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POVZETEK  

V zaključni projektni nalogi predstavljamo delovanje domače alternativne glasbene skupine, 
glasbenih managerjev in projektnega managementa. Namen zaključne projektne naloge je bil 
preučiti področje managementa projekta in managementa v glasbeni industriji. Na podlagi 
intervjuja in osebnih izkušenj smo analizirali primer planiranja projekta, ter raziskali, ali 
poteka na tak način, kot je prikazano v strokovni literaturi. 

Ključne besede: podjetje, management, glasba, projekt, planiranje, skupina, DIY  

SUMMARY 

In our final project paper, we introduce the work of a Slovenian alternative music band, the 
tasks work of music manager, and project management. The main purpose of this paper is to 
review the management project area and management in the music industry. Through 
interviews and personal experiences we analyze the activities described in case studies of 
project management and planning, and determine whether these activities are executed as 
described in theory.  

Key words: company, management, music, project, planning, band, DIY 
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1! UVOD  

S projekti se srečujemo vsakodnevno. Posamezniki, družine in organizacije ves čas nekaj 
planirajo. Projekt je enkraten proces, ki pa ne prinese vedno profita. Sami smo preučili projekt 
v glasbeni dejavnosti, ki največkrat ne prinese dobička, ampak ga skupina izvaja na 
prostovoljni ravni in zaradi trženja svoje blagovne znamke. Pod drobnogled smo vzeli 
alternativno glasbeno skupino iz Vipavske doline in preučili njen pogled na planiranje 
projektov po principu »Do-It-Yourself«, saj se skupina vsako leto odpravi na vsaj dve turneji 
po Evropi. Način, po katerem deluje skupina, nam predstavlja izziv, zato smo se odločili, da 
planiranje evropske turneje predstavimo v naši študiji primera. 

1.1! Teoretična izhodišča in opis problema 

V današnjem času se mora podjetje konstantno spreminjati, če se želi obdržati na trgu, saj je 
konkurenca velika in močna. Eden izmed posrednih ciljev, kako lahko podjetje obdrži svojo 
konkurenčnost na trgu, so tudi projekti. Stare (2011, 15) pravi: »Projektov običajno ne 
izvajamo zaradi njih samih, ampak zato, da bi prinesli neke koristi.« Izredno pomembno je, da 
se podjetja in organizacije zavedajo omenjenega dejstva, pa tudi tega, da je projekt 
neponovljiv in enkraten proces, v katerem ne sme priti do ponavljanja aktivnosti, vsaj ne v 
celoti, njegovo zaporedje in število pa ne smeta biti enaka kot v drugih projektih (Rozman in 
Stare 2008, 7). Projekt lahko torej označimo kot začasen, edinstven izdelek, storitev ali 
rezultat. Ko govorimo o začasnosti projekta, govorimo o tem, da ima vsak projekt točno 
določen začetek in konec. Projekt je končan, ko so uresničeni vsi njegovi cilji oz. ko je jasno, 
da ga ne bo mogoče dokončati. Vendar pa začasnost projekta še ne pomeni, da bo ta trajal 
samo kratek čas, saj se številni projekti razpotegnejo v večletno obdobje (Česen 2000, 5).   

Kot smo omenili, so projekti v podjetjih pomembni za to, da nam prinesejo določene koristi. 
Projekt je lahko enkratna naloga, s katero želimo v omejenem času in z vključevanjem 
različnih virov doseči določene rezultate (Andersen et al. 2004) ali, kot pravi Wysocki (2009), 
niz določenih (enkratnih, kompleksnih in povezanih) aktivnosti, za katere imamo skupen cilj 
in namen, končane pa so v določenem času, znotraj proračuna in v skladu z zahtevami. 
Projekti niso pomembni samo v podjetjih, ampak jih lahko uporabimo tudi na drugih 
področjih. Kot primere projektov lahko navedemo: razvoj novega izdelka ali storitve, načrt 
novega transportnega vozila, izgradnjo vodovodnega sistema, izvajanje kampanje za politično 
stranko itd. (Česen in Kern 2008). Poleg vseh naštetih primerov pa obstajajo tudi projekti, ki 
ne prinašajo neposrednih ekonomskih učinkov. Kot take lahko izpostavimo organizacijske 
projekte, kadrovske projekte, projekte gradnje informacijskih sistemov ipd. Za izvajanje 
omenjenih projektov so bila prav tako potrebna finančna sredstva, vendar pa v eksploataciji 
podjetja ne prinašajo prihodka in dobička (Hauc 2002, 29).  
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Za uspešno izvajanje projektov se moramo zavedati, da lahko le-ti prinašajo tveganja in 
negotovost. Tako morajo imeti skrbno zasnovane cilje ter vse pogoje za izvedbo in kontrolo, 
za vse omenjeno pa morajo poskrbeti vršni, srednji in spodnji managerji (Markič 2005, 8). 
Management je pri pripravi in izvajanju projektov izredno pomemben. Kot pravi Nemec 
(2005, 123), je že z zgodovinskega vidika razvidno, da imajo posamezni managerji za 
izvajanje različnih managerskih vlog različno razvite sposobnosti. Navadno je tako, da imajo 
nekateri bolj razvite sposobnosti od drugih, zelo redko pa se zgodi, da imajo managerji 
sposobnosti za izvajanje najuspešnejših vlog. Te lastnosti so namreč večinoma privzgojene ali 
pa jih je potrebno osvojiti s pridobljenim strokovnim znanjem. Nemec (2005, 126) poudari 
tudi, da na managerske vloge vplivajo ustreznost organizacijskih sistemov, način zbiranja 
informacij in njihov pretok po komunikacijskih kanalih ter sprejemanje odločitev. Pri večini 
managerjev so te vloge različno razvite, saj so pomembne odločitve ter organiziranje delovnih 
in poslovnih aktivnosti neustrezno zastopani, včasih pa se odražajo tudi v deviantnih oblikah. 
V slednjih primerih so lahko odločitve napačne ali problematične, posledično pa usodne za 
preživetje projektov. Iz tega lahko sklepamo, da so odločitve, ki jih sprejemajo nekateri 
managerji, običajno enostranske in bolj tvegane, kot če bi jih sprejeli v komplementarnih 
teamih, zato je izbira pravih managerjev še toliko bolj pomembna.  

Iz zgoraj zapisanega lahko ugotovimo, da so projekti, ne glede na to ali prinašajo prihodek in 
dobiček ali ne, ključnega pomena za delovanje organizacij. Splošno znano pa je, da noben 
projekt ne bo izveden pravilno in uspešno, če naše ekipe ne bo sestavljal uspešen projekten 
team. Skrbno moramo izbrati sodelavce in določiti vodjo projekta. Zelo pomembno je tudi 
usklajeno delovanje vseh članov projekta, saj lahko le tako uresničimo želje in pričakovanja 
udeležencev (Česen 2000, 37).   

Omenjenega se zaveda tudi glasbena skupina Real life version iz Ajdovščine. Fantje 
sodelujejo že od leta 2005 in prisegajo na delovanje po principu DIY (»naredi sam«), o čemer 
bomo več povedali v poglavju o pripravi projekta. Skupina se po svojem desetletnem 
delovanju dobro zaveda, kako pomembno je konstantno razvijanje in ohranjanje položaja na 
glasbeni sceni in kako trdno mora biti sodelovanje med samimi člani skupine. Zaradi tega se 
poleg ostalih dejavnosti enkrat do dvakrat letno odpravi na evropsko turnejo, ki zanjo 
vsakokrat predstavlja velik projekt.   

Osnovni problem projektne naloge je, kako naj s pomočjo projektnega managementa 
zagotovimo uspešno pripravo in izvedbo organizacijskega projekta. Na primeru DIY glasbene 
skupine smo s pomočjo managementa projektov preučili snovanje in pripravo evropske 
glasbene turneje. V večini primerov alternativne glasbene skupine nimajo svojih osebnih 
managerjev, ampak so managerji skupine člani sami. Tako bo tudi v našem primeru. Večina 
glasbenih skupin po svetu in tudi pri nas ima svoje osebne managerje, ki skrbijo za njihovo 
delovanje (organizirajo nastope, turneje). V DIY skupinah pa je s tem precej drugače, kar smo 
poskušali razložiti v naši projektni nalogi. S pomočjo projektnega pristopa smo v danem 
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primeru glasbene skupine Real life version raziskali, kako lahko na ta način uspešno in 
učinkovito zasnujemo in planiramo projekt evropske turneje. Raziskali smo teorijo 
managementa in projektnega managementa in jo povezali s prakso. Študijo primera smo 
izvedli na primeru slovenske DIY alternativne glasbene skupine Real life version. 

V nalogi smo se najprej osredotočili na prvo fazo življenjskega cikla projekta na primeru 
evropske turneje glasbene skupine, in sicer na njegovo snovanje in planiranje. Oboje smo 
razčlenili po posameznih aktivnostih. V poglavju o snovanju projekta smo preverili, ali je na 
podlagi koristi v povezavi s sredstvi, ki so pomembni za izvedbo, projekt sploh smiselno 
izvesti (Stare 2011, 88). Definirali smo zamisli in cilje projekta, razčlenili možne probleme, ki 
lahko nastanejo pri projektu, ovrednotili čas in vrednost projekta, na koncu pa preučili še 
njegove slabosti, prednosti, izzive in nevarnosti (analiza SPIN). Naslednja točka je bilo 
planiranje projekta. Po besedah Stareta (2011, 107) gre za fazo, v kateri želi organizacija čim 
hitreje in ceneje zagotoviti želeni proizvod, saj je to njen glavni pristop. V tej fazi smo med 
drugim predstavili projektno skupino. Projektna skupina navadno vsebuje posameznike iz 
organizacije, ki aktivno sodelujejo v projektu (Česen in Kern 2000, 24), v našem primeru so 
to kar člani skupine sami. Zelo pomemben del planiranja projekta je tudi izdelava terminskega 
plana in planiranje stroškov. Oboje smo podrobneje razčlenili in opisali. V zadnjih dveh 
točkah pa smo se posvetili planiranju poti, iskanju prevoznega sredstva in sponzorjev (če so ti 
potrebni) ter izdelavi promocijskega materiala. 

1.2! Namen in cilji  

Namen zaključne projektne naloge je bil v teoretičnem delu preučiti področje managementa 
projektov in managementa v glasbeni industriji, s poudarkom na planiranju turneje. Dotaknili 
smo se vseh treh faz življenjskega cikla projekta, in sicer faze priprave, faze izvedbe in faze 
zaključka. V empiričnem delu smo teorijo povezali s prakso na primeru domače alternativne 
DIY glasbene skupine. Osredotočili smo se na snovanje in planiranje njihove evropske turneje 
in skušali ugotoviti, ali aktivnosti, ki smo jih razbrali iz literature na primerih managementa 
projektov in planiranja turneje, potekajo na tak način, kot je prikazano. 

Cilj zaključne projektne naloge je bil razviti predloge, preučiti strokovno literaturo, opraviti 
intervju z glasbeno skupino, pridobiti vse potrebne podatke za uspešno pisanje naloge in čim 
več informacij, povezanih s planiranjem turneje in delovanjem v DIY skupini. 

1.3! Metodologija 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 
-  metodo deskripcije oz. opisovanja (opisovanje dejstev, pojavov in procesov); 

- metodo zbiranja in študije sekundarnih virov (strokovne literature); 
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- metodo kompilacije (povezovanje stališč, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih avtorjev ter        
lastnih spoznanj); 

- metodo poizvedovanja (intervju in zbiranje podatkov s področja projektnega managementa). 

V empiričnem delu smo izvedli intervju s skupino Real life version. Vprašanja, ki se nahajajo 
v prilogi, smo razvili na osnovi potreb raziskave zaključnega dela. Zastavili smo jih osebno, 
ob srečanju s člani skupine, ki so aktivno sodelovali pri vseh njihovih dosedanjih projektih. 
Intervju smo izvedli skupinsko, saj smo ocenili, da je to najlažji način za pridobivanje vseh 
potrebnih podatkov, posamezni člani so namreč lahko odgovorili na določena vprašanja, ki so 
se nanašala na njihov del pri pripravi projekta.  

1.4! Uporabljene predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo izhajali iz naslednje predpostavke: 
•! Predpostavljamo, da so informacije, pridobljene s strani glasbene skupine Real life version, 

pogled dejanskega stanja in procesov planiranja projekta. 

Omejitve zaključne projektne naloge:  

•! Zaradi pomankanja razpoložljive literature s področja managementa glasbenih skupin, 
glasbene industrije in managementa turneje smo uporabili metodo raziskovanja. 

•! Omejili smo se le na eno glasbeno skupino, ki deluje po principu »Do-It-Yourself«. 

•! V času raziskave od septembra 2015 do maja 2016 smo bili omejeni na sposobnost le 
enega raziskovalca.  
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2! PROJEKTNI MANAGEMENT 

Projektni management lahko ožje obravnavamo kot management, ki je odgovoren za projekt, 
v širšem pomenu pa kot povezavo s procesi in managementom pred začetkom projekta in ko 
se ta konča. Na ta način si lahko avtorji lažje razlagajo, kaj sploh je projektni management 
(Hauc 2002,168). Projektni management lahko ustrezno definiramo kot umetnost ustvarjanja 
iluzije, katere rezultat je posledica vnaprej določenih namernih nizov, ki so v resnici posrečeni 
dogodki (Kerzner 2003, 3).  

2.1! Projekt in projektni management 

Največkrat izraz projekt uporabljamo s pozitivnim prizvokom. Beseda izhaja iz latinščine 
(proiectum). Mislili bi, da je izraz, ki je zelo velikokrat uporabljen, natančno in jasno 
opredeljen. Pa vendarle ni tako. Opredelitve se velikokrat razlikujejo, vendar ne moremo reči, 
da si nasprotujejo. Bolj pravilno bi bilo, če bi rekli, da imajo različno stopnjo zajemanja 
značilnosti projektov (Rozman in Stare 2008, 3). Različni avtorji pojem projekt različno 
definirajo. Meredith in Mantel (2000, 8–11) pravita, da je projekt zaključena celota, katerega 
učinek je enkraten proizvod ali storitev. Določajo ga naslednje značilnosti: namen, življenjski 
cikel, medsebojne povezanosti, enkratnost in konflikti.  

Znotraj organizacije ne moremo obravnavati njenih običajnih operativnih omejitev, zato 
projekte uporabljamo kot sredstvo za organiziranje aktivnosti in doseganje strateških planov 
organizacije. Projekt je navadno odobren zaradi strateških vidikov, kot so: 

•! tržno povpraševanje (npr. naftna družba odobri izgradnjo nove rafinerije kot odziv na 
kronično pomankanje bencina); 

•! organizacijska potreba (npr. podjetje, ki izvaja usposabljanje, odobri projekt za uresničitev 
novega seminarja, da poveča svoje prihodke); 

•! zahteva kupca (npr. distributer električne energije odobri projekt za izgradnjo nove 
transformatorske postaje za oskrbo nove industrijske cone); 

•! tehnološki napredek (npr. IT podjetje odobri nov projekt za razvoj nove generacije video 
igric, potem ko so proizvajalci elektronike lansirali novo napravo za predvajanje igric); 

•! zakonske zahteve (npr. proizvajalec barvnih premazov odobri projekt za oblikovanje 
smernic, kako ravnati z novim toksičnim materialom) (Česen in Kern 2000, 7). 

Iz zgoraj zapisanega lahko sklepamo, da projekte izvajamo iz najrazličnejših vzrokov, ki so 
lahko ekonomske, organizacijske, potrošniške, tehnološke ali zakonske narave. Za njihovo 
izvajanje sestavimo ekipo v podjetju ali zaposlimo zunanje partnerje. 
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Projektni management pa je ožja oblika managementa in njegov sestavni del, zadolžen je za 
projekt in predstavlja povezavo med poslovnimi procesi in projekti. ( Meredith 2010, 76 v 
Guštin 2010, 5).  

2.1.1! Značilnosti in vrste projektov 

Kot je bilo povedano že v uvodu, je značilnost projekta, da zajema vse aktivnosti, ki so nujno 
potrebne za njegovo končanje. Pomen neponovljivosti in enkratnosti projekta je v tem, da se 
aktivnosti, ki jih v času projekta izvajamo, ne ponavljajo na drugih projektih, vsaj ne v celoti, 
prav tako ne njihovo število in zaporedje. Določene aktivnosti lahko kljub temu prenesemo 
tudi na druge projekte, vendar mora biti ta prenos smiseln (Rozman in Stare 2008, 7).  

Projekte je možno razvrščati na različne načine, vendar se po večini razlikujejo glede na: 
gospodarske dejavnosti, v katerih se jih izvaja; objekte; namenskost; način, čas, hitrost in kraj 
(lokacijsko in prostorsko) izvajanja; kompleksnost; naročnike ter razdelitev vloge načrtovanja 
in njihovo izvajanje razvoja. Če si ogledamo nekoliko starejše delitve, lahko projekte 
razdelimo na fizične in abstraktne, tiste v gospodarskih dejavnostih in javni upravi ter tiste na 
področju družbe in splošnokoristnem področju (Hauc 2002, 67). 

2.1.2! Namen in cilji projekta 

Pojem projekt je pogosto zlorabljen; uporablja se namreč tudi v primerih, ko to ni potrebno ali 
je celo nepravilno. Vendar pa definicije projekta niso pokazale, da bi obstajalo preprosto 
pravilo, po katerem bi lahko prepoznali, ali gre za dejavnost ali ne. Ko se odločamo, ali bomo 
neko dejavnost v podjetju poimenovali projekt, se moramo najprej vprašati o velikosti 
dejavnosti ter enkratnosti in prepletenosti sodelujočih. Zaradi spodbujanja timskega dela je 
včasih smiselno vpeljati projekt v organizacijo, saj je posledično sodelovanje zaradi velikega 
števila ljudi lažje v kasnejših projektih (Rozman in Stare 2008, 35–38). 

Z vsakim projektom želimo doseči točno določen namen in cilj. Namen projekta je, če za 
primer vzamemo uvajanje novega izdelka na trg, ta, da z vsemi objekti (vso dokumentacijo, 
prototipom izdelka, opremo za proizvodnjo in prodajo, usposobljenim kadrom, vso opremo za 
tržno promocijo itd.) doseže plan prodaje na domačem ali tujem trgu z upoštevanimi 
ekonomskimi učinki in povečanim tržnim deležem. Cilje projekta pa lahko razdelimo na dve 
strukturi: objektivni končni cilj in namenski končni cilj. Slednji je tisti zaključni del projekta, 
ki ga vedno določa njegov naročnik in je zanj tudi končni rezultat ali učinek. Končni rezultati 
projekta, s katerimi so zagotovljeni vsi objekti za doseganje namenskega končnega cilja, pa 
pomenijo objektni končni cilj.  

Namen projekta določimo z namenskimi cilji, ki nam omogočajo določitev objektnih ciljev. S 
pomočjo tako določenih ciljev lahko nato izdelamo celoten plan projekta (Hauc 2002, 43–51).  
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2.2! Življenjski cikel projekta 

Če želimo zagotoviti nemoteno delovanje projekta, ga morajo projektni vodje ali organizacija 
razdeliti na ustrezne projektne faze. Te faze s skupnim imenom označujemo kot življenjski 
cikel projekta. Njegov namen je povezovati projekt z začetkom in koncem. Za primer lahko 
vzamemo organizacijo, ki se na izvedbo projekta odzove na tak način, da najprej odobri 
študijo izvedljivosti, s pomočjo katere izvemo, ali je projekt smiselno izvesti ali ne. Projektni 
vodja na ta način izve, ali naj študijo izvedljivosti obravnava v prvi fazi izvedbe projekta ali 
kot ločen samostojen projekt. Vendar pa je točnost takega obsega dela nemogoče natančno 
opredeliti, zato je najbolje, da ga obravnavamo kot ločen projekt. Zavedati pa se moramo tudi 
dejstva, da skupine procesov projektnega vodenja niso enake fazam življenjskega cikla 
projekta.  

Ko prestopamo iz ene v drugo fazo življenjskega cikla, moramo biti pozorni, da pri izdelku 
preverimo njegovo popolnost in natančnost, šele nato lahko preidemo na naslednjo fazo. 
Vseeno ni tako nenavadno, če preskočimo na drugo fazo pred predhodno odobritvijo, ampak 
moramo biti pri tem pozorni na tveganja, ki so lahko spremenljiva. Tak način s prekrivanjem 
faz, ki bi jih sicer izvajali zaporedno, imenujemo tudi tehnika stiskanja terminskega plana ali 
časovno prekrivanje (ang. fast tracking). Če želimo najti idealen življenjski cikel projekta, ga 
najverjetneje ne bomo našli, saj le-ta ne obstaja. Od organizacije do organizacije je odvisno, 
kako se loteva življenjskega cikla projekta. Nekatere se poslužujejo standardnih usmeritev na 
vseh projektih, spet druge na podlagi projektnega teama določijo najprimernejšega za njihov 
projekt (Česen in Kern 2000, 19–20). 

 

 

Slika 1: Obseg vloženega dela v odvisnosti od napredovanja projekta 

Vir: Rozman in Stare 2008, 22 
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Na zgornjem grafu je prikazano vloženo delo v odvisnosti od napredovanja projekta. Kot je 
razvidno iz življenjskega cikla projekta, največ časa in vloženega dela porabimo za samo 
izvajanje projekta. Za začetek projekta porabimo najmanj časa, sledi mu priprava. Zaključek 
je v projektu zelo pomemben. Zanj porabimo največ časa, takoj za izvajanjem projekta. 

2.2.1! Priprava projekta 

Pripravo projekta z angleškim izrazom imenujemo conception (zasnova), v večini literature je 
poimenovana kot snovanje in je navadno opredeljena kot samostojna faza, mi pa smo jo v 
poglavju uporabili kar skupaj s pripravo projekta. Faza snovanja se uporablja pri projektih, ki 
se dogajajo znotraj organizacije. Če torej pripravljamo projekt za zunanjega naročnika, ta faza 
ni potrebna. V fazi snovanja opredelimo idejo, ugotovimo potrebe ali priložnosti (izdelek, 
sredstvo, storitev), ocenimo pričakovane učinke projekta ter utemeljimo, zakaj ga je sploh 
potrebno izvesti. Preučiti moramo tudi možnost izvedbe projekta in vire, ki so nam na voljo v 
organizaciji, ter opredeliti obseg projekta in določiti njegov okvirni plan. Pri tem gre za 
splošno idejo, kako naj projekt poteka. Nekateri priporočajo v tej fazi izdelavo seznama 
domnev, tveganj in ovir, ki smo jih opisali v posebnem poglavju (Stare 2011, 20–21). 

V fazi priprave kontrole nad projektom to prevzameta manager in njegov ožji team, ki ga 
sestavljajo predstavniki stroke, vključeni v izvedbo projekta. Udeleženci priprave projekta na 
začetku pripravijo seznam aktivnosti, ki se bodo izvajale v času projekta, terminski in 
stroškovni plan ter plan obvladovanja tveganj, posamezniki pa v ta del vključijo tudi 
organizacijo projekta, pod katero spadajo vloge, pristojnosti in odgovornosti ter način poteka 
komunikacije (Stare 2011, 20–21).  

2.2.2! Izvedba projekta 

V tej fazi projektni management oz. vodstvo projekta poskrbi za zagon oz. lansiranje projekta, 
kar pomeni, da prične z njegovo izvedbo. Kot pravi Stare (2011, 22), se v izvedbi projekta 
zgodijo aktivnosti po planu, ki je bil narejen v prejšnji fazi. Gre za najobsežnejšo fazo 
projekta, saj v njej sodeluje največje število ljudi in se porabi največ sredstev. Če želimo, da 
bo faza uspešno izvedena, moramo stalno usklajevati delo z vsemi udeleženci in vodjo članov 
teama ter kontrolirati izvedbo. Na začetku moramo vse potrebne plane in druge podatke 
posredovati izvajalcem, da lahko ti nemoteno pričnejo z izvajanjem projekta. V tej fazi 
moramo imeti tudi začasno vodstvo, ki je zadolženo, da najvišjemu vodstvu podjetja 
posreduje informacije o tem, ali v času izvedbe projekta prihaja do morebitnih odstopanj, in 
seveda tudi spremembe in ukrepe, ki zaradi tega nastanejo. Ta del je pomemben, saj se morajo 
projekti izvajati v skladu z vhodno strategijo, ki je predstavljena v strateških razvojnih 
programih podjetja. Ni dovolj le, da ti potekajo iz zagonskega elaborata in plana projekta 
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(Hauc 2002, 121–122). Fazo izvedbe projekta zaključimo tako, da preverimo opravljeno delo 
in primerjamo, ali se sklada z načrtom projekta (Rozman in Stare 2008, 18).  

2.2.3! Zaključek projekta 

Veliko avtorjev obravnava zaključevanje projekta kot samostojno fazo, v katero spadajo 
tipične aktivnosti, lahko pa bi sam zaključek povezali tudi z izvedbo projekta. Zaključek 
projekta smo obravnavali kot posamezno fazo. Stare in Rozman (2008, 249–250) pravita, da 
je proces projekta zaključen, ko ustrezno izvedemo vse aktivnosti. To pomeni, da z 
zaključkom projekta naročnik potrdi, da je z izdelkom zadovoljen in nanj nima pripomb. Ker 
ostalim fazam posvetimo preveč časa, nam navadno za zaključek primanjkuje časa, zato 
hitimo z dokončanjem in posledično določenih aktivnosti ne zaključimo v celoti ali jih celo 
izpustimo. V vsakem primeru moramo na koncu projekta opraviti analizo. 

Po Meredithu in Mantelu (2000, 540–541) lahko projekt zaključimo na naslednje načine: 

•! cilji projekta so doseženi, ko bolj ali manj načrtovan projekt predamo naročniku; 

•! projekt ne doseže ciljev zaradi neustreznosti proizvoda, zato ga naročnik prekine; 

•! projekt je zaključen z dodajanjem novih aktivnosti, kar pomeni, da ga nadaljujemo v drugih 
enotah ali ga razširimo na pripravo letnega načrta; 

•! projekt je zaključen z integracijo, kar pomeni, da zaposlene na projektu vključimo v redno 
operacijo. Tak zaključek ima negativne in pozitivne strani. Negativna stran je ta, da ne 
vemo, kako se bo projektna ekipa obnesla v proizvodnji. Pozitivna stran pa je, da se bodo 
zaposleni že med izvajanjem projekta potrudili, da bo le-ta dobro izpeljan, saj se bodo 
zavedeli, da bodo v nadaljevanju še naprej delali na njem; 

•! v primeru pomankanja finančnih sredstev sta projekt in njegova izvedba ustrezna in 
zaželena. 

Ko zaključujemo projekt, je potrebna tudi odločitev o načinu ali procesu zaključevanja. 
Pozorni moramo biti predvsem na naslednje: ali so izvedene vse aktivnosti, vključno s tistimi, 
ki vključujejo podpogodbenike; o zaključku projekta moramo obvestiti naročnika in prejeti 
njegovo potrdilo o sprejemu; kompletirana mora biti vsa dokumentacija o projektu; preveriti 
moramo, ali smo zaračunali in plačali vsa dela; zaposlene na projektu in opremo moramo 
razporediti na druga delovna mesta; določiti moramo eventualne pravice iz projekta, ki 
zahtevajo kasnejše preverjanje in nedokončana dela; določiti moramo dokumentacijo, ki 
ostaja v podjetju; določiti moramo naknadno sodelovanje v delovanju projekta; preveriti 
moramo zaključevanje vseh knjig o projektu, na koncu pa moramo napisati še poročilo, 
katerega namen je izboljšati projekte, ki jih bomo izvajali v prihodnje. Predstavlja slabosti, 
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pomanjkljivosti, sodelovanje in uravnavanje projekta. Poročilo pripravi ravnatelj projekta na 
osnovi dnevnika, ki ga je potrebno voditi med izvajanjem projekta (Rozman in Stare 2008, 
252). 

2.3! Sodelujoči v projektu in njihove vloge 

Sodelujoče v projektu predstavljajo posamezniki in organizacije, ki so aktivno vključeni v 
izvedbo projekta. Vloge udeležencev v projektu se lahko v času življenjskega cikla projekta 
spreminjajo. Zaradi tega lahko pride do nesoglasij, saj določeni sodelujoči ne priznavajo ali pa 
ne poznajo določenih opisanih odgovornosti, zato je naloga projektnega vodje v tem delu 
izredno pomembna, saj ne sme ignorirati nobenega udeleženca. Prepoznavanje udeležencev 
pa je pogosto precej težavno. Poznamo udeležence, ki pozitivno ali negativno vplivajo na 
projekt. Pozitivni udeleženci vidijo v uspešnem izidu projekta korist, negativni pa vidijo le 
negativne posledice. Kot primer lahko izpostavimo poslovneže in okoljevarstvenike pri 
projektu industrijskega razvoja. Poslovneži v takem projektu vidijo korist, saj ta občini, v 
kateri ga izvajajo, prinaša gospodarske koristi, okoljevarstveniki na drugi strani pa v projektu 
vidijo negativne posledice, saj lahko ta škodljivo vpliva na okolje. Da bi zadovoljili interese 
obeh strani, pozitivnim udeležencem ustrežemo na ta način, da lahko pripomorejo k uspehu 
projekta; pomagajo pri pridobivanju raznih dovoljenj in soglasij. Interese negativnih 
udeležencev pa dosežemo tako, da obsežneje pregledamo vplive projekta na okolje. 
Neuspešno realizacijo projekta največkrat tvegamo s tem, ko projektni team spregleda 
negativne udeležence projekta.  

Ključni udeleženci v vsakem projektu so: projektni vodja, oseba, ki je odgovorna za 
obvladovanje projekta; stranka, odjemalec, kupec/uporabnik, osebe oz. uporabniki, ki bodo 
izdelek uporabljali; izvajalska organizacija, podjetje, v katerem so zaposleni tisti, ki so v 
projekt vključeni najmanj posredno; člani projektnega teama, skupina, ki izvaja delo v 
projektu; vodstveni team projekta, člani projektnega tima, ki so najmanj posredno vključeni v 
aktivnosti projektnega vodenja; sponzor, oseba ali skupina, ki zagotavlja finančne ali stvarne 
vire; vplivniki, vplivni ljudje ali skupina, ki niso neposredno vključeni v potek projekta, a 
lahko nanj vplivajo negativno ali pozitivno zaradi posameznega položaja v odjemalski ali 
izvajalski organizaciji; PMO, oddelek za projektno vodenje, če ta v projektu obstaja. Našteli 
smo le nekaj ključnih udeležencev v projektu, ki jih poznamo tudi pod drugimi imeni, kot so 
zunanji ali notranji udeleženci projekta, lastniki in investitorji, dobavitelji, vladne ustanove, 
mediji, člani teamov in njihove družine ter mnogi drugi (Česen in Kern 2002,  24–26). 

Pri sestavi projektnega team moramo biti izredno pozorni, saj ni kar samoumevno, koga bomo 
izbrali v ekipo. Vendar pa je pomembno tudi, kako izbrani team vodimo, saj ljudje, če so 
zadovoljni z delom, bolje izkoristijo svoje znanje in sposobnosti. Lahko imamo še tako 
sposobne posameznike, vendar ti ne bodo kvalitetno opravili dela, če ne bodo ustrezno 
vodeni, če bo motivacija v teamu negativna ali če ne bomo upoštevali njihovega mnenja. V 
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takih primerih lahko pride do tega, da člani iščejo izgovore, zakaj nečesa niso naredili kljub 
svojim sposobnostim (Stare 2011, 197–198). 

2.4! Tveganja v projektu 

Če smo v času projekta preveč optimistični in se nam zdi, da ne more iti nič narobe, in da 
možnosti za kakršna koli tveganja ne obstajajo, se krepko motimo. Ni važno, kaj počnemo v 
življenju, vedno gre lahko kaj narobe, zato se moramo v primerih, v katerih lahko pride do 
določenih tveganj, zavarovati. Podajmo primer. Izvajamo določeno aktivnost in naš cilj je, da 
bo ta izvedena v roku desetih dni. Zaradi bolezni izvajalcev ali slabe vremenske napovedi 
lahko aktivnost traja dlje, povečajo pa se tudi stroški. Posledica tega je zamuda projekta. 
Glede na to, da so cilji projekta enkratne dejavnosti skupine, so tveganja, da ne bodo 
doseženi, še toliko večja, zato se moramo nanje vnaprej pripraviti. Najbolje je, da preučimo, 
na katerih področjih lahko pride do določenih odstopanj in njihovih posledic. Pri primerih, pri 
katerih je odstopanje največje, pripravimo rezervne scenarije in alternativne ukrepe, da se 
lahko v primeru, če do njih pride, primerno odzovemo. V zadnjem času je vse večja pozornost 
posvečena obravnavi tveganj; to velja predvsem za področja, kjer so tveganja verjetnejša in 
posledice bolj občutne. Nedvomno med ta področja spada tudi področje projektov (Rozman in  
Stare, 2008, 117). 

Stare (2011, 134–135) v svoji knjigi opisuje različne dejavnike, zaradi katerih lahko nastanejo 
tveganja v projektu. Prvo izmed njih je naravno okolje, kamor uvrščamo slabe vremenske 
razmere, razmočen teren in naravne katastrofe. V pravno okolje spadajo predvsem spremembe 
v zakonodaji, neustreznost pogodb in kraje. Nadaljuje z družbenim, političnim in socialnim 
okoljem, v katerega spadajo kulturne razlike, nasprotovanja javnosti in politični dejavniki. 
Ekonomsko okolje povzročajo dejavnosti konkurence, stabilnost gospodarstva in stabilnost v 
projekt vključenih poslovnih področij. Omeni tudi tehnološka tveganja, med katera spadata 
tudi neprimerna ali zastarela tehnologija in uporaba ali razvijanje nove tehnologije. Med 
dejavnike šteje tudi delovna sredstva, kamor spadajo poškodbe in okvare sredstev, njihova 
premajhna zmogljivost in tehnične spremembe. K dobaviteljem prišteva zamude v dobavi ter 
kakovost, ceno in količino dobavljenih delovnih predmetov. Izvajalčevo neupoštevanje zahtev 
projekta in šibko predanost izvajalcev pa šteje pod zunanje izvajalce. Nenazadnje izpostavi 
tudi naročnika, pri katerem gre lahko za spremembo mišljenja in posledičnih zahtev, 
nezadovoljstvo in slabo sodelovanje. Na koncu omeni še vodstvo in druge managerje družbe, 
ki so lahko prav tako dejavniki nastanka tveganj v projektu, saj jim primanjkuje podpore in 
razpoložljivih ljudi, večkrat spreminjajo prioritete in imajo medsebojne konflikte (z drugimi 
managerji).  
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Posamezni avtorji navajajo različne korake managementa tveganj, a jih lahko kljub temu 
razdelimo na štiri bistvene:  

•! 1. ugotoviti moramo, kaj gre lahko narobe in na ta način prepoznati tveganja;  

•! 2. ugotoviti moramo, kako močan vpliv bodo imela tveganja na izvedbo projekta;  

•! 3. planirati moramo ukrepe za zmanjševanje tveganosti (če lahko tveganja preprečimo ali 
vsaj zmanjšamo njihov vpliv);  

•! 4. tveganja moramo hitro odkriti in pravočasno ukrepati. 

Da projektna tveganja v največji meri zmanjšamo ali odpravimo verjetnost, da do njih pride, 
jih mora projektni team obravnavati že v fazi priprave projekta. 
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3! MANAGEMENT V GLASBENI INDUSTRIJI 

Navzven se zdi, da so bistvo vsega luči, kamera, akcija in zabava, vendarle pa je glasbena 
industrija ena izmed bolj temačnih industrij. Verjetnost, da bo glasbenik uspel kot glasbeni 
manager, kljub temu, da je naravni talent, je v najboljšem primeru polovična. Obstaja 
neverjetno veliko pasti, nepoštenih promotorjev in odvetnikov, zahrbtnih managerjev in vsi 
imajo isti cilj – uresničiti svoje sanje. Zaradi tega v glasbeni industriji uspejo samo tisti, ki so 
močni in imajo okoli sebe predano ekipo. To ekipo po navadi vodi glasbeni manager, ki ima 
vizijo o glasbeni skupini in ves svoj čas posveča le njenemu uspehu. V glasbi obstaja 
pregovor »Team work makes dream work«, kar v prevodu pomeni »Timsko delo uresničuje 
sanje«. 

Glasbena industrija je industrija, v kateri lahko odlično delamo, ampak za delovanje 
potrebujemo odločnost, ki jo poganja strast do glasbe. Je zelo konkurenčna, a ko nam enkrat 
uspe, lahko postane ena izmed najbolj izpopolnjenih in pogosto dobro finančno nagrajenih 
karier. Vsekakor je management v glasbeni industriji pravo doživetje; na začetku se lahko 
počutimo, kot da smo na dnu, vendar se bomo s trdim delom kmalu znašli na vrhu. 

3.1! Managerji v glasbeni industriji 

Manager mora biti zagnan in odločen, predvsem pa mora imeti strast do glasbe. Poleg tega 
mora biti dobro organiziran, imeti mora dobro razvite komunikacijske in pogajalske 
sposobnosti in nenazadnje razumeti celotno glasbeno industrijo. Osnovna naloga managerjev 
je, da združujejo ljudi in projekte, ki izpolnjujejo zastavljene cilje umetnika in njegove 
založbe. Ta cilj je lahko kar koli; od povzpenjanja po glasbenih lestvicah do nastopanja v 
polni dvorani Stožic. Delo managerja zahteva usklajevanje vidikov projekta, delo s 
posamezniki, organizacijami in promotorji dogodkov. Ne glede na to, ali dela z neznanim 
glasbenikom ali vodilno založbo, je pomembno, da razume glasbo svoje stranke. Vsak tip 
glasbe ima svojo sceno, bazo oboževalcev in edinstven način dela. Pomembno je, da manager 
razišče glasbo, s katero bo delal. Spoznati mora strukturo podjetij, s katerimi bo sodeloval, 
jasno mu mora biti, kako posel poteka, kdo je za kaj odgovoren in kdo je nosilec 
odgovornosti. 

Glasbeni managerji so podvrženi zelo velikim pritiskom, zato se morajo naučiti delovanja v 
stresnih situacijah. Večino časa se ukvarjajo z različnimi karakterji in organizacijami, ki so 
ves čas pod pritiskom, kar predstavlja precejšen izziv. Ko nekdo izgubi oblast nad sabo, mora 
biti manager tisti, ki ostane miren in pomaga drugim, da se sprostijo. 
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3.1.1! Osebni manager 

Osebni manager, znan tudi kot »band manager«, je odgovoren za poslovno plat v skupini. 
Člani skupine so navadno odlični v ustvarjanju, vendar jim sama promocija skupine,  
dogovarjanje za nastope in podobno ne gre najbolje od rok. V najbolj splošnem smislu je delo 
osebnega managerja vodenje kariere skupine, da se lahko njeni člani osredotočijo le na 
ustvarjalno plat. 

Delo osebnega managerja je večplastno in obsežno. Njegova primarna naloga je ustvariti 
priložnosti ter oblikovati in izvesti strategijo. Dober manager ima za glasbeno skupino 
pripravljen plan in bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo ta plan realiziran. Najbolj 
pomembno od vsega pa je, da verjame v svojo glasbeno skupino, saj je to potrebno za njegovo 
delo. Tudi med snemanjem zgoščenke mora s svojim objektivnim mišljenjem povedati, ali je 
izdelek dober ali ne. Ključno je tudi, da je kritičen do zunanjega sveta in ljudem pove resnico 
(Voogt 2015, 3–4). Osebni managerji nimajo nekega tipičnega delovnega dne, saj je vsak dan 
drugačen. Na splošno zadolžitve managerjev vključujejo strategije in ustvarjanje tržnih 
načrtov za izdajo albuma in turneje, obvladovanje socialnih medijev in prodajo promocijskega 
materiala. Managerji svojim klientom pomagajo tudi pri usmeritvah v karieri in pri iskanju 
sponzorjev. Najbolj koristna izkušnja za osebnega managerja je, da pridobi potrebno znanje 
neke skupine in se na ta način uči upravljanja s časom, trženja in poslovnih spretnosti. 
Najboljše je začeti pri majhnih lokalnih glasbenih skupinah. Ko pride do točke, ko hoče 
osebni manager napredovati, mora začeti delati z večjimi, bolj uspešnimi in bolje plačanimi 
glasbeniki. Za managerje, ki delajo z manjšimi glasbeniki, bi to pomenilo, da jih zaradi 
njihovega dobrega dela zaposli večje glasbeno podjetje, ki ima od njih seveda korist. 

3.1.2! Manager turneje 

Manager turneje je odgovoren, da koncerti v času turneje potekajo gladko. Njegovo delo je 
skrb za finančno plat turneje, poskrbeti mora, da vsi sodelujoči na turneji opravljajo dela, za 
katera so zadolženi, in da so tam, kjer morajo biti. V času turneje se sooča tudi z osebnimi 
vprašanji udeležencev, zato mora poskrbeti, da so v tem času vsi zadovoljni in srečni. 

Osebni manager oz. nekdo iz njegove ekipe mora upravljati z dejavnostmi, ki so povezane s 
turnejo glasbenika. Ko glasbenik postane bolj aktiven in njegov osebni manager ne more biti 
z njim na vseh nastopih, je treba obvezno najeti managerja turneje. Ta oseba navadno 
nadomešča osebnega managerja, ko je glasbena skupina na poti, in zahteva nekoga, ki je 
potrpežljiv, natančen in razume človeško naravo. Managerja turneje včasih z angleških 
izrazom poimenujemo tudi »roud manager«, kar bi v prevodu pomenilo »cestni manager«, in 
ja glavna kontaktna oseba glasbenika na poti, ki je v celoti odgovorna za njegove nastope, se 
pravi, da ti potekajo brez kakršnih koli težav. Managerju turneje da osnovna navodila osebni 
manager, v nadaljevanju pa mora sam urediti vse od odhoda iz domačega kraja do nastopa 
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prvega dne turneje. Ko osebni manager potrdi pot, začne manager turneje z dokončnim 
urejanjem urnika turneje, izbere in potrdi način potovanja in rezervira prenočišča (Allen 2011, 
89–91). 

Težko je razumeti, da lahko managerji hitro postanejo preobremenjeni, tudi če organizirajo 
samo manjšo turnejo. Vsaka od aktivnosti, ki jih morajo izvesti, namreč zahteva veliko 
telefonskih klicev in poslanih elektronskih sporočil, ki morajo biti potrjena, včasih tudi 
večkrat (Allan 2007, 89–90). Managerji turneje veliko potujejo in obiščejo veliko odličnih 
koncertov, a imajo hkrati zelo veliko odgovornost. Da je manager res dober, mora biti umirjen 
in znati upravljati z velikim številom ljudi. Kako težko je delo managerja turneje, pa je 
odvisno od vsake posamezne turneje in njenega obsega. Če imajo vsi, s katerimi je manager v 
stiku, dobre delovne odnose, delo poteka veliko lažje, kot če se mora ukvarjati še z 
dramatiziranjem ljudi, ki svojega dela ne jemljejo resno. 

3.1.3! Organizator koncertov 

Glavna naloga organizatorja koncertov (angl. booking agent) je organiziranje nastopov za 
glasbeno skupino, ki jo zastopa. Če dejanja glasbenikov niso znana širši publiki, ima agent 
zelo veliko dela pri pridobivanju nastopov, če pa je glasbenik poznan, klubi in promotorji 
najpogosteje sami kontaktirajo agenta in se z njim dogovorijo za nastop skupine v njihovem 
klubu ali na določenem prizorišču. Delo booking agenta je odlična izbira glasbene kariere za 
nekoga, ki ima rad glasbo, a ni glasbenik. 

Ko se agent dogovori za nastop, pošlje pogodbo promotorju koncerta ali prireditve, ki je 
organiziral nastop glasbene skupine. Pogodba mora vsebovati vse potrebne informacije, 
vključno z imenom skupine, datumom in časom koncerta, številom in naslovi izvedenih 
skladb ter njihovo minutažo, koliko denarja bo skupina dobila za nastop itd. Ko je pogodba 
podpisana, agent vnaprej zahteva delež denarja. Višina zneska se velikokrat spreminja, vendar 
je običajno petdesetodstotna, ostali del pa skupina prejme po zaključenem nastopu. Agent si 
od prejetega zneska vzame svoj procent, ostali delež dobi glasbena skupina. K priloženi 
pogodbi lahko agent priloži tudi dodatne zahteve, ki jih ima skupina. Navadno te vključujejo 
prenočišče, hrano in pijačo (Voogt 2015, 6–8). 

Booking agenti, ki ne delujejo samostojno, ampak so zaposleni v velikih glasbenih agencijah, 
so pogosto ločeni po kategorijah. Določen agent je zadolžen za kliente, ki se vrtijo v pop 
glasbi, medtem ko je drugi zadolžen za glasbenike v jazz glasbi. Agenti, ki zastopajo največje 
glasbenike, imajo opravek s promotorji po vsej državi, lahko tudi širše. V času, ko se glasbena 
skupina odpravlja na turnejo, booking agent za večjo učinkovitost, kje in kdaj bodo koncerti 
najbolj efektivni, pri planiranju turneje večkrat sodeluje z osebnim managerjem (Allen 2011, 
73). 
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4! ANALIZA PRIPRAVE PROJEKTA »EURO TOUR 2015« 

V drugem delu projektne naloge smo poskušali teorijo povezati s prakso in s pomočjo 
informacij, ki smo jih pridobili iz lastnih izkušenj in s strani glasbene skupine, na konkretnem 
primeru prikazali pripravo projekta. Izbrali smo alternativno glasbeno skupino Real life 
version iz Ajdovščine, ki se vsako leto za vsaj štirinajst dni odpravi na evropsko turnejo. 

4.1! Predstavitev skupine Real life version 

Skupina Real life version prihaja iz Ajdovščine in je nastala pod močnim vplivom lokalne 
hard core scene v svojem domačem kraju, ki je bila središče alternativne glasbene scene na 
tem območju. Skupina je nastala konec leta 2005, z nadaljevanjem zapuščine legendarnega 
lokalnega benda EVELYN. Svoj prvenec Resistance from within je v samozaložbi izdala v 
letu 2009 in na mini turneji z naslovom »Got punk?« sodelovala po skoraj vseh slovenskih 
klubih. Po več evropskih turnejah v Nemčiji, Avstriji, Poljski, Franciji, Belgiji, Angliji, Italiji 
in na Nizozemskem je skupino leta 2010 zapustil dotedanji pevec. Skupina je pot nadaljevala 
kot kvartet in začela vaditi v novi zasedbi. Da ni zapravljala časa, je prvič združila moči s 
finsko punk rock skupino Part time killer in se odpravila na turnejo po Češki in Avstriji, leto 
po tem pa je na evropsko turnejo odšla še dvakrat.  

Skupina Real life version deluje po principu DIY (»Do-It-Yourself«), kar pomeni »naredi 
sam«. To pomeni, da vse stvari, od organizacije in izpeljave turneje do snemanja albumov in 
promocije, počne na lastno pest. Zaveda se, da je edini način, da alternativna glasbena scena 
uspeva, le ta, da jo člani sami podpirajo, zato že od leta 2007 sodelujejo pri pripravi koncertov 
za bende na turnejah. V tem času so organizirali preko petdeset koncertov za več kot sto 
glasbenih skupin, s čimer dokazujejo, da ne igrajo dobro le v živo, ampak so tudi skupina 
ljudi, ki o svojih idejah ne le razmišljajo, temveč skoznje tudi živijo. 

Leto 2013 označuje novo poglavje v njihovi glasbeni karieri, saj so konec septembra fantje 
izdali nov albumom z naslovom The sound of progress. V naslednjih treh letih so prepotovali 
še precejšen del Evrope, decembra 2014 pa so na vsega skupaj treh vajah posneli novih deset 
skladb, kar kaže na spontanost glasbenega izraza in tekstov. Album so poimenovali Lačne 
zveri. Svoje desetletno delovanje so v začetku novembra 2015, po končani evropski turneji, 
zaključili v Klubu Baza v Ajdovščini, kjer so se za podporo v vseh teh letih s koncertom 
poklonili vsem svojim prijateljem in oboževalcem.  
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4.2! Delovanje po principu DIY 

Z zgodovinskega vidika DIY (»Do-It-Yourself«) pomeni, da smo sposobni popraviti in znova 
uporabiti orodja in materiale. Ljudje so že stoletja popravljali puščanje vode, preoblikovali so 
svoje domove in okraševali svoje obleke brez pomoči profesionalnih vodovodarjev, arhitektov 
in oblikovalcev. Vendar pa moderna družba v današnjem času nasprotuje principu 
samostojnosti; opredmetene stvari lahko kupimo, najamemo lahko strokovnjake za popravilo 
in gradnjo, umetniki nam lahko pomagajo pri dekoriranju. Kljub omenjenemu pa ljudje po 
vsem svetu še naprej za ustvarjane, spreminjanje objektov, pletenje ter ustvarjanje glasbe in 
programske opreme pogosto uporabljajo lastne roke (Kuzentsov in Paulos 2010, 1). 

DIY definiramo kot vsako ustvarjanje, spremembo ali popravilo predmetov brez pomoči 
plačanih strokovnjakov. Kultura »naredi sam« je tista, ki ne temelji na komercialnih namenih, 
temveč stremi k protipotrošniškemu uporu in podpira ideologijo, ki trdi, da lahko ljudje 
ustvarjamo sami (Kuzentsov in Paulos 2010, 1).  

Ena od kultur, ki delujejo po principu DIY, je tudi punk rock subkultura. Punk rock gibanje je 
pogosto obravnavano kot mladinska kultura, ki temelji na adolescenčnem strahu, vendar je 
veliko več kot le upor in način življenja, ki ga punk rockerji iščejo v svojih mladih letih. 
»Naredi sam« ali »Do-It-Yourself« vidik punk rocka je eden izmed najpomembnejših 
dejavnikov, ki so vzrok za to subkulturo. Neodvisne glasbene založbe, DIY novinarji in DIY 
koncertni klubi so tisto, kar ohranja pri življenju punk rock subkulturo že od poznih 70-ih let. 
Oblikovanje punk rock subkulture je omogočilo posameznikom, ki so iskali alternativni način 
življenja, da so uspeli. DIY glasbene založbe in neodvisni promotorji so ustvarili socialno 
mrežo, ki je omogočila punk rock glasbi, da se je porazdelila. Ta socialna mreža omogoča 
punk rock skupinam, da potujejo iz mesta v mesto in igrajo v DIY koncertnih klubih po 
celotni Evropi in tudi prek oceana (Moran 2010, 58). 

Katere so pravzaprav temeljne vrednote punk rock subkulture, ki omogočajo uspešen DIY 
način življenja? Temeljeno vrednoto DIY punk rock kulture je mogoče povzeti kot nekaj, kar 
je narejeno »od oboževalcev za oboževalce«. Moran (2010, 58) je v svoji raziskavi z 
naslovom »Punk: The Do-It-Yourself Subculture« prikazal, kako DIY založbe in samostojni 
promotorji krepijo socialno mrežo, ki omogoča preživetje subkulture. Kaj omogoča virtualno 
neznani skupini, da odide na evropsko ali svetovno turnejo? Punk rock skupine so ustvarile 
mrežo, ki je dovolj močna, da podpira tudi skupine iz drugih držav in celin. Vrednota in 
glasba punk rock subkulture je v današnjem času prenesena v različne kulture po vsem svetu. 
V veliko pomoč je tudi moderna tehnologija, ki je omogočila hitrejše in lažje mreženje ter 
korenito spremenila DIY punk rock gibanje kot celoto (Moran 2010, 59).  
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4.3! Analiza zasnove projekta evropske turneje  

Kot vsak projekt tudi projekt evropske turneje potrebuje fazo snovanja, v kateri preučimo vse 
možne vidike projekta, preden se lotimo njegovega planiranja in načrtovanja. V tem poglavju 
predstavljamo zamisel in cilj turneje, možne probleme, s katerimi se lahko soočimo v času 
snovanja in planiranja, čas trajanja in vrednost projekta ter analizo SPIN. Glede na teoretična 
znanja iz prvega dela naloge smo za potrebo analize projekta razvili osem vprašanj za intervju 
s člani skupine Real life version Aljošo Todorovičem, Janijem Ježem, Janijem Peljhanom in 
Nejcem Franco, ki so glavni del celotne analize. 

4.3.1! Zamisel in definiranje ideje 

V predstavitvenem delu skupine smo omenili, da ta obstaja že deset let in deluje po principu 
DIY. Način delovanja DIY pomeni, da člani skupine celotno snovanje in planiranje turneje 
izvedejo sami, brez zunanje strokovne pomoči. Ta način je v punk rock subkulturi še posebej 
povezan, saj je poudarjena pristnost in neodvisnost. Iz intervjuja (PRILOGA) smo izvedeli, da 
ima Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami veliko koncertnih klubov, kar je 
odlično za mlajše in še neuveljavljene skupine. Te imajo veliko možnosti za svoj razvoj, da se 
pokažejo širši slovenski publiki in si pridobijo večjo bazo poslušalcev. Na tak način se je 
uveljavila tudi skupina Real life version, ki je dolga leta koncertirala samo po Sloveniji. A 
Slovenija je, kot že veliko skupinam pred njimi, v nekem trenutku postala premajhna. To je 
bil le eden od mnogih razlogov, da so se pred leti člani skupine odločili, da pričnejo z 
snovanjem in planiranjem evropskih turnej.  

V preteklosti so tudi sami v domačem kraju organizirali kar nekaj koncertov tujim skupinam, 
ki so prihajale na turneje po Evropi in so se ustavile tudi v Sloveniji. V tem času so si nabrali 
kar nekaj kontaktov, poznanstev in prijateljev iz tujine, ki so jim pri snovanju projekta prišli 
še kako prav. Turnejo je na splošno, če nisi del kakšne glasbene agencije, brez takšnih 
poznanstev težko organizirati. 

V svojem dolgoletnem delovanju so prepotovali kar precejšen del Evrope, v zadnjih petih 
letih pa so bili na približno desetih turnejah. Osredotočili smo se na njihovo zadnjo turnejo, ki 
je obsegala šestnajst dni.     

4.3.2! Cilji 

Eden izmed ciljev projekta »Euro tour 2015« je vsekakor širiti prepoznavnost tržne znamke 
skupine in bazo poslušalcev. Skupina si na ta način veča krog poslušalcev in medijsko 
prepoznavnost ter pridobiva nova prijateljstva in poznanstva, ki jim bodo koristila pri 
nadaljnjih planiranjih turnej. Kot cilj pa fantje izpostavljajo tudi širjenje prepoznavnosti 
Slovenije in predvsem Vipavske doline, od koder prihajajo. Veliko ljudi sicer ve, kje se 
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nahaja Slovenija, ampak skupine na turneji vsekakor pripomorejo k njeni večji 
prepoznavnosti. Kot primer lahko izpostavimo skupini Elvis Jackson in In-sane, pa tudi 
številne druge. Se pa skupina strinja, da bi lahko imela v tem primeru občina in ministrstvo za 
kulturo malo večji posluh za skupine, ki se odpravljajo na turnejo, in jim pri tem vsaj malo 
pomagala. 

Kot najpomembnejši cilj turneje fantje izpostavljajo delovanje po principu DIY brez kakršnih 
koli intencij po zaslužku. Sami to poimenujejo »manifestacija svobode«. Vsak od njih se je na 
turnejo podal prostovoljno in ima v celotnem projektu točno določeno vlogo. Nimajo 
nikakršnih pravil, ki bi določala delovanje posameznika, vse naredijo na prostovoljni bazi, 
zato bi lahko rekli, da gre za nekakšno manifestacijo anarhizma in najbližji približek dejanske 
svobode.  

4.3.3! Možni problemi pri projektu 

Glasbena scena v Evropi je precej zasičena, a aktivnih skupin, ki redno hodijo na turneje, ni 
veliko, zato se večina glasbenikov v punk rock subkulturi pozna in si med seboj pomaga pri 
organizaciji koncertov v svojih domačih krajih. Težavo jim predstavljajo predvsem majhno 
število dobrih in zanesljivih promotorjev in organizatorjev, zato je potrebo biti iznajdljiv in 
poznati prave ljudi. Glavni pogoj je seveda kakovostna in inovativna glasba. Zaradi 
nezanesljivih promotorjev in organizatorjev se člani skupine v času snovanja in planiranja 
projekta soočajo z zelo velikimi problemi. Največji med njimi je definitivno odpoved 
koncerta v zadnjem trenutku. Koncert je v zadnjem trenutku zelo težko nadomestiti, vsak 
odpovedan koncert pa pomeni tudi dodatni finančni minus, saj organizacija turneje v DIY 
izvedbi prinaša kar precejšen finančni zalogaj. Drugi večji problem, ki lahko nastane zaradi 
slabih promotorjev, je, da se ti ne držijo dogovorjenega honorarja za izvedbo koncerta zaradi 
slabe udeležbe ali kakšnega po njihovem mnenju tehtnega razloga, saj skupine le redko 
podpišejo pogodbo s promotorjem, ki bi jim zagotovila fiksni zaslužek. To za skupino pomeni 
še dodaten minus, saj si s temi zneski več ali manj pokriva vse stroške, povezane s turnejo.  
Problema, ki se tudi pogosto pojavita, sta vandalizem ali okvara prevoznega sredstva. Ker 
fantje večkrat potujejo po državah, kjer je vandalizem še toliko bolj razvit, v takih primerih 
kombi, s katerim potujejo, še dodatno zavarujejo. Probleme pri projektu med samim 
snovanjem in tudi kasneje med izvedbo je treba vnaprej predvideti in vedno vključiti v 
finančno računico, vseeno pa vse pozitivne izkušnje v času turneje odtehtajo vse neprijetne 
pripetljaje med njenim planiranjem.  
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4.3.4! Čas trajanja in vrednost projekta 

Terminski/časovni plan in pa vrednost stroškov projekta smo podrobneje obravnavali v 
poglavju o planiranju projekta. V tem poglavju pa bomo na splošno opisali čas in vrednost 
projekta.  

Za planiranje turneje v obsegu šestnajstih dni je skupina pred dejansko izvedbo potrebovala 
4–6 mesecev. Takšno turnejo je mogoče splanirati tudi v krajšem času, a skupina raje začne 
prej, da ima več časa za reševanje raznih vprašanj, pa tudi klubska prizorišča po Evropi so 
precej hitro zapolnjena, zato mora pohiteti, če želi igrati na najboljših lokacijah. Včasih se 
zgodi, da delček naslednje turneje fantje planirajo že med samo izvedbo turneje.  

Finančni vložki pri planiranju take turneje so precej zajetni. Vključujejo namreč najem 
kombija, gorivo, hrano, občasno prenočišče ter vse ure načrtovanja in organizacije. V 
povprečju so stroški dvotedenske turneje nekaj čez 3000 evrov, kar  poskušajo v DIY sceni 
pokriti s honorarji koncertov in prodajo majic ter CD-jev. Kot pri vsakem projektu je tudi pri 
tem pomembno, da ima skupina rezervni fond za nujne primere, saj se na daljših turnejah 
pojavljajo tudi nepričakovani dogodki, kot so sprememba poti, razne cestnine, tuneli, 
mostnine, trajekti ipd., in z njimi povezani stroški. S koncerti, ki so v povprečju plačani    
150–200 evrov, takšno turnejo pokrijejo brez problemov. 

4.3.5! Analiza SPIN 

Analiza SPIN je metoda strateškega načrtovanja, ki je sestavljena iz analize zunanjega in 
notranjega okolja. Kratica SPIN je sestavljena iz prvih črk slovenskih izrazov slabost, 
prednost, izziv in nevarnost. Najprej moramo razmejiti prednosti in slabosti, ki se nanašajo na 
notranje dejavnike, medtem ko se izzivi in nevarnosti nanašajo na zunanje dejavnike. Z 
angleškim izrazom omenjeno analizo imenujemo SWOT. Gre za enostaven model, ki je 
usmerjen v prihodnost in služi kot katalizator pri razvijajočih se marketinških načrtih. Njena 
vloga se odraža v razvijanju prilagajočih se ugotovitev, kaj lahko organizacija (prednost) stori 
in česa ne more (slabost) ter kateri elementi v okolju delajo za (izzivi) organizacijo in kateri 
proti (nevarnost) (Ferrell 1999, 56). 

V spodnji tabeli smo prikazali analizo SPIN, ki se nanaša na planiranje evropske turneje 
skupine.  
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Preglednica 1: Analiza SPIN projekta »Euro tour 2015« 

PREDNOSTI (notranje) SLABOSTI (notranje) 
•! doseganje širšega občinstva 
•! povečevanje prepoznavnosti tržne 

znamke skupine 
•! mreženje, pridobivanje kontaktov 
•! amortizacija glasbene opreme 
•! nabiranje izkušenj 
•! povečana medijska izpostavljenost 
•! prodaja promocijskega materiala 

•! dolgotrajno načrtovanje, malo virov  
•! razpršena prisotnost na glasbeni sceni 

(nizka stopnja nastopanja v istih 
klubih) 

•! finančna in časovna zahtevnost 
izvedbe  

IZZIVI (zunanji)  NEVARNOSTI (zunanje) 
•! ustrezna strategija in načrtovanje 

poteka turneje 
•! promocija koncertov 
•! pravočasni dizajn in izdelava 

promocijskega materiala 

•! nenačrtovani stroški 
•! odpovedi koncertov 
•! nezanesljivost organizatorjev 
•! višja sila 

 

Prednosti v analizi SPIN se nanašajo na notranje dejavnike, ki pozitivno vplivajo na cilje 
projekta. V primeru evropske turneje so to doseganje širšega občinstva, ki je za skupino zelo 
pomembno, prepoznavnost tržne znamke skupine, mreženje, amortizacija glasbene opreme, 
nabiranje izkušenj, ki pomagajo pri planiranju nadaljnjih turnej, povečana medijska 
izpostavljenost in prodaja promocijskega materiala, ki je poleg honorarja za igranje glavni 
prihodek turneje. Slabosti na drugi strani predstavljajo zunanji dejavniki, ki negativno 
vplivajo na cilje projekta. Sem spadata dolgotrajno načrtovanje, ki pri dvotedenski turneji 
traja tudi do pol leta, in malo virov; projekt je torej finančno in časovno zahteven. Izziv je 
vsekakor ustrezna strategija in načrtovanje poteka turneje, promocija koncertov in nenazadnje 
pravočasna izdelava promocijskega materiala, ki v projektu predstavlja kar precejšen pritok 
denarja. Pod nevarnosti pa štejemo nenačrtovane stroške, odpovedi koncertov, nezanesljive 
organizatorje in višjo silo. Nenačrtovane stroške skupina navadno rešuje z rezervnim fondom, 
ki ga vključi v stroške pred odhodom na turnejo. 

4.4! Analiza planiranja projekta evropske turneje 

Faza planiranja projekta je ena izmed najbolj pomembnih faz. V tem poglavju smo predstavili 
projektno skupino, ki jo sestavljajo kar člani skupine sami. Izdelali smo terminski plan in ga 
podrobneje opisali. Posebno poglavje smo namenili tudi planiranju poti, v katerem smo 
opisno in orisno prikazali dejansko pot turneje. Nismo pozabili niti na iskanje prevoznega 
sredstva in sponzorjev ter izdelavo »merchandisa«. Pod zadnjo točko pa smo opisali svoja 
spoznanja in predloge v zvezi s pripravo projekta »Euro tour 2015«. 
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4.4.1! Projektna ekipa 

Že v prejšnjih poglavjih smo omenili, da skupina deluje po principu DIY, kar pomeni, da so 
člani projektne skupine kar člani glasbene skupine sami. Vendar pa tudi sami znotraj skupine 
delujejo v nekem navideznem projektnem teamu. Naloge so kot pri vsakem projektnem teamu 
točno določene, skupina pa ima tudi svojega projektnega vodjo. To nalogo največkrat 
prevzame njihov kitarist, ki je že v preteklosti planiral večino turnej. Prvo turnejo je v celoti 
organiziral sam in se povezal s številnimi organizatorji ter izpopolnil pravi način 
komunikacije z ljudmi. Vendar pa so z leti turneje postale večje in bolj obsežne, zato si je bilo 
potrebno delo razdeliti. Ostali člani so tako prevzeli iskanje prevoznega sredstva, naročanje 
promocijskega materiala in oblikovanje designov za potrebe promocijskega materiala, da se je 
lahko njihov vodja projekta popolnoma posvetil planiranju koncertov in nadziranju celotnega 
planiranja turneje. 

4.4.2! Izdelava terminskega plana 

Pri planiranju evropske turneje je zelo pomemben tudi terminski plan, saj gre lahko brez njega 
hitro kaj narobe oz. se planiranje podaljša; v najslabšem primeru lahko na kakšno stvar celo 
pozabimo, še posebej pri projektih, ki trajajo več mesecev. Terminski plan nam pri planiranju 
projekta pomaga, da projekt v času planiranja poteka točno po določenem časovnem planu.  

Na spodnji tabeli smo prikazali terminski plan projekta, ki je v našem primeru le okvirna 
ocena. 

Preglednica 2: Ocena časa trajanja projekta  

 
   

 
Dejavnost Ocena trajanja 

 Načrtovanje koncertov 4–6 mesecev 

 Izdelava promocijskega materiala 1,5 meseca 

 Stroškovni plan 1 mesec 

 Promocija turneje 3 tedne 

 Plan poti 14 dni 

 Izdelava promocijskega plakata turneje 14 dni 

   

V izdelavo ocene časa trajanja smo vključili plan poti, stroškovni plan, promocijo turneje, 
izdelavo promocijskega plakata in promocijskega materiala ter organiziranje koncertov. 
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Organiziranje koncertov skupini vzame največ časa, saj zanj porabi 4–6 mesecev. Za plan poti 
potrebuje približno štirinajst dni, saj okvirno že ve, v katere države bo potovala, vsako leto 
namreč turnejo načrtuje po nekem krožnem sistemu, ki ga bomo podrobneje predstavili v 
poglavju o planiranju poti. Stroškovni plan je treba navadno načrtovati dober mesec, saj je pri 
planiranju take turneje vključenih kar nekaj stroškov. Za promocijo turneje si fantje vzamejo 
zadnji mesec, po navadi jim vzame približno tri tedne. Ker imajo v projektni ekipi tudi 
dobrega dizajnerja, si prihranijo iskanje le-tega in tako za izdelavo promocijskega plakata 
turneje potrebujejo samo štirinajst dni. Za izdelavo promocijskega materiala in CD-jev 
potrebujejo približno mesec in pol.  

4.4.3! Planiranje stroškov za izvedbo projekta 

Že v prejšnjih poglavjih smo omenili, da je planiranje več kot štirinajstdnevne evropske 
turneje kar zajeten finančni vložek. Stroške izvedbe turneje lahko delimo na predvidene in 
nepredvidene. Okvirna ocena je, da v fazi priprave projekta znaša skupni strošek priprav 
(planiranje, organiziranje, analize, priprava izvedbe) pred izvedbo takšne turneje nekaj čez 
3000 evrov, kar skuša skupina pokriti s honorarji in prodajo promocijskega materiala. Pri 
planiranju je potrebno poleg znanih predvidenih stroškov v izvedbi projekta upoštevati tudi 
nepredvidene stroške izvedbe in imeti na strani nekakšen fond za nujne primere. Pri 
planiranju stroškov največkrat pomagajo predhodne izkušnje članov teama, ki jih člani 
skupine Real life version vsekakor imajo.  

Pri planiranju finančnih sredstev večje turneje si večina skupin pomaga z donatorji in 
sponzorji. Tudi v skupini Real life version so že večkrat razmišljali, da bi se obrnili na občino 
ali kulturno ministrstvo, ki je že več skupinam financiralo krajše turneje v tujini. Vendar se 
nekako zdi, da imajo skupine v osrednji Sloveniji, ki so bližje odločevalcem, prednost. Glede 
na to, da se skupina sama poslužuje DIY mentalitete, ji trenutna situacija in pristop ustrezata, 
zato do sedaj še ni imela namena iskati sponzorjev in donatorjev.  

Najem prevoznega sredstva, v našem primeru kombija, po navadi stane povprečno 50 evrov 
na dan, za šestnajstdnevno turnejo torej vsaj 750 evrov. Projektni tim se resnično potrudi, da 
za ta namen poiščejo najugodnejšega ponudnika. Ne smemo pa pozabiti na dodatne stroške, 
kot so cestnine, mostnine, trajekti in bencin, ki v povprečju stane tudi 800 evrov ali več.  

Izdelava promocijskega materiala je pri planiranju takšne turneje največji strošek, toda z 
zaslužkom lahko skupina pokrije precejšen del turneje, zato za izdelavo kratkih majic (npr. 
100 kosov po 4 evre), puloverjev (npr. 20 kosov po 15 evrov), nalepk (npr. 200 kosov za 50 
evrov), značk (npr. 100 kosov za 25 evrov), kap (npr. 20 kosov za 120 evrov ) in CD-jev (npr. 
50 centov za kos) porabi kar 1145 evrov. Zgodi se tudi, da nekaj promocijskega materiala 
ostane s prejšnjih turnej, zato ni potrebno vedno znova izdelovati vseh artiklov, zaradi česar 
se znesek spreminja od turneje do turneje. Ker je na DIY turnejah večja verjetnost 
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nepredvidenih stroškov, člani skupine poskrbijo tudi za ta del, zato pred odhodom na turnejo 
zberejo denar za rezervni sklad v vrednosti 400 evrov, ki je prispevek iz njihovega žepa. 
Pomemben del stroškov turneje so tudi dodatni stroški, med katere spadajo ameriški lepilni 
trak, kitarski kabli in kompleti bobnarskih palčk. 

 

Preglednica 3: Okvirna ocena stroškov za izvedbo projekta 

      

 
Naziv  Znesek z DDV DDV % 

 Najem prevoznega sredstva  750,00 € 22 

 Izdelava promocijskega materiala  1.145,00 €  22 

 Stroški prevoznega sredstva  790,00 € 22 

 Rezervni sklad  400,00 € 22 

 Ostalo  100,00 € 22 

 Skupaj  3.185,00 €  

V zgornji tabeli so ocenjeni vsi predvideni in nepredvideni stroški izvedbe projekta.  Podali 
smo okvirno oceno stroškov, ki se lahko zaradi narave projekta spreminja. Podatki so 
pridobljeni s strani skupine, ki ima glede na prejšnje turneje že vnaprej izdelane okvirne ocene 
stroškov. 

4.4.4! Planiranje poti 

Za planiranje poti turneje se skupina odloča po nekem krožnem sistemu. Torej, če se pozimi 
odpravijo preko Srednje Evrope do Anglije in nazaj prek Zahodne Evrope, gredo naslednjič 
na Balkan ali v Vzhodno Evropo. Fantje se na turneje najraje odpravljajo v zimskem, 
spomladanskem in jesenskem času, saj je v tistem času klubska sezona po Evropi na vrhuncu. 
Najbolj neugoden čas je vsekakor poletje, saj je takrat večina klubov zaprtih, se pa v poletnem 
času odvija veliko festivalov, vendar še vedno premalo, da bi vse skupaj lahko strnili v eno 
štirinajstdnevno turnejo. Veliko je odvisno tudi od prometnih povezav, števila kilometrov 
med posameznimi koncerti, koncertnih prizorišč in razpoložljivosti promotorjev, ki se 
nahajajo na načrtovani poti. Vsem tem dejavnikom se je potrebno sproti prilagajati in po 
potrebi spreminjati potek turneje. Nekatere države, npr. Belgijo, Anglijo in Francijo, fantje 
obiskujejo bolj pogosto, saj so tam že pridobili določene baze oboževalcev, zaradi katerih 
lažje dobijo koncerte.  
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Pri planiranju turneje je treba upoštevati kar nekaj dejavnikov. Eden izmed njih je vsekakor 
koliko kilometrov prevoziti v enem dnevu. Priporočena dolžina je nekje med 500 in 700 
kilometri, vendar je zelo odvisno, v katere države se odpravljamo. Število kilometrov lahko 
včasih naraste tudi do 1000. Kot je znano, večja mesta po državah omogočajo večjo izbiro 
lokacij za igranje, vendar je tam težje dobiti koncerte, majhna mesta pa imajo sicer manj 
prizorišč, vendar je v njih lažje priti do koncertov. V vsakem primeru je najboljše ostati na 
glavnih cestah in si prihranit dodatno vožnjo v središče mest. Najbolje se je držati nekega 
kroga, da se v času turneje ne vračamo nazaj v države, ki smo jih že obiskali, in s tem ne 
delamo dodatnih kilometrov. Torej, pogledamo na zemljevid, označimo mesta in države, v 
katerih imamo kontakte, in upoštevamo, kakšne so razdalje med njimi. Na grobo si 
zabeležimo, kje bi radi prebili določen dan, pri tem pa moramo seveda upoštevati tudi čas 
potovanja. Zelo pomembno pri planiranju poti je tudi, da ugotovimo, za koliko časa se bomo 
sploh odpravili na turnejo, koliko koncertov želimo izvesti v tem času in v katerih mestih 
želimo igrati. Število dni na turneji je odvisno od našega denarnega sklada in časa, ki ga 
imamo na voljo, saj skupine, ki delujejo po principu DIY, navadno ne živijo le od glasbe, vsi 
člani skupine imajo namreč tudi redne službe. Vsi omenjeni dejavniki vplivajo na to, koliko 
denarja bomo na koncu porabili in kako dobro bo skupina igrala.  

Torej, ko določimo, v katere države in mesta bomo odšli in so koncerti dokončno bookirani, 
je priporočljivo narediti zemljevid na eni izmed spletnih strani, ki nam omogočajo izris plana 
poti. Najboljša ponudnika sta vsekakor Google Maps in ViaMichelin, ki sta najbolj obiskani 
strani za takšen izris. ViaMichelin nam poleg izrisa poti omogoča še izračun stroškov poti, kar 
je na taki turneji še kako priporočljivo. Edina slabost obeh ponudnikov je, da omogočata izris 
le največ 10–12 lokacij, zato člani skupine za potrebe turneje najraje uporabljajo spletno stran 
Bing Maps, ki omogoča večje število lokacij. Ko je zemljevid narejen, je treba narediti več 
kopij in jih razdeliti vsakemu članu skupine. Seveda pa v modernem času tudi v DIY kulturi 
ne gre brez napredne tehnologije, zato fantje na poti uporabijo tudi navigacijski sistem. 
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Na spodnjem zemljevidu smo prikazali potek turneje »Euro tour 2015«: Ajdovščina – 
Freiburg – Belifeld – Nijmegen – Leiden – Antwerpen – Grimsby – Bristol – Worcester – 
London – Brighton – Le Havre – Montpellier – Toulouse – Brescio – Ajdovščina. 

 

 

Slika 2: Plan poti 

Dostopno na: www.bing.com/maps, © 2016 Microsoft.  

 

Pri tovrstnih poteh moramo predvidevati, da bo začrtana pot le redko kdaj takšna, kot smo si 
jo zamislili. Cesta je velikokrat nepredvidljiva in razna dela na cesti so še najmanj, kar nam 
lahko prekriža začrtano pot. 

4.4.5! Iskanje prevoznega sredstva in izdelava »merchandisa« 

Pri potovanjih, kot je evropska turneja, je dobro prevozno sredstvo izrednega pomena. Člani 
skupine Real life version za to vsakokrat najame potovalni kombi. Pomembno je, da je vozilo 
zanesljivo in udobno, saj v povprečju na štirinajstdnevni turneji prevozijo več kot 6000 
kilometrov. Večurno sedenje in vožnja sta zelo naporna, zato iščejo vozilo, ki je prilagojeno 
skupinam. To pomeni, da vsebuje spalni prostor, zaprt predel za opremo ter povišano in 
podaljšano karoserijo. Ponudnike kombija iščejo po vsej Sloveniji. Na koncu se odločijo za 
najugodnejšega, ki ponuja asistenco in vzdrževana vozila. Tako prevozno sredstvo v 
povprečju stane 50–60 evrov na dan.  
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Ko se skupina odpravlja na turnejo, je zelo priporočljivo, da ima demo ali EP. V primeru, da 
je nekomu glasba, ki jo sliši na koncertu, všeč bo zagotovo hotel kupiti CD, majico ali kak 
drug izdelek in si bo na ta način zapomnil skupino, v nasprotnem primeru si je najverjetneje 
ne bo. Fantje iz skupine Real life version vsakokrat, ko se odpravijo na turnejo, poskrbijo tudi 
za omenjen del in izdelajo določeno količino »merchandisa« oz. promocijskega materiala. 
Ponudnika za promocijski material imajo v Ajdovščini, in sicer že nekaj let sodelujejo s 
podjetjem Muri, d. o. o., ki jim za potrebe koncertov in turnej izdeluje majice, puloverje in 
nalepke. Za značke in kape pa poiščejo drugega ponudnika. Promocijski material je 
pomemben del zaslužka, zato za skoraj vsako turnejo oblikujejo nove dizajne. Pri zgoščenkah 
je stvar malo drugačna. Same zgoščenke naročijo ob izidu nove plošče, in sicer v večjih 
količinah. Ob zadnjem izidu plošče so tako naročili 1000 kosov pri nekem podjetju iz 
Avstrije, saj je tam naročilo veliko cenejše kot pri nas, toda za potrebe turneje duplikate 
naročijo pri podjetju Amigra blizu Šempetra pri Gorici. 

Za potrebo turneje tako naročijo okoli 100 kosov majic in 20 puloverjev, okoli 200 nalepk, 
100 kosov značk, 20 kosov kap in približno 500 CD-jev. Vse skupaj jih stane okoli 1150 
evrov, vendar lahko z vsem prodanim promocijskim materialom na koncu zaslužijo tudi preko 
7000 evrov. Fantje pravijo, da se jim še ni zgodilo, da bi med celotno turnejo prodali ves 
promocijski material, prodajo pa ravno zadosti, da si z njim pokrijejo vsaj del stroškov, ki jih 
znese takšna turneja.  

4.4.6! Ugotovitve in predlogi 

Ob nastajanju zaključnega dela smo podrobneje spoznali projektni management in 
management v glasbeni industriji. Poleg tega smo se seznanili z delovanjem v DIY glasbeni 
skupini, ki se večkrat na leto odpravi na evropsko turnejo. Vse informacije v raziskavi smo 
pridobili s pomočjo intervjuja, ki smo ga izvedli z glasbeno skupino Real life version, in 
lastnih izkušenj s področja punk rock subkulture. Spoznali smo, da se delovanje v DIY 
skupini v precejšnji meri razlikuje od delovanja v skupinah, ki delujejo pod okriljem večjih ali 
manjših založb. Skupine, ki delujejo pod okriljem velikih založb, imajo svoje osebne 
managerje, managerje turneje in booking agente, ki skrbijo za njihovo celotno podobo, 
njihova edina naloga je le, da dobro igrajo. Skupine, ki delujejo po mentaliteti »naredi sam«, 
teh ugodnosti nimajo. Vsi našteti managerji, ki jih imajo glasbene skupine pod okriljem 
založbe, so člani DIY skupine sami. To pomeni, da tudi evropsko turnejo, ki smo jo opisali v 
naši analizi, organizirajo sami, brez zunanjih plačljivih strokovnjakov.  

Kot smo omenili v prejšnjem odstavku, delovanje v DIY glasbenih skupinah ne poteka na tak 
način, kot v skupinah, ki so pod okriljem velikih založb. Delovanje po principu »naredi sam« 
poteka na prostovoljni bazi in brez kakršne koli želje po zaslužku. Njihov edini cilj je, da 
projekt izpeljejo brez večjih problemov in ga končajo vsaj s pozitivno nulo. Po drugi strani pa 
imajo kot prav vsaka druga organizacija tudi omenjene skupine nekaj podobnosti s pripravo 
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projektov. Največja podobnost je vsekakor projektni team. Že v naprej je določen projektni 
vodja, ostali člani skupine pa po njegovih navodilih opravljajo naloge. Vsekakor so 
posamezne podobnosti tudi v življenjskem ciklu projekta, ki ga poznamo iz strokovne 
literature. Tudi projekt evropske turneje obvezno zahteva snovanje in pripravo projekta, ki 
smo ga podrobneje opisali v naši raziskavi. Spoznali smo tudi, da projekt evropske turneje 
zahteva kar precejšen denarni vložek, ki ga skupina pokrije s plačanimi honorarji in prodajo 
promocijskega materiala, saj se ne poslužuje sponzorjev in donatorjev, ki bi ji pomagali z 
denarnimi sredstvi. V fazi snovanja in priprave projekta je torej zelo pomembno, da je 
skupina ves čas v kontaktu in da sodeluje z zanesljivimi promotorji, ki ne nameravajo v 
zadnjem trenutku odpovedati koncerta, saj lahko odpoved skupini prinese precejšen minus.  

Zaradi nenehnega stika z ljudmi so člani skupine v vseh teh letih planiranja evropskih turnej 
izpopolnili tudi svoje osebnostne lastnosti, ki so v tem poslu še kako pomembne. V ta del 
štejemo predvsem komunikacijske sposobnosti, družabnost, prijaznost in karizmo. Je pa k 
temu veliko pripomogla tudi sama DIY punk rock subkultura, ki temelji na povezovanju in 
mreženju. Sama subkultura že od poznih 70-ih stremi k mreženju po celem svetu, kar 
pripomore k temu, da se skupine lažje povezujejo s promotorji in drugimi skupinami v tej 
kulturi. Na ta način lažje pridejo do kontaktov, ki jim pomagajo pri planiranju evropskih in 
čezoceanskih turnej. Skupina Real life version si je v zadnjih desetih letih delovanja po 
principu DIY na ta način pridobila kar nekaj kontaktov, poznanstev in prijateljev.  

Spoznali smo, da lahko projekt izvedemo tudi brez zunanjih plačanih strokovnjakov, na 
popolnoma prostovoljni bazi. Vsekakor pa tak projekt zahteva veliko mero potrpežljivosti in 
usklajevanja med člani skupine, saj lahko med njegovo pripravo nastanejo številne težave, 
toda vsak nov projekt krepi člane in jih obogati z novimi spoznanji in izkušnjami.  

Izboljšave in predloge v tej raziskavi vidimo predvsem v iskanju donatorjev, sponzorjev in 
pomoči s strani občine in kulturnega ministrstva. Skupina se namreč zaradi delovanja po DIY 
načelu ne poslužuje tovrstne denarne pomoči. S tem v principu ni nič narobe, saj v prvi vrsti 
ostajajo zvesti punk rock subkulturi, katere glavno načelo je ravno delovanje po principu DIY. 
A zaradi velikega finančnega vložka, ki ga zahteva evropska turneja, bi bila kakršna koli 
denarna pomoč v nadaljnje potrebna. Skupina večino turnej preživi s pozitivno nulo, toda 
dogaja se, da se v zaključnem delu projekta, ko ugotavlja, ali je bil projekt pozitivno ali 
negativno izpeljan, pojavijo negativne številke. Ker se v punk rock subkulturi od glasbe 
praktično ne da živeti, če le nisi član kakšne velike založbe, imajo člani skupine zato seveda 
tudi redne službe, kar pomeni, da minus pokrivajo iz svojega lastnega žepa. V Sloveniji 
kulturno ministrstvo z nekimi majhnimi zneski pomaga določenim skupinam, ko se 
odpravljajo na čezmejne turneje, vendar se zdi, da dajejo prednost predvsem skupinam, ki 
delujejo v njihovi bližini, se pravi v osrednjem delu naše države. Na drugi strani je tukaj tudi 
občina, ki bi lahko sama podprla takšne skupine, saj te s koncerti po večini Evrope nehote 
predstavljajo tudi občino, iz katere prihajajo. Razumljivo je, da skupina projekt izvaja na 
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prostovoljni ravni in da po toliko turnejah ve, v kaj se spušča, zato menimo, da bi bilo iskanje 
donatorjev in sponzorjev ne glede na delovanje po DIY mentaliteti še kako potrebno, ne toliko 
zaradi tega, da bi se skupina sponzorjem in donatorjem »prodala«, ampak da bi lahko v 
prihodnje načrtovala še večje in daljše turneje.   
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5! ZAKLJUČEK 

Vsaka profitna ali neprofitna organizacija se v svojem delovanju sooča z vzponi in padci, zato 
je še toliko bolj pomembno, da se ves čas spreminja in obdrži na površju. Eden izmed načinov 
za spreminjanje so vsekakor projekti. Projekt je enkraten in neponovljiv proces, ki ima 
določen začetek in konec, določen obseg dela in proračun ter projektno ekipo. Če želimo, da 
bo projekt uspešno izpeljan, moramo imeti dobrega projektnega vodjo in učinkovito projektno 
ekipo. Sami smo preučevali projekt v glasbeni dejavnosti, ki največkrat ne prinese profita, 
ampak jo člani skupine izvajajo na prostovoljni ravni, delno tudi zaradi trženja blagovne 
znamke skupine. 

V teoretičnem delu projektne naloge smo v prvem poglavju predstavili pojem projekt, njegove 
značilnosti in vrste, namen in cilje ter življenjski cikel in faze, pa tudi kdo so sodelujoči v 
projektu in kakšne so njihove naloge. Na koncu smo se posvetili še tveganjem, ki lahko 
nastanejo pri načrtovanju projekta. V drugem poglavju smo opisali management v glasbeni 
industriji. Poudarek je bil na managerjih v glasbeni industriji, kamor spadajo osebni manager, 
manager turneje in organizator koncertov. Vsi omenjeni managerji so še kako pomembni v 
karieri glasbenikov, še posebej, ko se skupina odpravlja na turnejo. 

Za načrtovanje glasbenikove turneje, naj bo to znotraj države ali pa izven nje, potrebujemo 
usklajeno ekipo, ki bo poskrbela, da bo turneja v času izvajanja potekala brez težav. V tujini 
poznajo odgovornega za omenjeno pod izrazom »road manager«, pri nas pa ga imenujemo 
kar manager turneje. Ko načrtujemo glasbenikovo turnejo, je dobro poznati glasbeno 
področje, v katerem deluje glasbenik, pa naj gre za pop, jazz, blues, punk rock ali pa 
narodnozabavno glasbo. Na ta način bomo lažje izvedli projekt turneje vse od snovanja in 
priprave do same izvedbe. 

V empiričnem delu naloge smo teorijo povezali s prakso in na podlagi intervjuja, izvedenega s 
skupino Real life version, opisali snovanje in pripravo evropske turneje DIY glasbene 
skupine. Skupina Real life version je v lanskem letu praznovala svojo deseto obletnico in se 
že vrsto let v lastni režiji odpravlja na evropske turneje. Kot smo opisali v njenem 
predstavitvenem delu, skupina deluje po principu DIY, kar pomeni, da tako snovanje kot 
planiranje in izvedbo turneje izpeljejo njeni člani sami, brez pomoči plačanih strokovnjakov. 
Da planiranje turneje v takšni izvedbi ni mačji kašelj, smo izvedeli skozi obsežne aktivnosti, 
ki se zgodijo v času snovanja in planiranja turneje. V fazi snovanja smo poleg zamisli in 
definiranja ideje, ciljev, možnih problemov ter časa in vrednosti projekta izdelali tudi analizo 
SPIN, ki nam je pomagala prepoznati prednosti in slabosti, ki so posledica notranjega okolja, 
ter izzive in nevarnosti zunanjega okolja. Na ta način smo se že v fazi snovanja seznanili z 
vsemi dobrimi in slabimi platmi projekta. Pri pripravi projekta smo se osredotočili na 
predstavitev projektne ekipe, ki je kot pri vseh ostalih projektih pomembna tudi pri projektu 
evropske turneje. Izdelali smo tudi terminski plan, ki nam je v časovnem smislu razkril, 
koliko časa potrebujemo za izdelavo projekta in planiranje stroškov. Za projekt, kot je »Euro 
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tour 2015«, je izrednega pomena tudi plan poti, ki smo ga opisali v naši projektni nalogi. 
Skupina namreč v vsega skupaj šestnajstih dneh prevozi tudi po več kot 6000 kilometrov, zato 
je dodelan plan poti še toliko bolj pomemben, saj vsak dodaten kilometer za skupino 
predstavlja tako strošek kot tudi časovno oviro. Za zaključek naj dodamo, da je planiranje 
DIY evropske turneje, kot je bilo že rečeno, precejšen finančni zalogaj, vendar pa vse 
izkušnje, pridobljene med samim planiranjem, večtedensko uživanje s prijatelji in 
vsakodnevno nastopanje odtehtajo vse slabe izkušnje. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Vprašanja za intervju s skupino Real life version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU S SKUPINO REAL LIFE VERSION 

 
1.! Poznamo vas kot DIY skupino. Kaj DIY sploh pomeni in zakaj takšen način 

delovanja?  

           

2.! Vsako leto se odpravite na vsaj 1–2 evropski turneji. Kaj vam to pomeni kot skupini 

(kakšni so vaši cilji)? Zakaj ravno Evropa in ne Slovenija ali kakšna druga celina? 

 

3.! Kako določite, katere države boste obiskali? 

 

4.! Koliko časa vam vzame planiranje takšne turneje? Koliko časa prej jo začnete planirati 

in kakšen je finančni vložek iz vaše strani? 

 

5.! Kako je z donatorji/sponzorji? Jih sploh iščete? Zakaj jih oziroma zakaj jih ne? 

 

6.! Kje in kako poiščete prevozno sredstvo in ponudnika za promocijski material? 

 

7.! Kako določite, kaj bo kdo delal pri planiranju turneje? 

 

8.! S kakšnimi tveganji/problemi se soočate pri planiranju turneje? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


