, tj. tistim, ki igrajo na diatonično harmoniko. Primarno je izdelek 

namenjen učencem diatonične harmonike zaradi lažje predstave o uporabi inštrumenta in 

pomoči pri igranju. Izdelek je zasnovan tako, da vadeči ne potrebuje nobene dodatne pomoči.  

Podrobneje bomo o tem pisali v poglavju Opis izdelkov in storitev. Poleg proizvajanja 

omenjenega sistema bomo izdelovali tudi harmonike.  

Druga dejavnost, ki jo bo opravljalo podjetje, je izobraževalno-pedagoške narave. Imeli bomo 

glasbeno šolo, v kateri bodo odjemalci poleg naročila SmartPlay sistema imeli možnost, da se 

harmoniko učijo igrati pri nas. Ker želimo, da imajo naši kupci kar največ koristi od izdelka, 

smo zanje pripravili tudi delavnice in izobraževalne začetne tečaje o možnostih uporabe 

SmartPlaya. Želimo si, da je kupčeva korist pri izdelku brezpogojna glede na njegova 

predhodna znanja in sposobnosti. Za lažjo odločitev in vadbo bomo odjemalcem ponudili tudi 

možnost izposoje harmonik.  

Za najbolj vztrajne, zagrete in navdušene harmonikaše pa bo naše podjetje ponujalo tudi 

možnost sodelovanja na tekmovanjih in povezavo z največjimi mojstri glasbe. To je elitni 
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proizvod, pri katerem ima posameznik možnost, da se izobrazi in vključi v elitne kroge 

slovenske glasbene scene, začne sodelovati s posamezniki ali morda skupinami ali celo najde 

lasten izziv v svoji glasbeni karieri. Ponudili bomo tudi osebno mentorstvo pri razvoju 

glasbenika.  

Naše podjetje bo organiziralo srečanja in tekmovanja, glasbene turnirje, memoriale in razne 

druge dogodke. Prav tako bomo nudili svetovanje na področju nakupa glasbila, pomoč pri 

sestavi lastnih glasbenih del, izobraževanje in osebno svetovanje na področju javnega 

nastopanja in še mnogo več. Nudili bomo tudi možnost pri sestavi primerne skladbe za 

snemanje raznih reklam, oddaj, predstavitvenih videov ipd.  

Osnovni vložek sredstev je relativno majhen, saj zahteva le plastiko in komponente za sestavo 

modula ter osebni računalnik za programiranje.  

4.1.2  Načrt ustanovitve podjetja 

Podjetje bo začelo poslovati v polni meri predvidoma z novim šolskim letom 2019/2020, torej 

septembra 2019. Do takrat načrtujemo tudi razviti in izpopolniti celoten proizvod ter asortima 

izdelkov in storitev. Registracija podjetja bo izvedena prek vstopne točke e-VEM. 

Pravnoorganizacijska oblika podjetja bo družba z omejeno odgovornostjo – d. o. o. 

Družbena pogodba bo sklenjena v obliki obrazca, ki je dostopen na vstopni točki e-VEM. To je 

možno zato, ker družbeniki v družbo ne vlagajo stvarnih vložkov, ves osnovni kapital bodo 

zagotovili pred vpisom družbe v register, pogodba ne vsebuje kakšnih posebnosti glede 

upravljanja in podobno (samo obvezne sestavine po ZGD-1). Družbeniki bodo pogodbo 

podpisali pred uslužbencem točke e-VEM, zaradi česar ne bo treba plačati stroška notarske 

overitve podpisov. Pred prijavo za vpis družbe v sodni register bodo družbeniki preverili 

pravilno izbiro firme na spletni strani (če obstaja že kakšna enaka ali podobna firma, bo treba 

predvideno firmo podjetja spremeniti).  

Za začetek našega delovanja potrebujemo: 

− izbiro statusne oblike družbe, določitev dejavnosti, sedeža podjetja in firme, 

− sestavljeno družbeno pogodbo (obrazec na spletu), 

− vpis gospodarske družbe v sodni register (to bomo storili prek točke e-VEM, ker nimamo 

nobenih stroškov s tem), 

− transakcijski račun pri poslovni banki. 

Začetni vložek bo v privarčevanih sredstvih podjetnika. Trenutno smo v fazi razvijanja ustrezne 

harmonike in izpopolnjevanja SmartPlay sistema, ki naj bi ga na trg uvedli s 1. septembrom 

2019, ko naj bi tudi dejansko začeli s poslovanjem. 
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Zaradi nižjih zagonskih stroškov bo podjetje sprva registrirano kot samostojni podjetnik, torej 

kot fizična oseba. Tako bo na začetku zaposlena le ena oseba, ki bo opravljala delo tržnika na 

terenu. Hkrati bo poučevala igranje harmonike, dokler se SmartPlay izdelek ne razvije v celoti, 

medtem pa bomo učence pripravljali na nov stil učenja. Z razvojem izdelka nameravamo 

zagnati tudi proizvodnjo, za kar bomo potrebovali dodatne delavce. Na tej točki se bo podjetje 

preoblikovalo iz s. p. v d. o. o. 

4.1.3  Lokacija in prostori podjetja 

Sedež podjetja bo registriran v Kranju. V omenjenem kraju bosta potekali tudi proizvodnja 

harmonik in sestava sistema SmartPlay. Točen naslov bomo določili naknadno ob ustanovitvi 

družbe, saj smo trenutno še v fazi dogovarjanja. Ker bo delo sprva terensko, tj. poučevanje 

igranja harmonike na domu, pravzaprav poleg avtomobila in harmonike ne potrebujemo 

ničesar. V prihodnje, ko bo dokončno patentiran in razvit tudi SmartPlay izdelek in bomo 

zagnali proizvodnjo, bomo zagotovo potrebovali dodatne  prostore, s širjenjem proizvodnje pa 

tudi novo delavnico in skladišče za shranjevanje materiala ter izdelkov. Prodajne prostore 

nameravamo sprva najeti v večjih trgovskih centrih, kot so Hipermarket Mercator, Qlandia, ter 

trgovinah z glasbeno opremo. S širjenjem ponudbe pa bomo potrebovali tudi svojo trgovino, ki 

jo načrtujemo odpreti v treh letih, če se bo povpraševanje dovolj povečalo.  

4.2 Izdelek/Storitev 

V nadaljevanju bomo opisali izdelke in storitve, ki ji nameravamo proizvajati. Začeli bomo s 

podrobnim opisom izdelka SmartPlay, ki predstavlja naš glavni proizvod in hkrati razlog za 

ustanovitev podjetja. Predstavili bomo analizo konkurenčne ponudbe in opisali uporabljeno 

tehnologijo, na podlagi katere bodo delovali naši izdelki. Prav tako bomo predstavili izdelke in 

storitve, ki jih v prihodnosti nameravamo razviti in proizvajati oziroma ponuditi uporabnikom. 

4.2.1  Opis izdelka/storitve 

SmartPlay izdelek bo deloval prek računalniškega vmesnika, vgrajenega v harmoniko, in prek 

programa na računalniku ali aplikacije, nameščene na prenosni telefon. Sistem deluje po 

različnih stopnjah in ima številne funkcije, ki tako kupcu kot tudi nam prinašajo veliko dodano 

vrednost in prednost pred konkurenco. Uporabnik tako lahko SmartPlay uporabi za različne 

namene, ki so opisani v nadaljevanju. 

Uporabnik namesti program na računalnik (kasneje bomo izdelali tudi aplikacijo za telefon) in 

se vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom. S tem dostopa do osebnega profila, ki je 

dostopen le njemu, po njegovi volji pa do njega lahko dostopa tudi učitelj oziroma mentor. 

Glede na izbrano stopnjo zahtevnosti, ki jo je uporabnik kupil pri nas, ima na voljo različne 
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pesmi s seznama, ki so predlagane za njegovo stopnjo znanja igranja harmonike. Tako izbere 

eno od pesmi, ki jo sistem prepozna in podatke pošlje modulu na harmoniki, ta pa po korakih s 

svetlečimi se tipkami pokaže uporabniku, kako naj igra harmoniko. Dodatno je sistem dovolj 

inteligenten, da prepozna uporabnikove kretnje, geste in karakteristične lastnosti. S tem 

uporabniku lahko kar najbolj prilagodi prijeme akordov, s katerimi bi se tako lahko hitreje 

naučil in si lažje zapomnil, kako mora harmoniko igrati. Hkrati bi njegovo igranje potekalo 

kakovostnejše kot s prijemi, ki mu ne ležijo, in bi porabil bistveno več časa, da bi se jih naučil. 

Sistem je tudi dovolj inteligenten, da spremlja uporabnikov napredek pri igranju. To pomeni, 

da sproti beleži uporabnikove napake (katero tipko je pritisnil narobe, kdaj, kolikokrat, vse to 

sproti beleži v spomin) in mu vrne zapis v obliki prikaza na zaslonu. Uporabnik lahko tako vidi, 

kje je naredil napako, in jo tudi sam odpravi. Ob sporočilu napake sistem ponudi popravek ali 

pa tudi ne, odvisno od tega, kakšno težavnost je uporabnik izbral (podobno kot pri reševanju 

kviza – sistem pokaže pravi odgovor takoj ob izbiri napačnega ali kasneje ali pa sploh ne). 

Ena od funkcij, ki jih ponuja program, je tudi ta, da ustvarjalcem pomaga pri sestavi in 

uglaševanju svojih glasbenih del. Ko avtor vnese besedilo v program, ga ta razporedi po 

različnih možnostih skladb in tako uporabniku ponudi določene kombinacije. S sestavljenim in 

vrstnim redom kombinacij, ki jih uporabnik izbere, sistem nato samostojno sestavi pesem in 

uglasbi svoje delo. Uporabnik lahko po mili volji tudi spreminja sestavljeno delo in doda razne 

druge učinke/akorde/glasbila v določene dele svojih pesmi. Po končani ureditvi sistem pretvori 

glasbeno delo v notni zapis. Tako je enostavno sestaviti pesem, ki jo lahko igrajo ne samo 

harmonikaši, pač pa tudi izvajalci raznih drugih inštrumentov. Pesem je lahko napisana za 

enega izvajalca ali pa skupino več glasbil, odvisno od sestave.  

Za tiste, ki so na glasbeni sceni bolj umetniki in nastopajoči, sledijo trendom popularne glasbe 

poslušalcev in navdušencev, pa SmartPlay ponuja možnost samostojnega učenja tudi tistih 

pesmi, ki niso na seznamu pedagoškega programa. V tem primeru lahko uporabnik poišče 

pesem na spletu (YouTube, iTunes, Google Play Music, Sound Cloud itd.) ali iz datoteke na 

računalniku (sistem podpira vse vrste formatov zapisa datoteke, kot so npr. mp3, mp4, wma 

itd.) in jo preprosto vstavi v program SmartPlay na računalniku. Enako velja tudi za aplikacijo 

na telefonu. SmartPlay iz glasbe prepozna in razbere notni zapis ter podatke pošlje modulu na 

harmoniki. Ta potem po korakih pokaže uporabniku, kako lahko pesem zaigra na inštrumentu.  

Ko glasbenik nastopa, si običajno sestavi seznam pesmi, ki jih bo zaigral. Slednji so lahko v 

vrstnem redu ali pa tudi ne, odvisno od situacije nastopa, dogodka in vrste prireditve. Pri 

družabnih dogodkih, kot so na primer veselice, poroke, praznovanja, rojstni dnevi ipd., se mora 

glasbenik prilagoditi željam poslušalcev, še posebej tistih, ki so ga najeli. Zaporedje pesmi, ki 

jih nastopajoči zaigra, se nemalokrat izkaže za nepričakovano, saj je situacija pričakovanj in 

vzdušje poslušalcev lahko zelo različno in se težko predvidi vnaprej. Za ta namen je SmartPlay 

prilagojen harmoniki, da uporabnik lahko kadarkoli (pred in/ali  med nastopom) doda pesmi, 

katere ljudje želijo, da jih zaigra. Modul lahko v skladu z razpoložljivim pomnilnikom sprejme 
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določeno število pesmi in jih tako shrani v spomin. Tako je glasbenik lahko vnaprej pripravljen 

na protokol, za katerega pričakuje, da se bo odvijal na dogodku. 

Druga prednost, ki jo ima nastopajoči, pa je, da mu modul lahko že avtomatično ponudi izbrane 

pesmi, ki so primerne za določene primere. Tako lahko sistem na primer pod rubriko »Pevski 

izbor« pokaže najbolj priljubljene pesmi, ki so primerne za petje, pod rubriko »Ples« pa pesmi, 

ki so primerne za ples. Uporabnik lahko te opcije regulira samostojno po svojih željah.  

Samostojno zaporedje pesmi, ki se začnejo z isto intonacijo, kot se konča prejšnja pesem, pa 

predstavlja veliko konkurenčno prednost harmonikašu. Vsaka panoga ima svoje skrivnosti 

uspeha. Ena izmed umetnosti je, da nastopajoči prepozna pravi trenutek in izbere primerno 

pesem med nastopom. Z izdelkom SmartPlay je stvar enostavnejša, saj sistem lahko samostojno 

ponuja različne kombinacije pesmi, ki naj bodo zaigrane po določeni pesmi. Ljudem gredo lažje 

v uho pesmi, ki se začnejo z isto intonacijo, kot se je končala prejšnja pesem, še posebej, če 

smo »aktivni«. Bolj kot smo vživeti v glasbo, boljši je njen učinek in hitreje gre glasba v uho. 

SmartPlay pa želimo tudi nadgraditi, da bo kompatibilen z drugimi inštrumenti, kot so na primer 

kitara, klavir, električna klaviatura oziroma sintetizator (ang. synthesizer), bobni, violina, 

klarinet in drugo.  

4.2.2  Analiza konkurenčne ponudbe 

Izdelka, kot je naš, na trgu še ni, zato smo se odločili, da ga zaščitimo s patentom in prav tako 

tudi z blagovno znamko. Pričakujemo pa, da se bo konkurenca slej kot prej pojavila. Trg s 

harmonikami je nasičen. V Sloveniji deluje preko 100 različnih ponudnikov in izdelovalcev 

harmonik (točnega števila namreč ni mogoče ugotoviti, saj mnogi nimajo registrirane 

dejavnosti, nekateri pa jih ne opravljajo redno), ki svoje harmonike prodajajo tako v Sloveniji 

kot tudi v tujini. Med slednjimi so najbolj znani Munda, Zupan, Poličar in Rutar. Zaman je 

pričakovati, da bomo z našim izdelkom edini na trgu, saj se bodo glede na današnje razmere na 

tržišču, hiter tehnološki razvoj in stalno spreminjajoči se poslovni svet hitro pojavili tudi novi 

ponudniki, ki bodo uvideli poslovno priložnost v tej panogi. 

Izdelka, ki sta podobna našemu, sta računalniški program za učenje harmonike VSLN glasbene 

šole Goter in LTK harmonika. V obeh primerih gre za program, ki je nameščen na računalniku. 

Uporabnik lahko na ekranu vidi harmoniko in katere tipke mora uporabljati, da harmoniko 

pravilno zaigra, vendar pa jih mora na svoji harmoniki še vedno dejansko poiskati. Z našim 

izdelkom te težave ni, saj se prava tipka že zasveti in je uporabniku ni treba iskati. Le pritisne 

jo in sledi naslednjim osvetljenim tipkam. Tako je učenje veliko hitrejše, bolj enostavno, 

zabavno in zanimivo.   
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4.2.3  Tehnologija 

Izdelek SmartPlay temelji na bazi podatkov, ki je podana v programu na računalniku ali v 

aplikaciji, preneseni na pametni telefon.  

Za proizvodnjo takega sistema potrebujemo dovolj zmogljiv računalnik za programiranje in 

komponente za sestavo modula. Zaradi pomanjkanja financ in kapitala, previdnosti in 

pomanjkanja delovne sile bomo v podjetju izdelek sprva izdelovali ročno. V primeru povečanja 

povpraševanja bomo morali tudi povečati kapaciteto proizvodnje, kar pa posledično pomeni 

zvišanje produktivnosti in zaposlitev dodatnih delavcev ter s tem nakup strojev in naprav.  

Podjetje bo v skladu s svojimi močmi delovalo z najmodernejšimi pristopi in tehnologijami, saj 

je kakovost izdelkov na današnjih trgih samoumevna. Slednja pa se odraža tudi na ugledu 

podjetja.  

Uporabnik se v program prijavi s svojim uporabniškim imenom in geslom, s čimer pristopi do 

svojega SmartPlay profila. SmartPlay tako zazna uporabnikovo aktivnost in ga usmerja skozi 

korake, kakršni so v programskem načrtu učenja, ki ga je izbral uporabnik. Ko slednji izbere 

pesem, ki bi se jo rad naučil, SmartPlay pošlje signal modulu, ki je montiran v harmoniki, ta pa 

nato zazna podatke, poslane iz računalniškega programa. S pomočjo obdelanih informacij 

modul osvetli določeno tipko na harmoniki in tako uporabniku sporoči, kateri je pravi gumb. 

Ko ga uporabnik pritisne, sistem to zazna in pošlje informacijo nazaj, ki jo program v 

računalniku obdela ter tako potrdi sprejem pravega odziva. Nato modulu pošlje podatke za 

naslednji korak in sistem se ponovno ponovi.  

Sistem je podoben za desno stran harmonike, t. i. basovsko stran, kjer so, kot že ime pove, basi. 

Tu je stvar nekoliko bolj zapletena, saj harmonikaš ne more videti tipk. Stvar je toliko težja, ker 

se mora igralec naučiti miselnega vzorca, kakšen je zaporedni vrstni red tipk, ter si tako v glavi 

ustvariti pravilno predstavo, katera tipka je katera. Kljub temu da se pri igranju v glavnem 

uporabljajo le tri tipke (odvisno od vrstice igranja tipk na levi strani harmonike, kjer so tipke z 

akordi), se je treba naučiti, v katerih primerih se uporabljajo prave tri tipke.  

V ta namen bo SmartPlay dodatno razvit tako, da se tipke basov na harmoniki ne bodo 

osvetljevale, pač pa bo uporabnik začutil dražljaj v obliki vibracij na zgornji ploskvi tipke. Na 

dražljaje se bo odzval tako, da bo tipko pritisnil, slednja pa bo ob pravilnem pritisku opustila 

tresljaje. Sistem bo deloval na enak princip kot za levo stran, kjer osvetljuje tipke na harmoniki.  

Uporabnik tako le opazuje, katere tipke mora pritisniti, kar mu olajša delo, saj lahko vso miselno 

koncentracijo preusmeri v opazovanje melodične tipkovnice in odziv nanjo. 

Sčasoma si bo vadeči harmonikaš zapomnil vse tipke in prijeme akordov, ki mu jih je sporočil 

SmartPlay, ter se tako brez težav in psihičnega napora naučil igrati harmoniko. 
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4.2.4  Prihodnji izdelki in storitve 

V prihodnosti načrtujemo nove izdelke za pomoč pri učenju ter načrtovanju, razvijanju in 

sestavljanju novih glasbenih del. Mnogi se ukvarjajo z glasbo in težko je reči, v kakšnem 

vrstnem redu naj si sledijo naloge v procedurah sestavljanja nove pesmi. Še posebej je težko 

odgovoriti na vprašanje, ali naj glasbenik prej napiše besedilo in kasneje besedilo uglasbi ali 

obratno. Za ta namen bomo naš SmartPlay sistem kasneje izpopolnili, da bo omogočal nadaljnji 

razvoj novih pesmi in glasbenih del prek računalnika.  

SmartPlay bomo razvili tudi za druge inštrumente, saj je naš cilj, da pomagamo vsem 

glasbenikom, ki v sebi skrivajo potencial. Naše mnenje je, da je najhujša stvar, ki jo človek v 

svojem življenju lahko zapravi, njegov naravni talent. Na svetu obstaja mnogo dobrih 

glasbenikov, ki v sebi skrivajo potencial, da bi uspeli in postali še boljši, vendar zaradi 

pomanjkanja motivacije za uspeh vadbo in trening opustijo ter tako zapravijo talent, ki se ga 

sploh ne zavedajo. Naš cilj je, da izdelek razvijemo do te mere, da bo na zadovoljivi ravni za 

uporabo vsem odjemalcem, ki so kakorkoli povezani z glasbo. 

Glavne funkcije, za katere nameravamo v prihodnosti razviti SmartPlay, bodo: 

− podpora učenju inštrumenta, 

− diatonična harmonika, 

− klavirska harmonika, 

− kitara, 

− električna klaviatura (sintisajzer), 

− klavir, 

− podpora spremljanju napredka (sistem bo zaznal učenčev napredek pri znanju, ki ga je 

pridobil z vajo), 

− zaznavanje učenčevih največjih težav, 

− podpora pri ustvarjanju z inštrumentom (računalniško sestavljanje kombinacij igranja in 

pretvarjanja glasbenega dela v sprotni notni zapis + shranjevanje), 

− zaznavanje ritma in ponudba vzorcev melodije glede na besedilo, 

− pomoč pri nastopih (ponudba primerne pesmi ali venčka za vsako priložnost momenta ob 

nastopu, zaporedje igranih pesmi, sestava glasbenih venčkov). 

4.3 Tržna analiza 

V tem poglavju obravnavamo analizo trga, pri čemer med drugim predstavimo tudi rezultate 

opravljene raziskave. Na osnovi tega predstavimo izbor segmentov za trženje proizvodov. Sledi 

predstavitev strategije za izbrane tržne segmente, pri čemer pregledamo, kakšni so tržni trendi 

in tržna rast naše panoge. Na koncu analiziramo še panogo in delovanje konkurence. 
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4.3.1 Analiza tržnih segmentov in njihovih potreb 

Naše podjetje se osredotoča predvsem na tiste odjemalce, ki se učijo igrati harmoniko, kar je 

tudi primarni namen izdelave našega izdelka. Spekter izbora segmentov naših kupcev pa je zelo 

širok, saj zajema vse, ki se ukvarjajo s harmoniko. Mednje štejemo tudi tiste potencialne 

odjemalce, ki harmonike ne igrajo in je niti ne poznajo, vendar pa bi si želeli poskusiti. Prav 

tako se bomo osredotočili na tiste, ki harmoniko že znajo igrati, vendar bi svoje znanje igranja 

in ustvarjanja z inštrumentom želeli izpopolniti in nadgraditi.  

S pomočjo metod raziskovanja smo hoteli preveriti zanimanje za našo inovacijo – SmartPlay 

izdelek. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti tržno privlačnost in zanimanje pri naših 

potencialnih odjemalcih. V ta namen smo vključujoče v raziskavi z različnimi vprašanji 

povprašali po različnih parametrih, prek katerih smo prišli do ugotovitev.  

Raziskavo smo izvedli s pomočjo spletnega vprašalnika (ankete) in brezplačnega tečaja igranja 

harmonike, ki je potekal na domu. Vanjo je bilo vključenih naključno izbranih 73 oseb različnih 

starosti v razponu od 12 do 72 let. Od vseh 73 udeležencev jih je bilo 34 na brezplačnem tečaju, 

preostalih 39 pa jih je izpolnilo le anketo. Vprašalnik se nahaja v prilogi.  

Zanimali so nas predvsem razlogi, zaradi katerih so se harmonikaši odločili podati na glasbeno 

pot, koliko časa že igrajo, kako so se naučili igrati, ali se jim igranje zdi zahtevno in s kakšnimi 

težavami se najbolj spopadajo pri vadbi, pa tudi pri igranju. 

Vprašani so nam podali različne odgovore. Zaradi njihove lažje grafične ponazoritve smo jih 

strnili in združili tiste, ki so si med seboj vsebinsko podobni. Nato smo jih združili v dve skupini 

glede na to, ali so anketirani začeli igrati harmoniko zaradi službe, tj. obveze, ali pa jih ne veže 

dolžnost do znanja igranja.  
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Slika 2: Razlogi za igranje harmonike 

Graf na sliki 3 predstavlja razmerje med tistimi, ki so se harmoniko začeli igrati po potrebi 

(družinska tradicija, služba, želja po uspehu na glasbeni sceni ipd.), ter tistimi, ki jih je 

premamilo zanimanje za inštrument in so začeli po lastni odločitvi. Iz slike 3 je razvidno, da se 

je 71 %  oziroma 52 anketiranih odločilo igrati harmoniko prostovoljno, preostalih 21 

anketirancev (29 %) pa zaradi službe, družinske tradicije ali na prošnjo koga drugega. 

 

Slika 3: Razmerje med prostovoljci in obvezniki 

V nadaljevanju nas je zanimalo, koliko časa se anketirani že ukvarjajo z igranjem harmonike 

oziroma koliko časa se že učijo in igrajo. Večina anketiranih (26) harmoniko igra že več kot 10 
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let ali pa je toliko časa minilo, odkar so se začeli učiti. Delež teh je 38 %. Sledijo jim anketirani 

z dobo učenja od 6 do 10 let (17 oziroma 24 % anketiranih). Tistih, ki se harmoniko učijo igrati 

2 leti ali 5 let, je bilo enako število. Pri obeh segmentih smo dobili 6 odgovorov, kar predstavlja 

9 % anketirancev. Stvar je enaka pri tistih, ki inštrument igrajo že 3 ali 4 leta. Pri teh dveh 

skupinah smo dobili 5 odgovorov (7 % anketiranih). Najmanjše število predstavljajo tisti, ki so 

se harmoniko začeli učiti igrati pred kratkim oziroma pred manj kot enim letom. To so 4 

anketiranci, kar predstavlja le 6 % celotne populacije anketiranih. Odgovori so predstavljeni na 

sliki 4.  

 
 

Slika 4: Leta igranja harmonike 

Zanimivo je, da najmanjši delež predstavljajo začetniki, torej tisti, ki se harmoniko učijo igrati 

manj kot eno leto. Razlogov za to je več, sklepamo pa, da so med poglavitnimi dohodkovna 

razpoložljivost, cenovni razpon harmonik in zanimanje za narodnozabavno glasbo. Za nas to 

predstavlja veliko prednost in ugodne pogoje za uveljavitev SmartPlay izdelka, saj 

zainteresirani stremijo k učenju, za kar pa pričakujemo, da bi naš izdelek še povečal zanimanje 

in bi se povpraševanje po učenju harmonike tako še povečalo. 

Na vprašanje, kako so se harmonikaši naučili igrati inštrument, smo dobili podobne odgovore, 

ki pa smo jih zaradi lažjega analiziranja strnili skupaj in tako dobili skupek 4 odgovorov. 

Slika 5 prikazuje deleže posameznih odgovorov, kjer so se anketirani harmonikaši naučili igrati 

inštrument (ali se ga še učijo). Največ (24) je samoukih harmonikašev, kar pomeni, da so se 

igranja harmonike naučili sami. Omeniti velja dejstvo, da so se največji mojstri harmonik prav 

tako naučili igrati sami. Na drugem mestu so tisti, ki so se igranja naučili pri zasebnih učiteljih 

ali zasebnih mentorjih. Sem štejemo tudi sorodstvene povezave in druge zasebne primere 

učenja. Delež teh je 24 %, kar predstavlja 17 anketiranih. Sledijo jim tisti, ki so se igranja 

aerofona naučili na drug način. Pod odgovor Drugo so v glavnem navedli, da so se igranja 
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naučili na vse naštete načine; učili so se sami, s prijatelji, med opravljanjem nalog pomočnika 

pri zasebnih proizvajalcih in samostojno s priročniki. Najmanjši delež predstavljajo tisti, ki so 

se naučili igrati v glasbenih šolah, teh je 13 oziroma 19 %. 

 

Slika 5: Načini učenja 

Glede na to, da največje število vadečih in učečih se predstavljajo samouki, lahko razberemo, 

da je naš izdelek vsekakor sprejemljiv za odjemalce, saj predstavlja dodatno podporo učenju, 

ki jo začetniki vsekakor potrebujejo pri spoznavanju delovanja harmonike. Prav tako bi vadeči 

SmartPlay lahko uporabili na vseh drugih poteh, ki vodijo v učenje igranja aerofona. SmartPlay 

ima največjo vrednost za učence, ki se harmoniko učijo igrati sami (samouki). Sledijo zasebniki 

in glasbene šole, ki jim izdelek omogoča, da svojim učencem popestrijo pouk in s tem dosežejo 

večji in hitrejši napredek pri vadbi in učenju. Izdelek prav tako predstavlja veliko prednost za 

vse druge, ki se harmoniko učijo igrati na druge načine. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, če se vadečim igranje harmonike zdi težko. Večina anketiranih 

je odgovorila pritrdilno (da), nakar nas je zanimalo, kaj jim pri učenju in igranju inštrumenta 

predstavlja največjo težavo. 

Graf na sliki 6 prikazuje deleže odgovorov na vprašanje, če se jim igranje harmonike zdi težko. 

Kot lahko razberemo, jih je 26 (38 %) odgovorilo pritrdilno, 23 (33 %) pa se igranje ne zdi 

težko. Tako so večinoma odgovorili tisti, ki harmoniko igrajo že 10 in več let. Odgovore tistih, 

ki niso odgovorili ne z Da ne z Ne, smo zaradi lažje obdelave podatkov strnili pod odgovor 

Drugo. Delež teh je 29 % (20). Mednje sodijo odgovori, da se jim je zdelo težko na začetku, 

vendar je potem vedno lažje, nekaterim so težki le nekateri deli igranja, drugi imajo težave od 

časa do časa, nekateri pa se niso mogli odločiti.  
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Slika 6: Zahtevnost inštrumenta za igranje 

Zaradi nezmožnosti odločitve pri odgovarjanju na prejšnje vprašanje in večinsko prevlado 

pritrdilnih odgovorov nas je zanimalo tudi, katera je tista težava, ki učencem povzroča največ 

preglavic. Odgovore prikazuje slika 7.  

Največjo težavo vadečim, še zlasti začetnikom, predstavlja iskanje tipk, kar je razumljivo. To 

težavo je navedlo 15 anketiranih, kar predstavlja 22 %. Sledi odgovor »veliko sočasnih opravil 

med igranjem«. To pomeni, da je težava v večopravilnosti (ang. multitasking), kar pa harmonika 

zahteva od vsakega harmonikaša. To je pogosta težava, ki pa jo lahko naš izdelek odpravi. To 

za nas predstavlja še eno priložnost za uspeh.  

Tehnika igranja je najpogostejša težava pri vsakem inštrumentu. Od posameznika zahteva 

precejšnjo zbranost in vadečega nemalokrat demotivira. Enako velja tudi pri harmoniki, kjer pa 

je stvar še zahtevnejša, če vzamemo v zakup še odgovor, da je težava tudi v večopravilnosti. 

Tehnika igranja predstavlja težavo 10 anketiranim (14 %).  

Navpična klaviatura je dodatna težava, saj vadeči ne more dobro videti, kaj dejansko igra. Tukaj 

inštrument od posameznika zahteva, da se prilagodi in se nauči gibe ter postavitve svoje roke 

in položaje prstov, da lahko zadene prave tipke za določen ton oziroma akord, ki ga mora 

zaigrati. Osem anketiranih (12 %) je napisalo, da jim navpična klaviatura predstavlja težavo pri 

učenju in igranju.  

Menjava tipk in vsa koordinacija med igranjem ovira 14 anketiranih. Obeh – za vsak odgovor 

– je sedem, kar predstavlja 14 %, skupaj 28 %. 

Zadnjih 12 % je tistih, ki imajo največ ovir pri pomnjenju tipk in akordov ter menjavi oziroma 

t. i. skokih med akordi. Slednje predstavlja 8 anketiranih, po 4 za vsak odgovor, skupaj 12 %. 
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Slika 7: Največje težave pri učenju in vadbi 

Opazili smo, da imajo prihodnji harmonikaši največ težav z iskanjem pravih tipk. Slednje je 

vsekakor razumljivo, saj je pri harmonikah največji izziv pokončna oziroma vertikalna 

klaviatura. Osnovni temelj psihologije vsakega glasbenika pri učenju predstavlja pogled na 

celoten sistem tipk, kar je unikat vsakega glasbenika ne glede na to, za kateri inštrument se 

usposablja oziroma uči. V našem primeru model razumevanja inštrumenta predstavlja 

harmonika. Ta unikaten inštrument vsebuje vertikalno razporeditev tipk s toni, kar pomeni, da 

morajo učeči »gledati v globino«.  

Zaradi težav pri učenju nas je tudi zanimalo, koliko časa na dan učenci namenijo vadbi 

inštrumenta. Podatki so prikazani v grafu na sliki 8. 

Večina (26 %) anketiranih je odgovorilo, da nimajo fiksnega urnika oziroma razporeda vadbe 

in igranje harmonike vadijo od časa do časa, odvisno od prostega časa. Nekaj manj, natančnejše 

15 anketiranih, je tistih, ki vadbi harmonike namenijo manj kot 1 uro na dan (22 %).  

Med anketiranimi je bilo 13 tistih, ki so odgovorili, da vadbi namenijo 1 uro na dan. Enak delež 

je tistih, ki vadbi harmonike namenijo od ene do dveh ur na dan. Če oba deleža združimo, 

dobimo 38 %, kar predstavlja največji delež vadečih, ki vadbi namenijo vsaj 1 uro na dan. Tak 

delež vadbe je namreč tudi priporočljiv za vsakega harmonikaša, predvsem na začetku učne 

poti. 
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Tisti, ki so najbolj vztrajni (14 % oziroma 10 anketiranih), pa vadbi namenijo več kot 2 uri na 

dan.  

 

Slika 8: Povprečni čas dnevne vadbe 

Rezultati kažejo, da učeči se harmonikaši ne vadijo vsakodnevno, kar lahko razumemo kot 

posledico slabe motivacije pri težkem premagovanju ovir pri učenju. Zaradi neprestanega 

iskanja tipk in prepočasnega napredka vadeči izgubljajo veselje do treninga. Zaradi tega tudi ne 

vadijo vsak dan, kar bi bilo v njihovo dobro priporočljivo. Glasba je nenazadnje dejavnost, ki 

zahteva nenehno osveževanje znanja, saj si naši možgani težko zapomnijo vsa pravila, tehniko, 

ritem, prijeme akordov in glasbeni zapis pesmi do potankosti. Zaradi tega smo mnenja, da bi 

SmartPlay odpravil to težavo, saj naš sistem uporabnika razbremeni mnogih stvari, na katere 

mora biti pozoren tako pri začetni vadbi kot tudi kasneje pri samostojnem igranju.  

O odzivu in zanimanju za SmartPlay smo se prepričali med anketiranimi. Nad rezultati, ki so 

prikazani na sliki 9, smo bili presenečeni. Kot lahko vidimo, je navdušenje za naš izdelek zelo 

veliko. Menimo, da so uporabniki prepoznali svoje težave in rešitve, ki jim jih ponuja 

SmartPlay.  
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Slika 9: Odziv na predstavitev modula SmartPlay 

Če pridobljene podatke pri tem vprašaju strnemo, lahko ugotovimo, kolikšno je zanimanje za 

naš izdelek. Tako lahko vidimo, da je zanimanje za SmartPlay veliko, kar 59 oziroma 89 % 

anketiranih se zanima za izdelek in le 7 oziroma 11 % jih izdelek ne zanima.  

 

Slika 10: Razporeditev zanimanja za SmartPlay 

Glede na pridobljene podatke smo se odločili za izbor segmentov, predstavljenih v 

nadaljevanju. 

Začetniki in učenci v glasbenih šolah 

V to skupino spadajo otroci, mladostniki, odrasli in starejši, ki niso nikoli igrali harmonike, 

torej so popolnoma brez znanja in izkušenj. Mednje štejemo tudi učence, ki se že učijo igrati 
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harmoniko v glasbenih šolah, vendar je njihovo znanje šele začetniško in harmoniko igrajo 

manj kot eno leto. 

Za začetek se bomo osredotočili na posameznike in glasbene šole, saj je primarni namen našega 

izdelka omogočiti vadečim harmonikašem lažjo vadbo inštrumenta. Najpomembnejša stvar 

skozi celotno obdobje učenja kateregakoli glasbila je začetek. Če se učenec (otroci, odrasli ali 

starejši ljudje) na začetku ne navduši in ne dobi veselja ter zagona, da se je treba potruditi in 

kljub začetnim težavam delati vaje toliko časa, dokler ne usvoji osnov igranja glasbila, si bo 

premislil. Zaradi tega smo se odločili, da se najprej osredotočimo na osebe z začetniškim 

znanjem in jih tako z našim izdelkom prepričamo, da sta vsak vložen napor in trud pri treningu 

vedno poplačana. Predvidevamo, da bo ta segment predstavljal največje število odjemalcev. 

Glasbeni umetniki in nastopajoči 

Sem spadajo ljudje, ki inštrument dobro poznajo, vendar bi svojim nastopom in ustvarjanju s 

harmoniko radi dodali nekaj novega. 

Po začetnem razvoju SmartPlaya bomo izdelek nadgradili in naknadno izboljšali za uporabo na 

nastopih, pri čemer so naši odjemalci mojstri igranja harmonik. Zaradi sekundarnega namena, 

ki je olajšana sestava novih pesmi in njihova uglasbitev, se bomo osredotočili na avtorje pesmi 

in tiste, ki sestavljajo svoja glasbena dela. 

Učitelji harmonik v glasbenih šolah 

Učitelji v glasbenih šolah učijo igrati harmoniko na strokoven način, ki je podprt z zahtevami 

uradnih predpisov, da učence naučijo igrati harmoniko do določene stopnje. Učenci običajno 

igrajo harmoniko, ki jo priskrbi učitelj, saj je inštrument draga naložba in mnogi niso naklonjeni 

tveganju nakupa harmonike, ker ne vedo, koliko časa bo trajal učenčev interes. S sistemom 

SmartPlay bi poenostavili učenje in učencem omogočili hitrejši napredek in dosego cilja. Hkrati 

bi učna ura postala bolj zanimiva, prav tako pa bi se povečala tudi motivacija vadečega 

harmonikaša. 

Razvijalci in proizvajalci harmonik 

Tisti, ki razvijajo nove modele harmonik in jih izdelujejo v svojem podjetju, bi svojim izdelkom 

z našim izdelkom dodali večjo funkcionalnost. To za proizvajalce harmonik pomeni možnost 

povečanja ponudbe in posledično dobro ime podjetja. 

Ta segment kupcev vsebuje prodajo B2B, pri čemer bomo razvijalcem in proizvajalcem 

harmonik prek licenc dovolili montažo našega izdelka v njihove harmonike ob naročilu kupcev 

novega aerofona.  
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Trgovine z glasbili in glasbeno opremo 

Zaradi večjega učinka prodaje bomo SmartPlay predstavili tudi trgovinam z glasbeno opremo 

in poskušali skleniti partnerstvo z njimi. Pričakujemo, da bi tako dosegli hitrejšo in boljšo 

prepoznavnost ter večji promet pri prodaji našega izdelka. 

4.3.2 Strategija za tržne segmente 

V obravnavi strategije za izbrane tržne segmente v nadaljevanju predstavljamo tržne trende, ki 

so pogoj za uspešno delovanje podjetja ter njegov preboj in obstoj na trgu. Pri tem moramo 

upoštevati tudi pričakovano tržno rast, ki jo lahko pričakujemo na podlagi ugotovljenih tržnih 

trendov in statističnega vpogleda v to, kakšna je bila tržna rast panoge v preteklosti. 

Tržni trendi 

Trendi imajo pri naši dejavnosti velik vpliv, saj tako kot drugim tudi nam narekujejo način 

poslovanja. Slednje vse bolj temelji na informacijski tehnologiji, zaradi česar se spreminjajo 

tudi proizvodi. Stari načini pedagoške dejavnosti se vse bolj ukinjajo. V srednjih šolah in na 

fakultetah je vedno bolj zahtevana določena stopnja informacijske pismenosti, saj se način 

učenja vse bolj podreja računalniškim metodam. Pedagoški svet je vse bolj računalniško 

podkovan. Za našo dejavnost je to velika prednost, saj želimo z izdelkom SmartPlay slediti toku 

trenda moderno organiziranega učenja. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v slovenskem gospodarstvu že dlje časa 

moč opaziti še en pozitiven trend. Bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) je bil leta 2017 

v primerjavi z letom 2016 višji za 4,9 %, povečalo pa se je tudi število zaposlenih. Tudi letos 

je bil BDP višji kot lani. V drugem četrtletju 2018 je bil BDP za 3,8 % višji kot v istem času 

leta 2017, v prvem polletju pa za 4,2 % višji kot v prvem polletju prejšnje leto. Če ne 

upoštevamo vpliva sezone in koledarja, se je BDP glede na prejšnje četrtletje povečal za 0,8 %, 

glede na drugo četrtletje 2017 pa za 4,3 % (SURS 2018).  

BDP je v letu 2018 znašal 45.948 milijonov evrov, kar je za 6,9 % več kot leto prej. Realno se 

je BDP povečal za 4,5 %, kar predstavlja skoraj tolikšno rast kot v letu 2017 (SURS 2018). 

Pridobljeni podatki o BDP-ju za nas predstavljajo pomembne informacije, saj smo tako 

ugotovili, da so nam pri poslovanju naklonjene razmere. Povečali so se tudi dohodki 

prebivalstva, s čimer lahko pričakujemo tudi večje povpraševanje. Poleg tega se je po mnenju 

nekaterih učiteljev v letošnjem letu povečalo tudi število učencev v glasbenih šolah.  

Harmonika se je zaradi stila igranja, ki so ga na glasbeno sceno uvedli Modrijani, rahlo 

spremenila. Pred prihodom Modrijanov se je igrala glasba, ki je temeljila na stilu Lojzeta Slaka, 
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dandanes pa je slog igranja hitrejši, z bolj izpiljeno prstno tehniko igranja. Omenjeni trend je 

zahteval nekoliko spremenjeno tehnologijo harmonike, kar so prvi uvedli pri Munda 

harmonikah. Zlatko Munda, izdelovalec harmonik Munda, katerega harmonike so poleg 

izdelovalcev Zupan in Rutar najbolj iskan glasbeni izdelek med harmonikaši, pravi, da se v 

sosednji Avstriji uporabljajo nekoliko drugačne harmonike. V Sloveniji se uporabljajo približno 

štirje modeli, v Avstriji pa vsaj 25 različnih modelov, predvsem za ljudsko, pa tudi za zabavno 

glasbo.  

Potrebno je, da se prilagodimo glasbenikom, ki ustvarjajo nove trende in želijo imeti prilagojene 

harmonike. Vzporedno z novim stilom igrane glasbe pa se spreminjajo tudi pesmi, ki se jih 

učenci učijo igrati v glasbenih šolah.  

Tržna rast 

Po podatkih, ki smo jih pridobili z raziskavo, smo ugotovili, da si 43 % oseb, ki se odločijo 

igrati harmoniko, premisli in se prenehajo učiti. Vzrok za to je strah pred težavnostjo igranja, s 

katerim se vsak učeči harmonikaš sreča na začetku učenja.  

Po podatkih AJPES-a o letnih izkazih poslovnih izidov izdelovalcev harmonik Munda in 

Melodija Mengeš se je prodaja v preteklih letih iz leta v leto povečevala, v letu 2017 pa lahko 

prvič opazimo manjši padec prodaje (AJPES 2018). 

Kljub temu da mnogi izdelovalci trgujejo s harmonikami tudi v tujini, pa je v Sloveniji še vedno 

največ povpraševanja. Znano je tudi, da sledijo Avstrija, Nemčija, območje Južne Tirolske in 

Slovenci zunaj Evrope, ki živijo v ZDA, Argentini in Avstraliji.  

Na trgu frajtonaric je danes več sestavljavcev kot izdelovalcev harmonik, pa tudi ponaredkov z 

različnimi logotipi. Kot pravi Največ delov se kupuje na Češkem in v Italiji, dobiti pa je mogoče 

tudi že dele iz Kitajske. Glede na to, da se harmonik proda veliko in da sestavljavci vgrajujejo 

najcenejše dele (zaradi ekonomskega vidika), ti inštrumenti niso kakovostni in nimajo 

pričakovano dolge življenjske dobe. Prav tako tudi ne zvenijo najbolje. Za pravo in kakovostno 

harmoniko je treba vložiti veliko truda, časa in biti potrpežljiv.  

4.3.3  Analiza panoge in konkurence 

Pri analiziranju panoge in konkurence nas je poleg značilnosti panoge zanimalo, kateri so tisti 

ključni dejavniki, ki vplivajo na uspeh delovanja podjetja, kateri so naši glavni tekmeci in kateri 

so sekundarni dejavniki, ki vplivajo na panogo in jih moramo upoštevati pri poslovanju. Za 

lažjo predstavo in razumevanje ugotovljenega smo na koncu naredili še SWOT-analizo. 
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Značilnosti panoge in ključni dejavniki uspeha 

Po standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljevanju SKD) izdelava harmonik spada pod lesno 

panogo C16 Obdelava in predelava les, proizvodnja izdelkov iz lesa, plutja, slame in protja, 

razen pohištva. Zaradi svojih kovinskih sestavnih delov bi izdelavo harmonik lahko hkrati 

uvrstili tudi v panogo C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, vendar se 

slednji običajno izdelujejo pri proizvajalcih, ki izdelujejo kovinske izdelke. Zaradi večjega 

obsega proizvodnje so ti tudi kakovostnejši.  

Kot pravi Aleks Rutar (2017) je bila v Jugoslaviji harmonika zatirana, ker je veljala za nemški 

inštrument. Po zaslugi ansambla Atomik Harmonik in glasbene skupine Modrijani je harmonika 

v zadnjih dvajsetih letih postala najbolj priljubljen inštrument v Sloveniji. Po njem tudi mnogi 

prepoznajo Slovenijo.  

Eden izmed dejavnikov, ki vplivajo na uspeh našega podjetja, je uveljavitev SmartPlay 

harmonike na trgu. Zaradi velike nasičenosti ponudnikov in njihove zasedbe trga bomo morali 

skrbno načrtovati vsak korak pri razvoju in vstopu na trg. Mnogi današnji dobri glasbeniki, ki 

so poznani v Sloveniji, v Evropi in celo po svetu, igrajo na harmonike priznanih izdelovalcev, 

kot sta na primer Rutar in Munda.  

Živimo v dobi globalizacije, zaradi česar je možno dobiti najcenejše dobrine, materiale in 

surovine za vsak proizvod po svetu. Znano je, da najcenejši, ne pa tudi najkakovostnejši deli, 

prihajajo iz Kitajske, saj je tam poleg poceni delovne sile tudi nižji življenjski standard. Eden 

izmed dejavnikov, ki pri tem močno vplivajo na našo panogo in podjetje, je proizvodnja 

sestavnih delov. Res je, da kitajski deli niso tako kakovostni kot evropski, vendar lahko v 

kratkem pričakujemo, da bo na trg kmalu prišla tudi harmonika iz Kitajske. Poleg tega pa se 

načini dela in njegovi pristopi, delovna tehnologija in pripomočki ter sistem tako vsakdanjih 

kot tudi nevsakdanjih opravil vedno bolj podrejajo računalniški tehnologiji. Trend v sodobni 

moderni dobi nam narekuje, da se stvari poenostavijo, zato so obvezne spremembe, ki vsebujejo 

IT-tehnologijo. V naši panogi bomo tako izboljšali sistem učenja, kasneje pa tudi nastopanja, s 

čimer bodo harmonikaši pridobili na kakovosti igranja harmonike in boljši izkoristek časa, ki 

ga namenijo vadbi.  

Gospodarske razmere v Sloveniji so nam trenutno naklonjene, vendar pa se, kot menijo pri 

Banki Slovenije, zaradi vse večje negotovosti v mednarodnem okolju visoka gospodarska rast 

počasi umirja. Predvideni proračunski presežek ni ogrožen, javni dolg pa naj bi padel na manj 

kot 70 % BDP (Dernovšek 2018). 

Vlada RS je leta 2013 sprejela Slovensko industrijsko politiko (SIP) kot strateški dokument, ki 

predstavlja nabor usmeritev za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, za krepitev 

podjetništva in inovacijske sposobnosti gospodarstva, za učinkovit odgovor na družbene izzive 

ter aktivnosti za trajnostni razvoj industrije. SIP je hkrati pomemben element pri pripravi 
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operativnega programa za večletno obdobje finančne perspektive 2014–2020 ter pripravo 

programov ukrepov s področja podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije. Pomemben 

poudarek v okviru SIP je na izboljšanju dostopa do virov financiranja, kjer so usmeritve v 

(Vlada RS 2013): 

− podporo rasti in razvoju podjetij ter širitvi na tuje trge prek dolžniških virov financiranja, 

− nadaljnji razvoj dolžniških virov financiranja ter razvoj drugih sodobnih oblik financiranja, 

vključno z javno-zasebnim partnerstvom, 

− spodbujanje podjetništva za posebne ciljne skupine,  

− podporo rasti in razvoju podjetij na enostaven in hiter način financiranja za določen namen. 

Akcijski načrt za podjetništvo 2020 je usmerjen v podporo podjetnikom in k radikalnim 

spremembam podjetniške kulture v Evropi. Načrt postavlja v ospredje ključno vlogo 

izobraževanja in usposabljanja pri vzgoji novih generacij podjetnikov, vključuje pa tudi 

posebne ukrepe za spodbujanje podjetništva med mladimi, ženskami, starejšimi, migranti in 

brezposelnimi. Del načrta je tudi osredotočen na odpravljanje ovir na poti do podjetništva, in 

sicer z ambicioznimi ukrepi, ki so v pomoč podjetjem v začetni fazi poslovanja in novim 

podjetjem ter omogočajo uspešnejši prenos lastništva podjetja, boljši dostop do financiranja ter 

še eno možnost po stečaju za poštene podjetnike (Evropska komisija 2013). 

Eden izmed ključnih dejavnikov uspeha je tudi distribucija. Trgovci na drobno postajajo vse 

bolj pomembni, saj prevladujejo v distribucijskem kanalu v primerjavi s proizvajalci. Za nas, 

ki v distribucijskem kanalu zasedamo mesto proizvajalca, sta tukaj ključna dva dejavnika, ki 

pogojujeta uspeh. To sta: 

− število povezav med trgovci in 

− količina naročila. 

Kot lahko razberemo iz slike 11, imamo več povezav, če se odločimo, da bomo izdelke prodajali 

le trgovcem na drobno, saj nimamo nobenega posrednika, kar nam tako omogoča neposredno 

povezavo do vseh omenjenih trgovcev. Običajno je tako, da trgovci na debelo kupujejo večje 

količine in jih potem prodajajo naprej trgovcem na drobno, kar prikazuje slika 12. Količina 

naročila, ki ga odda trgovec na debelo, je običajno večja, pri čemer pa se ne izključuje možnosti, 

da trgovec na drobno ne bi mogel oddati enakega ali celo večjega naročila. To je odvisno od 

povpraševanja, ki ga ima trgovec. Glede na to, da je naš izdelek poseben, izbira segmentov pa 

široka, bomo uporabili različne kanale distribucije.  
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Slika 11: Povezave brez posrednikov 

 

Slika 12: Povezave s posredniki 

Z vidika prodaje naša strategija vključuje oba distribucijska kanala (trgovci na debelo in trgovci 

na drobno), res pa je, da moramo pri izbiri teh dveh kanalov upoštevati dva ključna dejavnika:  

− število povezav in 

− količino naročila. 

Z uporabo analitike, ekonomskih kazalnikov in kazalcev poslovanja bomo sčasoma prilagodili 

distribucijske kanale z namenom optimizacije poslovanja.  



 

 

32 

Harmonike se navadno prodajajo prek spleta ali neposredno. Običajno stranka naroči 

harmoniko pri izdelovalcu, ki ga kontaktira prek telefona ali elektronske pošte. Nato sledi obisk 

v delavnici mojstra, ki bo harmoniko izdelal. Spletna prodaja še vedno deluje, vendar pa se je 

vedno bolj treba prilagoditi posameznikom, saj so kupci na slovenskem trgu precej bolj zahtevni 

v primerjavi s kupci iz sosednje Avstrije, Nemčije in Švice. Iz tega razloga se mojster in kupec 

običajno pri vsakem naročilu harmonike osebno dobita, kjer kupec pove svoje želje pri 

inštrumentu (oblika okraskov, tipke, uglasitev – diatonična harmonika lahko vsebuje samo tri 

dure itd.). Nekateri izdelovalci imajo obrazec že na spletu, tako da je takoj na voljo ob naročilu 

odjemalca, vendar je obisk v živo bolj primeren, saj kupcu s tem lahko ponudimo boljšo 

pozornost. S tem pokažemo, da kupca spoštujemo in cenimo ter smo mu hvaležni za zaupanje, 

ker je izbral nas in ne katerega od naših konkurentov.  

Glavni tekmeci – konkurenca 

Kot navaja Kotler (1996), lahko tekmece razdelimo na štiri ravni konkurenčnega delovanja, če 

upoštevamo stopnjo zamenljivosti izdelka.  

Prvi pogled predstavlja konkurenca na ravni blagovnih znamk. To so podjetja, ki ponujajo 

podobne izdelke istim odjemalcem po primerljivih cenah z našimi (Kotler 1996, 225). V našem 

primeru so to podjetja, ki ponujajo diatonične harmonike z modulom računalniškega učenja in 

po meri prilagojeno harmoniko za vsakega posameznika (ta se izdela ob naročilu kupca). 

Podjetja, ki za nas v tem pogledu predstavljajo konkurenco, so LTK Harmonika, Munda 

harmonike, Rutar in Zupan harmonika.  

Konkurenca na ravni panoge predstavlja širši pogled na tekmece, saj organizacija vidi 

konkurente v vseh podjetjih, ki ponujajo enak izdelek ali celo vrsto izdelkov (Kotler 1996, 225). 

V tem primeru so naši konkurenti vsi proizvajalci, sestavljavci, izdelovalci in ponudniki 

diatoničnih harmonik.  

Obravnavanje konkurence pa je lahko v še bolj širokem pogledu. V tem primeru so tekmeci vsi 

proizvajalci izdelkov, ki služijo istemu namenu. Tej obravnavi pravimo konkurenca na ravni 

zadovoljevanja potreb (Kotler 1996, 225). S tem so naši konkurenti vsi, ki izdelujejo glasbila, 

tako harmonike kot tudi druga glasbila, prav tako pa tudi glasbeno opremo. 

Zadnja oblika obravnave je splošna konkurenčnost, kjer družba tekmece lahko vidi v vseh 

organizacijah, ki si prav tako prizadevajo zaslužiti denar od istih potrošnikov (Kotler 1996, 

225). Na tem področju so naši konkurenti vsi proizvajalci glasbil in glasbenih izdelkov ter 

glasbene opreme, glasbene šole in umetniki, ki svoje storitve tržijo pri nastopih.  

Če povzamemo, so za nas trenutno najpomembnejši konkurenti iz prvih dveh opredelitev. 

Tekmeci, ki nam konkurirajo v našem poslu, so zaenkrat predvsem ponudniki oziroma 
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izdelovalci harmonik. Prav tako so konkurenti tudi učitelji, ki učijo druge igrati harmoniko tako 

v glasbenih šolah kot tudi osebno na svoji podjetniški poti.  

Za našo panogo pa je najpomembnejši konkurent LTK Harmonika, ki je prav tako razvil način 

samostojnega učenja harmonike. Njihov sistem učenja sicer prav tako temelji na računalniški 

tehnologiji, vendar pa se od nas razlikujejo po tem, da mora uporabnik, kljub temu da mu 

harmonika na ekranu pokaže korake, še vedno poiskati prave tipke na svoji harmoniki. S 

konkurentom bomo poskusili skleniti pogodbo o sodelovanju, saj se dejavnost našega podjetja 

dopolnjuje z njihovo. Prav tako sta naša konkurenta pri prodaji harmonik Rutar in Munda. Oba 

sta svetovno znana izdelovalca, katerih harmonike so vrhunske in jih igrajo različni 

strokovnjaki, tako v ansamblih in glasbenih skupinah kot tudi posamezniki.  

Drugi dejavniki, ki vplivajo na panogo 

Predvsem je moč pričakovati, da se bodo hitro pojavili novi konkurenti. Harmonike so zelo 

priljubljene, njihovo tržišče se vsako leto povečuje. Zaradi povečanja motivacije učenja z našim 

proizvodom pa pričakujemo, da se bo povpraševanje še povečalo, kar bo vzpodbudilo delovanje 

konkurence (posebno tistih, ki so že na trgu).  

Glede na naš vstop v panogo lahko pričakujemo ovire pri opravljanju dejavnosti. Znano je, da 

se nekateri konkurenti takoj odzovejo, drugi se odzovejo počasi, samo na nekatere izdelke ali 

pa sploh ne.   

SWOT-analiza 

Zaradi preglednosti naših možnosti za uspeh, lažjih strateških odločitev in usmeritev podjetja v 

prihodnosti ter vključenosti v različne dejavnike v okolju, ki vplivajo na uspeh, smo izdelali 

SWOT-analizo, ki je predstavljena v preglednici 2.  
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Preglednica 2: SWOT-analiza za izdelek SmartPlay 

PREDNOSTI SLABOSTI 

Znanje Preobremenjenost 

Motiviranost Potreben velik vložek 

Prilagodljivost Potreben model harmonike 

Omogoča lažje učenje in lažjo koordinacijo Naknadna vgradnja 

Napredna tehnologija Raba elektrike 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

Širitev po Sloveniji  Nelojalna konkurenca 

Povezava s konkurenco Odpoved naročnika 

Širitev ponudbe Nepredvidljivi dogodki 

Širitev v tujino   

Hitra prepoznavnost   

Računalniška podpora   

4.4 Strategija in izvedba 

V tem poglavju predstavimo strategijo delovanja podjetja in izvedbo zastavljenega načrta. 

Slednji vsebuje več strategij, kot so pozicioniranje, cenik, promocije, programi trženja, 

distribucija, prodaja ter strateške poslovne zveze in povezave. Na koncu predstavimo še 

terminski načrt za izvedbo. 

4.4.1  Strategija 

V podjetju se bomo osredotočali predvsem na kupce in njihove potrebe ter kakovost. Menimo, 

da s strategijo nizkih cen ne bomo dosegli cilja, saj je na glasbenem področju kakovost 

predpogoj za ukvarjanje z dejavnostjo. V primeru učenja pa je pomen še večji. Menimo, da 

kupci pri nakupu harmonike gledajo predvsem na kakovost inštrumenta, saj je pri konkurenčnih 

cenah pomembna le kakovost, pa tudi storitve dodane vrednosti, ki jih ponuja podjejte. Pri nas 

je pomembno oboje. 

Poleg kupčevih potreb in želj se bomo osredotočali na kakovost izdelkov in storitev dodane 

vrednosti. 

4.4.2  Konkurenčna prednost 

Podjetja lahko svojo konkurenčno prednost pridobijo in izrazijo na različne načine. Prvi pogoj 

za pridobivanje konkurenčne prednosti pa je, da se ponudba podjetja razlikuje od konkurenčne.  
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Naše podjetje se od konkurence ne razlikuje le po proizvodu in storitvah, pač pa po tem, da za 

zadovoljstvo uporabnika nudi 100 % jamstvo in možnost preizkusa izdelka pred nakupom. Pri 

nakupu pa vsak kupec poleg izbranega izdelka prejme tudi darilo.  

4.4.3  Trženjska strategija 

Naša strategija trženja temelji na diferenciaciji od konkurence. Menimo, da bolj kot smo 

osredotočeni na izdelek, bolj si omejimo ciljno skupino in več posla bomo imeli.  

Slovenski kupci na trgu harmonik so v primerjavi s kupci iz Avstrije in Nemčije bolj pikolovski. 

Ravno to nam prinaša priložnost za uspeh, saj je tudi naš proizvod v določenem pogledu zelo 

specifičen. 

Trženjska strategija našega podjetja tako temelji na diferenciaciji od konkurence ter specifiki 

in kakovosti izdelka, kot tudi storitev dodanih vrednosti.  

Pozicioniranje 

Naša ponudba ima pet vrst odjemalcev. Glede na ugotovljene potrebe in želje teh odjemalcev 

smo se odločili, da za vsako skupino od teh petih segmentov pripravimo ustrezno ponudbo, ki 

bi vsaki skupini prinesla največ koristi. Kupci ne kupujejo izdelkov kot takih, pač pa koristi, ki 

jim jih izdelek prinaša.  

Pri odločanju za pozicioniranje moramo upoštevati strateško pomembne elemente, kot so: ciljni 

trg, tržna potreba, skladnost izdelka in storitve s to potrebo, najpomembnejše pa je, da se izdelek 

dovolj razlikuje od konkurenčnega. Bolj jasno je razlikovanje, večja je verjetnost, da se kupec 

odloči za nakup. Točnega podatka, kako se bomo prilagajali na spremembe, ni mogoče podati, 

saj se bomo o tem odločali naknadno in se glede na neprestane spremembe na trgu posledično 

lahko spremeni tudi naš načrt. 

Cenovna strategija 

Naši odjemalci lahko izbirajo med pestro ponudbo paketov. Pri izbiri cenovnega razpona nam 

je pomembno, da so cene paketov dostopne odjemalcem v skladu z njihovimi dohodki. Skladno 

z omenjenim kriterijem pa moramo upoštevati tudi lastne stroške v zvezi z delom in 

proizvodnjo. 



 

 

36 

Preglednica 3: Cenik izdelkov in storitev 

Cenik izdelkov in storitev 

Izdelek Cena 

SmartPlay Basic      324,90 €  

SmartPlay Advance      547,90 €  

SmartPlay Premium      819,50 €  

SmartPlay Exclusive   1.296,50 €  

Licenca SP 1 leto      200,00 €  

Licenca SP 6 mesecev        110,00 €  

Licenca SP 1 mesec        30,00 €  

1 šolska ura        12,00 €  

2 šolski uri        24,00 €  

Spletni asistent        50,00 €  

Promocijska strategija 

Oglaševali bomo zmerno in predvsem premišljeno. Danes so ljudje že preveč zasuti z raznimi 

reklamnimi napisi in promocijskimi materiali, kjerkoli se nahajajo. Kupcu pa je nekaj novega 

tudi lažje predstaviti, če je neposredno vključen v sistem. V ta namen bomo izdajali tudi lastno 

glasilo v fizični in elektronski obliki. Kupec bo ob sklenitvi naročniškega razmerja ali 

elektronskem vstopu v bazo prav tako prejel manjše darilo. To bo knjižica z napotki in raznimi 

nasveti, ki mu prinašajo koristne informacije.  

Podjetje z njegovimi izdelki in storitvami bomo promovirali na različne načine. Naredili bomo 

več kampanj in marketinških akcij v obliki brezplačnih tečajev za igranje harmonike. Sem 

spadajo tudi seminarji in delavnice, glasbeni tabori in koncerti za najbolj zagrete harmonikaše. 

Dogodki, kot je Zbor harmonik na Bledu, ki je namenjen predstavitvi in spoznavanju 

harmonikašev in deluje kot srečanje vseh, ki igrajo harmoniko, za nas predstavljajo idealno 

priložnost, da našim potencialnim odjemalcem predstavimo izdelek in podjetje ter po možnosti 

pridobimo kakšnega kupca.  

Programi trženja 

Organizirali bomo več delavnic, tečajev, tekmovanj in nagradnih iger s privlačnimi nagradami 

za odjemalce. Prav tako bomo aktivni tudi v digitalnem marketingu, na socialnih omrežjih 

(Facebook, Instagram, YouTube, Google Adwords, mobilne aplikacije s koristno uporabo, 

spletne igre itd.), v oglaševanju prek katalogov in revij, oglaševali pa bomo tudi od ust do ust. 
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Oglaševali bomo tudi prek različnih medijev, kot so na primer radio, televizija, časopisni oglasi, 

reklamni napisi in panoji na terenu. Računamo, da bomo za oglaševanje na letni ravni porabili 

približno 15.000 evrov. 

Distribucijska strategija 

Poleg maloprodajne mreže in zakupljenih prostorov v trgovskih centrih bomo imeli tudi prodajo 

prek različnih trgovcev. Največji trgovci na drobno postajajo čedalje bolj pomembni, ker 

prevladujejo v distribucijskem kanalu v primerjavi s proizvajalci. 

Prodajne poti bodo vključevale neposredno in posredno prodajo. Prva bo potekala prek spletne 

strani, na sejmih in prek drugih kanalov decentralizirane prodaje. Slednja bo vključevala tudi 

prodajo prek katalogov. Trgovine na drobno in debelo pa bodo imeli za posredno prodajo.  

Marketinška logistika našega podjetja zajema partnerje pri špediterskih družbah, glasbene šole 

in lastno dostavo na dom, pri čemer nudimo tudi dostavo ob vikendih. 

4.4.4  Prodajna strategija in načrt prodaje 

Prodajna strategija našega podjetja je zasnovana na prodaji prek spleta, prodaji licenc za 

uporabo in prodaji celotnega izdelka prek prej omenjenih kanalov. Načrtujemo, da bo prodaja 

rasla tako, kot smo predvideli in predstavljamo v preglednici 4.  

Zaradi raznolikosti prodajne ponudbe smo v preglednici podali le skupne zneske prodaje vseh 

komponent ponudbe. Pri tem je treba razlikovati med prodajo na medorganizacijskem in 

potrošniškem trgu. Pričakujemo, da bo rast prodaje večja na potrošniškem trgu, čeprav bodo 

naročila v večji količini načrtovano prišla s podjetniške strani.  

Ker imamo specifičen izdelek, se bomo posluževali direktne prodaje, prodaje prek spleta in 

prodaje prek posrednikov. Prodaja izdelkov in storitev podjetja bo potekala prek spleta in na 

terenu. V kasnejši fazi bomo prodajo razširili prek podjetij – posameznikov, ki bodo pokrivali 

posamezna področja prodaje in trga. Naš cilj je, da v drugem letu povečamo prodajo za vsaj  

10 % in v tretjem letu za najmanj 12 %. 

Preglednica 4: Načrtovana prodaja za prva tri leta poslovanja 

Mesec/Leto Število prodanih enot Znesek prihodka (v EUR) 

Januar 2020 6 392 € 

Februar 2020 6 392 € 

Marec 2020 6 392 € 

April 2020 14                    3.285 € 

Maj 2020 14 3.285 €  
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Mesec/Leto Število prodanih enot Znesek prihodka (v EUR) 

Junij 2020 15 4.392 €                     

Julij 2020 15 4.392 € 

Avgust 2020 15 4.392 € 

September 2020 14 3.285 € 

Oktober 2020 14 3.285 € 

November 2020 14 3.285 € 

December 2020 15 4.392 € 

Leto 2020 skupaj 130 35.508 € 

Leto 2021 215 42.139 € 

Leto 2022 368 55.972€ 

4.4.5 Strateške povezave  

Podjetje bomo povezali z dobavitelji in distributerji harmonik in lesarstva na eni strani ter 

podjetji pametnih tehnologij, inteligenčnih sistemov in informatike na drugi strani. Naš 

proizvod zahteva znanja z glasbenega in računalniškega področja. Za izdelavo harmonike 

potrebujemo dobavitelje lesa, lesnih izdelkov in ostalih komponent za harmoniko, za SmartPlay 

pa komponente umetne inteligence za sestavo modula. Zdi se nam smiselno, da se povežemo z 

glavnimi proizvajalci harmonik (Munda, Rutar, Poličar, Zupan idr.), glasbenimi skupinami (kot 

so na primer Čuki, Modrijani, Sašo Avsenik idr.), Fakulteto za elektrotehniko ter Fakulteto za 

računalništvo in informatiko v Ljubljani, Studio Hišo (Studioplanet) in lesnopredelovalno 

industrijo (Lip Bled, Inles, Alples idr.). 

4.4.6  Terminski načrt 

V terminskem načrtu prikazujemo predviden načrt aktivnosti, ki jih bomo izpeljali do konca 

tekočega leta. Cilj je, da podjetje prične poslovati s 1. septembrom 2019, saj se takrat tudi 

uradno začne novo šolsko leto, ki velja tudi za glasbene šole.  

Naš načrt temelji na premišljenosti, kar pomeni, da bomo izdelek najprej razvili in si dodobra 

zagotovili pogoje poslovanja. Šele nato bomo začeli poslovati. Oglaševanje, promoviranje in 

ostalo tržno komuniciranje pa bo potekalo sproti, saj želimo priti do čim večje prepoznavnosti.  

V preglednici 5 je prikazan okvirni terminski načrt za leto 2019. 

Preglednica 5: Terminski načrt za leto 2019 

Aktivnosti JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

Priprava 

poslovnega načrta 
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Aktivnosti JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

Registracija 

podjetja                       

Patentiranje           

Dokončanje 

prototipov     
 

      

Najem prostorov                   
 

Pridobitev ključnih 

zaposlenih               
 

    

Tržno 

komuniciranje   
 

Pridobitev 

poslovnih 

partnerjev             
 

    

Pričetek poslovanja                      

Sprejemanje naročil       
 

Izplačilo plač                      

Prejem plačil                      

Prilivi sredstev                      

Odlivi sredstev                      

4.5 Management 

V tem poglavju bomo obravnavali upravljanje in vodenje podjetja. V nadaljevanju 

predstavljamo organizacijsko strukturo s pripadajočim organigramom in poslovni proces, ki s 

podjetjem povezuje tako zaposlene v organizaciji kot tudi zunanje izvajalce. Pri zadnjih dveh 

točkah bomo predstavili sestavo uprave (managerske ekipe) s svetovalci in načrt osebja.  

4.5.1  Organizacijska struktura 

Na začetku bo organizacijska struktura zelo enostavna, saj bosta delovala dva podjetnika 

posameznika. Vsi ostali viri bodo pridobljeni po metodi outsourcinga.  

Sčasoma, ko se bodo razmere pri poslovanju spremenile, povpraševanje povečalo in bo nastala 

potreba po novih virih in novem kadru, pa bomo ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo, 

katere organizacijska struktura bo takšna, kot jo prikazuje slika 13.  
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Slika 13: Načrtovani organigram podjetja SmartPlay, d. o. o. 

Naše podjetje bo imelo funkcijsko strukturo, saj imamo le dva proizvoda, ki sta si vsebinsko 

zelo podobna. To sta diatonična harmonika in SmartPlay sistem. Proizvodni procesi so rutinski 

in praktično ne zahtevajo visoke prilagodljivost na spremembe.  

Organizacijsko strukturo našega podjetja poleg direktorja sestavljajo štirje oddelki. Vsak 

oddelek ima svojega managerja, ki je osebno zadolžen za uveljavljanje strategije podjetja, ki jo 

sestavi direktor skupaj z vrhovnimi managerji. V nadaljevanju so opisani posamezni oddelki in 

njihove funkcije, managerje in zaposlene pa bomo obravnavali kasneje. 

Oddelek Razvoj in proizvodnja vključuje štiri pododdelke, ki so ločeni med seboj. Vsak odsek 

ima svojega vodjo, ti pa poročajo managerju celotnega oddelka R&P. Slednji bo spremljal, 

nadzoroval, delegiral naloge in pristojnosti zaposlenim na tem oddelku ter bil osebno 

odgovoren za delovanje celotnega oddelka.  

Sektor za raziskave in razvoj bo skrbel za razvoj novih izdelkov, ki bodo v skladu s 

predpisanimi standardi kakovosti in bodo hkrati ustrezali potrebam in željam kupcev. V ta 

namen bo oddelek tesno sodeloval z oddelkom za marketing in prodajo. Njegove naloge bodo:  

− raziskava trga (skupaj z marketinškim oddelkom), 

− spremljanje konkurence in sodobnih tehnologij, obisk sejmov, 

− priprava razvojnih prioritet, 

− računalniško oblikovanje in priprava vzorcev za proizvodnjo, 

− lociranje ustreznih materialov 

V oddelku bosta dva zaposlena, ki si bosta delila tekoče naloge (projekte). 

Nabavna služba zagotavlja: 

− pravočasno in nemoteno dobavo surovin in sestavnih delov za delo proizvodnje, 

− materiale in sestavne dele, ki ustrezajo predpisanim zahtevam kakovosti, 

− čim bolj ugodne cene in plačilne pogoje pri ključnih dobaviteljih. 
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Preglednica 6: Ključni poslovni partnerji 

PODJETJE KAJ DOBAVLJA DRŽAVA 

LTH Castings Kovinsko ohišje za modul Slovenija 

Rutar harmonika, Aleks Rutar, s. p. Glasilke za harmoniko Avstrija 

Big Bang, d. o. o. 

LED svetila, Bluetooth vmesnik in 

druga tehnologija. Slovenija 

Oddelek za marketing in prodajo bo na osnovi raziskovanja trga, ki ga bo opravljal skupaj z 

oddelkom R&P, pripravljal marketinške strategije in kampanje, multimedijske vsebine, 

promocijski material in kataloge. Prav tako bodo urejali in skrbeli za tekoče delovanje prodajaln 

ter organizirali nastope s predstavitvami naših izdelkov na sejmih. na podlagi le-teh bodo 

obdelovali povpraševanja, analizirali dejavnike in skrbeli za obstoječe stranke. 

Oddelek za finance je razdeljen na tri odseke oziroma skupine, pri čemer ima vsaka skupina 

svojega vodjo. Prvi odsek je finančna operativa, ki skrbi za: 

− načrtovanje in izvajanje likvidnostne politike, 

− izvajanje plačilnega prometa, 

− bonitetno analizo kupcev in izterjavo neplačanih terjatev (skupaj s prodajo), 

− sodelovanje s poslovnimi bankami in ostalimi zunanjimi finančnimi deležniki. 

Naslednja skupina finančnega oddelka podjetja ja računovodstvo in knjigovodstvo. Naloge te 

skupine bodo, da poknjiži vse poslovne dogodke. Te naloge bo izvajal knjigovodja. 

Računovodje bodo poskrbeli za izdelavo računovodskih evidenc in poročil, organizacijo 

vsakoletnih inventur, izdelavo zaključnega poročila ter obračun in plačevanje davkov. 

Zadnji odsek oddelka za finance predstavlja plan in kontroling. Ta skupina ima morda še 

najtežjo nalogo, saj bo odgovorna za izdelavo srednjeročnih in letnih načrtov razvoja in 

poslovanja podjetja. Poleg tega bo skrbela tudi za postavljanje normativov in standardov za 

izvajanje posameznih operacij. Slednje bo opravljala skupaj z vodji ostalih oddelkov. 

Nadaljnje naloge, ki zadevajo to skupino, bodo spremljanje doseganja postavljenih ciljev po 

posameznih oddelkih, procesih in zaposlenih. Ekipa bo izdelovala letno poslovno poročilo ter 

redna poročila in analize s predlaganimi ukrepi za vodstvo podjetja. 

Oddelek za skupne službe bo skrbel za ostala področja, ki ne bodo pod neposrednim nadzorom 

direktorja družbe, pač bo ta skrb delegirana managerju, ki bo zadolžen za nadzor. Oddelek za 

skupne službe sestavlja pet odsekov, med katerimi so kadrovska služba (skrb za kadrovsko 

zasedbo podjetja in njegovih obratov), informatika (informacijska podpora, skrb za delovanje 

sistema in informatike v podjetju), izobraževalni del (organiziranje izobraževanj, sestankov in 

poslovnih srečanj), pravna služba (skrb za pravne zadeve, stik z zavarovalnicami, bankami, 
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odvetniško pisarno, pravna ureditev delovanja, svetovalna služba) in HRM (skrb za ustrezno 

delovanje in razvoj zaposlenih, v sodelovanju s kadrovsko službo).  

4.5.2 Poslovni proces 

Proces se prične z nabavo materiala za proizvodnjo harmonike in SmartPlay sistema. Oddelek 

za nabavo naroči material in komponente pri dobaviteljih. V našem poslu potrebujemo les, 

glasilke za harmoniko in LED-svetila,  

Proces od naročila do plačila je predstavljen v nadaljevanju. Uporabnik zasledi izdelek bodisi 

na spletni strani bodisi na oglaševalskih mestih ali pa v trgovini. V primeru, da ga zasledi v 

trgovini in se mu izdelek po ogledu dopade, to sporoči našemu prodajalcu, ki mu tudi odda 

naročilo. Izdelek prevzame in odnese domov. Plačilo je v tem primeru možno na mestu nakupa 

s kartico ali gotovino ali prek položnice. V tem primeru odjemalec izpolni obrazec, ki ga prejme 

od prodajalca, kjer s svojimi podanimi podatki jamči za plačilo, mi pa mu potem pošljemo račun 

po položnici. 

V primeru, da kupec izdelek naroči prek spleta, ga plača prek položnice. Naročilo prejmejo naši 

referenti, ki ga tudi obdelajo in pošljejo v skladišče, kjer skladiščniki pripravijo tovor 

(harmoniko in/ali SmartPlay) za odpremo. Distributerji nato poskrbijo, da je pošiljka 

dostavljena kupcu na želeni naslov.  

Odjemalci lahko harmoniko ali SmartPlay izdelek naročijo tudi po elektronski pošti ali s 

telefonskim klicem. V tem primeru je proces podoben kot pri naročilu prek spleta. Referenti 

naročilo obdelajo in informacijo pošljejo do kupcu najbližjega distributerja, ki mu potem 

dostavi naročeni paket.  

4.5.3  Managerska ekipa in svetovalni odbor 

Vodstvo podjetja bo na začetku predstavljal le direktor, ki bo hkrati tudi lastnik podjetja. Pri 

kasnejšem širjenju se bo struktura spremenila.  

Vodstvo podjetja in management bodo predstavljali štirje managerji, med katerimi bo vsak 

deloval na čelu enega oddelek. Ti oddelki so: razvoj in proizvodnja, marketing in prodaja, 

finance in skupne službe. Vsak oddelek ima svojega managerja, ki je osebno odgovoren za 

delovanje celotne ekipe na tem oddelku. Njegova osnovna naloga je, da usklajuje delo drugih, 

delegira naloge, spremlja, nadzira in skrbi za realizacijo strategije podjetja na svojem oddelku. 

Slednjo skupaj pripravijo direktor in glavni managerji za vsak oddelek posebej.  

Manager oddelka za razvoj in proizvodnjo bo zadolžen za optimizacijo proizvodnje in 

razvijanje novih modelov ter inovativnih rešitev na svojem oddelku na področju glasbil in učne 
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opreme. Zadolžen bo za delavce in doseganje njihovih rezultatov. Hkrati bo na svojem oddelku 

skrbel za uresničevanje strategije podjetja, ki jo določi direktor podjetja. 

V omenjenem oddelku je tudi manager za nabavo. Čeprav je na organigramu napisan pod 

oddelek R&P, sodeluje z vsemi ostalimi oddelki, saj so funkcije v podjetju omejene, če surovin 

in sredstev ni. Naloga nabavnika je, da poskrbi za optimalno naročilo surovin, materiala in 

storitev, da oddelki s svojimi odseki lahko opravljajo svoje funkcije brez pomanjkljivosti.  

Naloge managerja oddelka za marketing in prodajo bodo poleg osnovnih zadolžitev obsegale 

raziskovanje trga, spremljanje tržnih trendov in povpraševanja, spremljanje konkurenčne 

ponudbe in sestavljanje strategij za uvajanje sprememb. Poleg tega bo skrbel za nemoten potek 

dela na svojem oddelku.  

Direktor bo nadzoroval in spremljal delovanje vseh štirih oddelkov, hkrati pa skrbel za 

strategijo in razvoj podjetja; predvsem za finančne, kadrovske in pravne zadeve ter strategijo 

delovanja. Med finančne zadeve spadajo finančna operativa, računovodstvo, knjigovodstvo, 

plan in kontroling.  

Oddelek za nabavo bo skrbel za to, da v podjetju ne bo zmanjkalo potrebnega materiala. Tako 

bo vodja prodaje zadolžen za to, da bo uspel navezati stike z zanesljivimi ključnimi partnerji, 

in skrbel za ohranjanje povezave med njimi in našim podjetjem. Nabavna služba bo 

zagotavljala: 

− pravočasno in nemoteno dobavo surovin in sestavnih delov za delo proizvodnje, 

− materiale in sestavne dele, ki ustrezajo predpisanim zahtevam kakovosti, 

− čim bolj ugodne cene in plačilne pogoje pri ključnih dobaviteljih. 

Proizvodnja je ključni oddelek v podjetju, saj proizvaja izdelke, zaradi katerih bo podjetje sploh 

ustanovljeno. Vodja proizvodnje bo skrbel za nemoteno izvrševanje vseh naročil, za zaposlene 

v proizvodnji, za delovni proces, kontroling in kakovost. Zadolžen bo za vse delavce v delavnici 

in v pisarni. Med zaposlenimi v tem oddelku bo moral usklajevati delo, pisati urnike, hkrati pa 

bo v pomoč pri vsakdanjem delavniku. Vodja prodaje bo zadolžen za stike s strankami in tudi 

za vse ostale tržne aktivnosti.  

Vodstvo razvoja bo imelo dva zaposlena inženirja z različnih področij. Eden bo inženir s 

področja lesne industrije, ki bo skrbel za razvijanje novih modelov harmonike, drugi pa bo 

sistemski razvojni inženir na področju Jave. Poleg osnovne zadolžitve bosta imela nalogo 

spremljati trende v svetu s teh dveh področij. Morala bosta delovati usklajeno ter skladno z 

inovacijami in rešitvami drug drugega. 

Vsi najpomembnejši člani managerske ekipe imajo znanja iz računalništva, vodenja, 

proizvodnega dela, upravljanja z viri in z ljudmi, znanja in kompetence s področja vodenja in 
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projektnega vodenja, financ in marketinga ter tujih jezikov. Poleg naštetega vsak manager 

obvlada vsaj dva tuja jezika. 

V trenutku pisanja poslovnega načrta lahko trdimo, da bo podjetje gotovo najelo pravnika, ki 

bo poskrbel za ureditev vseh potrebnih dokumentov in pogodb. Teh znanj v podjetju nima 

nihče, poleg tega pa je sklenitev pogodbe z zunanjim pravnikom veliko cenejše kot zaposlitev 

lastnega kadra za te storitve.  

4.5.4  Načrt osebja 

SmartPlay bo na začetku imel le dva zaposlena. Sčasoma in po potrebi bomo ekipo razširili in 

povečali število zaposlenih.  

Za razvoj in izdelavo SmartPlaya potrebujemo programerja, ki bo napisal programsko kodo za 

sistem, kar predstavlja osnovo za delovanje. Za izdelavo modula pa potrebujemo 

elektrotehnika, ki bo sestavil komponente in jih vgradil v inštrument. Sledi še namestitev 

sistema, da bo vse skupaj sploh delovalo.   
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5 FINANČNI NAČRT 

Preglednice, ki so vezane na finančni načrt za našo izbrano idejo, se nahajajo v prilogah te 

zaključne projektne naloge. Cilj v prvem letu je doseči prepoznavnost in interes naše ponudbe 

na trgu, zaradi katere bomo prodajo v drugem letu povečali za 3% in v tretjem letu za 5% glede 

na predhodno leto. Glede na pripravljeni finančni načrt, pa lahko povzamemo, da bo podjetje 

delalo z dobičkom že v tretjem letu, kar kaže, da je izbrana poslovna ideja, dejanska poslovna 

priložnost. 
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6 ZAKLJUČEK 

Ustanovitev podjetja za vsakega podjetnika predstavlja izziv. Tistim, ki že imajo nekaj izkušenj 

in praktičnega znanja, ustanovitev predstavlja izziv, ki ga lažje premagajo, saj jim izkušnje to 

nekoliko olajšajo. Tistim, ki se s podjetništvom še niso ukvarjali, imajo pa dobro poslovno 

idejo, ki jo želijo realizirati, pa ustanovitev podjetja predstavlja večji izziv. Eno izmed orodij, s 

katerim si lahko pomagamo pri tej nalogi, je poslovni načrt.  

V zaključni projektni nalogi smo pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja SmartPlay. 

V času pisanja poslovnega načrta, raziskovanja trga in finančnega načrtovanja smo ugotovili, 

da je zagon podjetja z vseh vidikov smiseln. Možnosti za širitev poslovanja je veliko. 

Na trgu harmonik in poučevanja njihovega igranja sicer obstaja velika konkurenca, vendar bo 

naš izdelek povsem inovativen in neposredne konkurence trenutno še nimamo. Menimo, da bo 

SmartPlay na trg vnesel veliko novost in koristi tako za odjemalce kot tudi za proizvajalce 

harmonik, zatorej je pričakovati, da se bo kmalu pojavila tudi konkurenca. Poslovna ideja ima 

veliko potenciala za uspeh, zato jo bomo tudi realizirali.  
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8 PRILOGE 

 

Priloga 1:  Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Basic 

Priloga 2:  Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Advance 

Priloga 3:  Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Premium 

Priloga 4:  Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Exclusive 

Priloga 5:  Prihodki od prodaje storitev 

Priloga 6:  Prihodki od prodaje in opravljenih storitev Spletnega asistenta 

Priloga 7:  Stroški proizvodnje in prodaje izdelka SmartPlay Basic 

Priloga 8:  Stroški proizvodnje in prodaje izdelka SmartPlay Advance 

Priloga 9:  Stroški proizvodnje in prodaje izdelka SmartPlay Premium 

Priloga 10:  Stroški proizvodnje in prodaje izdelka SmartPlay Exclusive 

Priloga 11:  Stroški prodaje in opravljenih storitev pedagoškega dela 

Priloga 12:  Načrt izkaza poslovnega izida za prvo leto poslovanja 

Priloga 13:  Načrt izkaza poslovnega izida za prvih 5 let poslovanja 

Priloga 14:  Anketni vprašalnik za raziskav 

 



 

 



  Priloga 1 

 

Preglednica 7: Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Basic 

SmartPlay Basic 

Mesec Cena na enoto Število prodanih enot Prihodki od prodaje 

Stopnja rasti 

prihodkov 

glede na 

predhodno leto 

Januar     325,00 €  0 0 € 

Februar     325,00 €  0 0 € 

Marec     325,00 €  0 0 € 

April     325,00 €  3 975,00 € 

Maj     325,00 €  3 975,00 € 

Junij     325,00 €  3 975,00 € 

Julij     325,00 €  3 975,00 € 

Avgust     325,00 €  3 975,00 € 

September     325,00 €  3 975,00 € 

Oktober     325,00 €  3 975,00 € 

November     325,00 €  3 975,00 € 

December     325,00 €  3 975,00 € 

LETO 1     325,00 €  27 8.775,00 € 

LETO 2     325,00 €  36 11.682,00 € 25% 

LETO 3     325,00 €  40 12.980,00 € 10% 



 

 



  Priloga 2 

 

Preglednica 8: Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Advance 

Proizvod SmartPlay Advance 

Mesec Cena na enoto Število prodanih enot Prihodki od prodaje 

Stopnja 

rasti 

prihodkov 

glede na 

predhodno 

leto 

Januar   550,00 €  0  

Februar   550,00 €  0  

Marec   550,00 €  0  

April   550,00 €  2 1.100,00 € 

Maj   550,00 €  2 1.100,00 € 

Junij   550,00 €  2 1.100,00 € 

Julij   550,00 €  2 1.100,00 € 

Avgust   550,00 €  2 1.100,00 € 

September   550,00 €  2 1.100,00 € 

Oktober   550,00 €  2 1.100,00 € 

November   550,00 €  2 1.100,00 € 

December   550,00 €  2 1.100,00 € 

LETO 1   550,00 €  18 9.900,00 € 

LETO 2   550,00 €  22 12.100,00 € 18% 

LETO 3   550,00 €  30 16.500,00 € 27% 



 

 



  Priloga 3 

 

Priloga 3 

Preglednica 9: Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Premium 

Proizvod SmartPlay Premium 

Mesec Cena na enoto Število prodanih enot Prihodki od prodaje 

Stopnja rasti 

prihodkov 

glede na 

predhodno 

leto 

Januar   820,00 €  0 0 € 

Februar   820,00 €  0 0 € 

Marec   820,00 €  0 0 € 

April   820,00 €  0 0 € 

Maj   820,00 €  1 820,00 € 

Junij   820,00 €  1 820,00 €  

Julij   820,00 €  0 0 €  

Avgust   820,00 €  1 820,00 €  

September   820,00 €  1 820,00 €  

Oktober   820,00 €  1 820,00 €  

November   820,00 €  0 0 €  

December   820,00 €  1 820,00 €  

LETO 1   820,00 €  6 4.920,00 € 

LETO 2   820,00 €  9 7.380,00 € 33% 

LETO 3   820,00 €  12 9.840,00 € 33% 



 

 



  Priloga 4 

 

Preglednica 10: Prihodki od prodaje za izdelek SmartPlay Exclusive 

Proizvod SmartPlay Exclusive 

Mesec Cena na enoto Število prodanih enot Prihodki od prodaje 

Stopnja rasti 

prihodkov 

glede na 

predhodno leto 

Januar   1.300,00 €  0  0,00 € 

Februar   1.300,00 €  0  0,00 € 

Marec   1.300,00 €  0  0,00 € 

April   1.300,00 €  0  0,00 € 

Maj   1.300,00 €  0  0,00 € 

Junij   1.300,00 €  0  0,00 € 

Julij   1.300,00 €  1  1.300,00 €  

Avgust   1.300,00 €  1  1.300,00 €  

September   1.300,00 €  0  0,00 € 

Oktober   1.300,00 €  1  1.300,00 €  

November   1.300,00 €  0  0,00 € 

December   1.300,00 €  1  1.300,00 €  

LETO 1   1.300,00 €  4  5.200,00 €  

LETO 2   1.300,00 €  6 7.800,00 € 33% 

LETO 3   1.300,00 €  7 9.100,00 € 14% 



 

 



  Priloga 5 

 

Preglednica 11: Prihodki od prodaje storitev 

Šolska ura 

Mesec Cena na enoto Število prodanih enot Prihodki od prodaje 

Stopnja rasti 

prihodkov 

glede na 

predhodno 

leto 

Januar    12,00 €  28       336,00 €  

Februar    12,00 €  28       336,00 €  

Marec    12,00 €  28       336,00 €  

April    12,00 €  28       336,00 €  

Maj    12,00 €  28       336,00 €  

Junij    12,00 €  28       336,00 €  

Julij    12,00 €   0             0 €  

Avgust    12,00 €   0        0 €  

September    12,00 €  28       336,00 €  

Oktober    12,00 €  28       336,00 €  

November    12,00 €  28       336,00 €  

December    12,00 €  28       336,00 €  

LETO 1    12,00 €  280     3.360,00 €  

LETO 2    12,00 €  288    3.460,80 €  3% 

LETO 3    12,00 €  303    3.633,84 €  5% 

 



   

 



  Priloga 6 

 

Priloga 6 

Preglednica 12: Prihodki od prodaje in opravljenih storitev Spletnega asistenta 

Spletni asistent 

Mesec Cena na enoto Število prodanih enot Prihodki od prodaje 

Stopnja rasti 

prihodkov 

glede na 

predhodno 

leto 

Januar    50,00 €  5       250,00 €  

Februar    50,00 €  5       250,00 €  

Marec    50,00 €  5       250,00 €  

April    50,00 €  5       250,00 €  

Maj    50,00 €  5       250,00 €  

Junij    50,00 €  5       250,00 €  

Julij    50,00 €  5       250,00 €  

Avgust    50,00 €  5       250,00 €  

September    50,00 €  5       250,00 €  

Oktober    50,00 €  5       250,00 €  

November    50,00 €  5       250,00 €  

December    50,00 €  5       250,00 €  

LETO 1    50,00 €  60     3.000,00 €  

LETO 2    50,00 €  62    3.090,00 €  3% 

LETO 3    50,00 €  65    3.244,50 €  5% 
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Preglednica 13: Stroški proizvodnje in prodaje za izdelek SmartPlay Basic 

SmartPlay Basic 

Mesec Strošek na enoto Število prodanih enot Skupaj stroški 

Stopnja rasti 

stroškov glede 

na predhodno 

leto 

Januar    200,00 €  0 0 

Februar    200,00 €  0 0 

Marec    200,00 €  0 0 

April    200,00 €  3 600,00 € 

Maj    200,00 €  3 600,00 € 

Junij    200,00 €  3 600,00 € 

Julij    200,00 €  3 600,00 € 

Avgust    200,00 €  3 600,00 € 

September    200,00 €  3 600,00 € 

Oktober    200,00 €  3 600,00 € 

November    200,00 €  3 600,00 € 

December    200,00 €  3 600,00 € 

LETO 1    200,00 €  27 5.400,00 € 

LETO 2    200,00 €  36 7.200,00 € 25% 

LETO 3    200,00 €  40 8.000,00 € 10% 
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Preglednica 14: Stroški proizvodnje in prodaje za izdelek SmartPlay Advance 

SmartPlay Advance 

Mesec Strošek na enoto Število prodanih enot Skupaj stroški 

Stopnja rasti 

stroškov glede 

na predhodno 

leto 

Januar    200,00 €  0 0,00 € 

Februar    200,00 €  0 0,00 € 

Marec    200,00 €  0 0,00 € 

April    200,00 €  2 400,00 € 

Maj    200,00 €  2 400,00 € 

Junij    200,00 €  2 400,00 € 

Julij    200,00 €  2 400,00 € 

Avgust    200,00 €  2 400,00 € 

September    200,00 €  2 400,00 € 

Oktober    200,00 €  2 400,00 € 

November    200,00 €  2 400,00 € 

December    200,00 €  2 400,00 € 

LETO 1    200,00 €  18 3.600,00 € 

LETO 2    200,00 €  22 4.400,00 € 18% 

LETO 3    200,00 €  30 6.000,00 € 27% 
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Preglednica 15: Stroški proizvodnje in prodaje za izdelek SmartPlay Premium 

SmartPlay Premium 

Mesec Strošek na enoto Število prodanih enot Skupaj stroški 

Stopnja rasti 

stroškov glede 

na predhodno 

leto 

Januar    300,00 €  0 0,00 €  

Februar    300,00 €  0 0,00 €  

Marec    300,00 €  0 0,00 €  

April    300,00 €  0 0,00 €  

Maj    300,00 €  1 300,00 €  

Junij    300,00 €  1 300,00 €  

Julij    300,00 €  0 0,00 € 

Avgust    300,00 €  1 300,00 € 

September    300,00 €  1 300,00 € 

Oktober    300,00 €  1 300,00 € 

November    300,00 €  0 0,00 € 

December    300,00 €  1 300,00 € 

LETO 1    300,00 €  6 1800,00 € 

LETO 2    300,00 €  9 2700,00 € 33% 

LETO 3    300,00 €  12 3600,00 € 33% 
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Preglednica 16: Stroški proizvodnje in prodaje izdelka SmartPlay Exclusive 

SmartPlay Exclusive 

Mesec Strošek na enoto Število prodanih enot Skupaj stroški 

Stopnja rasti stroškov 

glede na predhodno 

leto 

Januar   500,00 €  0 0,00 € 

Februar   500,00 €  0 0,00 € 

Marec   500,00 €  0 0,00 € 

April   500,00 €  0 0,00 € 

Maj   500,00 €  1 500,00 € 

Junij   500,00 €  0 0,00 € 

Julij   500,00 €  0 0,00 € 

Avgust   500,00 €  1 500,00 € 

September   500,00 €  0 0,00 € 

Oktober   500,00 €  0 0,00 € 

November   500,00 €  0 0,00 € 

December   500,00 €  1 500,00 € 

LETO 1   500,00 €  3 1500,00 € 

LETO 2   500,00 €  5 2500,00 € 40% 

LETO 3   500,00 €  7 3500,00 € 29% 
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Preglednica 17: Stroški prodaje in opravljenih storitev pedagoškega dela 

Šolska ura (učenje) 

Mesec Strošek na enoto Število prodanih enot Skupaj stroški 

Stopnja rasti 

stroškov glede 

na predhodno 

leto 

Januar   10,00 €  16 160,00 € 

Februar   10,00 €  16 160,00 € 

Marec   10,00 €  16 160,00 € 

April   10,00 €  16 160,00 € 

Maj   10,00 €  16 160,00 € 

Junij   10,00 €  0  0 € 

Julij   10,00 €  0  0 € 

Avgust   10,00 €  16 160,00 € 

September   10,00 €  16 160,00 € 

Oktober   10,00 €  16 160,00 € 

November   10,00 €  16 160,00 € 

December   10,00 €  12 120,00 €  

LETO 1   10,00 €  156 1560,00 €  

LETO 2   10,00 €  202 2.020,00 €  23% 

LETO 3   10,00 €  248 2480,00 €  19% 
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Preglednica 18: Načrt izkaza poslovnega izida za prvo leto poslovanja (v EUR) 

ELEMENTI JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

1. 
Čisti prihodki od 

prodaje 
392 392 392 2.466 4.585 3.286 2.274 4.392 3.285 3.285 2.466 4.536 31.750 

1.1. SmartPlay Basic       973,5 973,5 973,5 973,5 973,5 973,5 973,5 973,5 973,5 8761,5 

1.2. SmartPlay Advance       1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 9900 

1.3. SmartPlay Premium 0 0 0   820 820   820 820 819,95   820 4919,8 

1.4. SmartPlay Exclusive 0 0 0 0 1299     1299 0 0 0 1299 3896,9 

1.5. 
Poučevanje igranja 

harmonike 
192 192 192 192 192 192 0 0 192 192 192 144  1.872 

1.6. Izposoja harmonik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Nastopi 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200  2400 

2. 
Drugi poslovni 

prihodki: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
POSLOVNI 

PRIHODKI SKUPAJ  
392 392 392 2.466 4.585 3.286 2.274 4.392 3.285 3.285 2.466 4.536 31.750 

4. 
Stroški materiala in 

storitev: 
1.142 412 672 12.462 2.212 2.162 1.912 1.912 1.932 2.662 2.212 2.112 31.798 

4.1. Materialni stroški 140 120 320 170 140 120 120 120 140 170 320 120 2.000 

4.2. Stroški storitev 1.002 292 352 1.292 1.072 1.042 792 792 792 1.492 892 992 10.798 

  Načrt modula                           

  Programska oprema       10.000                  10.000 

4.3. 
Stroški prodanega 

proizvoda 
0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 

5. Stroški dela: 1.310 1.200 1.200 1.200 1.200 2.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 15.310 
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ELEMENTI JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

5.1. Stroški plač 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 

5.2. Stroški zavarovanj 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 

5.3. Drugi stroški dela  0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 800 

6. Odpisi vrednosti: 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 615 

6.1. Amortizacija 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51  615 

6.2. 
Prevrednotovalni 

poslovnih odhodki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 
Drugi poslovni 

odhodki: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.1. Rezervacije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2. 
Drugi stroški 

poslovanja 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. 
POSLOVNI 

ODHODKI SKUPAJ 
2.503 1.663 1.923 13.713 3.463 4.213 3.163 3.163 3.183 3.913 3.463 3.363 47.723 

9. 
POSLOVNI IZID IZ 

POSLOVANJA 
-2.111 -1.271 -1.531 -11.247 1.122 -927 -889 1.230 103 -627 -997 1.174 -15.973 

10. Finančni prihodki: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10.1. 
Finančni prihodki iz 

obresti  
0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 

10.2. 
Drugi finančni 

prihodki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. 
FINANČNI 

PRIHODKI SKUPAJ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Finančni odhodki 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5.040 

12.1. 
Prevrednotovalni 

finančni odhodki 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ELEMENTI JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

12.2. 
Finančni odhodki za 

obresti  
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5.040 

13. 
FINANČNI ODHODKI 

SKUPAJ  
420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5.040 

14. 
ČISTI POSLOVNI IZID 

IZ REDNEGA DEL. 
-2.531 -1.691 -1.951 -11.667 702 -1.347 -1.309 810 -317 -1.047 -1.417 754 -21.013 

15. Drugi prihodki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Drugi odhodki: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. 
PRIHODKI SKUPAJ 

(3+11+15): 
392 392 392 2.466 4.585 3.286 2.274 4.392 3.285 3.285 2.466 4.536 31.750 

18. 
ODHODKI SKUPAJ 

(8+13+16): 
2.923 2.083 2.343 14.133 3.883 4.633 3.583 3.583 3.603 4.333 3.883 3.783 52.763 

19. 
ČISTI POSLOVNI IZID 

OBR. OBDOBJA 
-2.531 -1.691 -1.951 -11.667 702 -1.347 -1.309 810 -317 -1.047 -1.417 754 -21.013 
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Preglednica 19: Načrt izkaza poslovnega izida za prvih 5 let poslovanja (v EUR) 

ELEMENTI Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Čisti prihodki od prodaje 31.750 43.779 55.973 69.543 79.023 

SmartPlay Basic 8.762 11.682 12.980 14.603 15.252 

SmartPlay Advance 9.900 12.100 16.500 18.148 21.998 

SmartPlay Premium 4.920 7.380 9.840 12.300 16.400 

SmartPlay Exclusive 3.897 7.794 9.093 10.392 9.093 

Poučevanje igranja harmonike 1.872 2.424 3.360 7.200 7.680 

Izposoja harmonik 0 0 1.800 4.500 5.000 

Nastopi 2.400 2.400 2.400 2.400 3.600 

Drugi poslovni prihodki: 0 0 0 0 0 

POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ  31.750 43.779 55.973 69.543 79.023 

Stroški materiala in storitev: 31.798 21.798 21.798 21.798 21.798 

Materialni stroški 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Stroški storitev 10.798 10.798 12.798 12.798 12.798 

Načrt modula           

Programska oprema 10.000         

Stroški prodanega proizvoda 9.000 14.200 17.800 20.200 22.800 

Stroški dela: 15.310 15.200 15.200 15.200 15.200 

Stroški plač 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 

Stroški zavarovanj 110 0 0 0 0 

Drugi stroški dela  800 800 800 800 800 

Odpisi vrednosti: 615 615 615 615 615 

Amortizacija 615 615 615 615 615 

Prevrednotovalni poslovnih odhodki 0 0 0 0 0 

Drugi poslovni odhodki: 0 0 0 0 0 

Rezervacije 0 0 0 0 0 

Drugi stroški poslovanja 0 0 0 0 0 

POSLOVNI ODHODKI SKUPAJ 47.723 37.613 37.613 37.613 37.613 

POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA -15.973 6.166 18.360 31.930 41.410 

Finančni prihodki: 0 0 0 0 0 

Finančni prihodki iz obresti  0 0 0 0 0 

Drugi finančni prihodki 0 0 0 0 0 

FINANČNI PRIHODKI SKUPAJ 0 0 0 0 0 

Finančni odhodki: 5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 

Prevrednotovalni finančni odhodki 0 0 0 0 0 

Finančni odhodki za obresti  5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 

FINANČNI ODHODKI SKUPAJ  5.040 5.040 5.040 5.040 5.040 

ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA 

DEL. -21.013 1.126 13.320 26.890 36.370 
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ELEMENTI Leto 1 Leto 2 Leto 3 Leto 4 Leto 5 

Drugi prihodki 0 0 0 0 0 

Drugi odhodki: 0 17.196 17.660 4.292   

PRIHODKI SKUPAJ (3+11+15): 31.750 43.779 55.973 69.543 79.023 

ODHODKI SKUPAJ (8+13+16): 52.763 59.849 60.313 46.945 42.653 

ČISTI POSLOVNI IZID OBR. 

OBDOBJA 
-21.013 -16.070 -4.340 22.598 36.370 
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Anketni vprašalnik 

Ime in priimek:_________________________  Spol (obkroži):  M / Ž 

Datum rojstva:_________________________      

Imam svojo harmoniko (obkroži):   Da / Ne 

 

1.) Zakaj ste se odločili igrati harmoniko? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.) Kako dolgo časa že igrate? 

___________________________________________________________________ 

 

3.) Kje in kako ste se naučili igrati? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.) Ali se vam zdi težko? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.) Koliko časa na dan namenite vadbi? 

___________________________________________________________________ 

 

6.) Koliko časa potrebujete, da se naučite eno pesem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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7.) Kaj se vam pri igranju zdi najtežje? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8.) Kaj bi rekli, če bi vam nekdo naredil harmoniko, ki vas sama usmerja pri igranju? Vaša 

naloga bi bila le, da sledite navodilom in pritiskate na tipke, ki se zasvetijo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pod vsakim vprašanjem obkroži številko kolikor si mnenja, da trditev velja zate (oceni od 1 – 

7, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam« in 7 »popolnoma se strinjam«) 

1.) Pri igranju večkrat pomešam tipke  

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.) Najlažje se pesem naučim tako, da se zapomnim vrstni red tipk. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3.) Najlažje se pesem naučim po notah. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4.) Lažje kot note, si zapomnim prijeme. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5.) Če so tipke različne barve, si lažje zapomnim prijeme. 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

6.) Prijeme si lažje zapomnim po tem, kako zvenijo. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7.) Ko pesem enkrat znam, jo igram po posluhu. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8.) Lažje kot po posluhu, si prijeme zapomnim »slikovno« (katera tipka je poleg katere) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

9.) Največjo težavo mi predstavlja usklajevanje basov z akordi (levo roka z desno roko) in 

obratno. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

10.) Ko se učim igrati pesem, se težko zapomnim kdaj moram zamenjati smer meha 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11.) Če mi zmanjkuje zraka (meha), zajamem več meha in odigram del do konca 

1 2 3 4 5 6 7 

 

12.) Če mi zmanjkuje zraka (meha) zamenjam smer in nadaljujem igranje z drugimi prijemi, ki 

enako zvenijo 

1 2 3 4 5 6 7
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13.) Pesem se najlažje naučim, če si zapomnim vrstni red prijemov, ki jih moram zaigrati 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14.) Pesem se najlažje naučim, če si zapomnim vse tipke, ki pridejo v poštev za igranje te 

melodije. Iz tega si lažje zapomnim prijeme. 

1 2 3 4 5 6 7 
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