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MARKETING IN ORGANIZACIJA V DELOVANJU GLASBENIH 

SKUPIN 
 

Predstavitev mentorjem MC 

 

Marketing in organizacija v delovanju glasbenih skupin  je program, ki bo trajal določeno obdobje,  od 

januarja 2017, do oktobra 2018 . 

 

Za njegovo izvedbo naj MC določi mentorja - mladinskega delavca. Od mentorja se pričakuje, da bo 

aktivno sodeloval z nosilcem projekta in poročal o svojem delu ter da s pomočjo MC izbere 

glasbenega izvajalca, ki bo sodeloval v projektu. Glasbeni izvajalec je izbran po lastni presoji MC. Od 

izbranega glasbenega izvajalca se pričakuje, da bo aktivno sodeloval skozi celotno obdobje izvajanja 

projekta, saj le na ta način lahko pridobi vse potrebne informacije, ki bodo podane skozi program. 

Mladinski delavec – mentor v tem obdobju pridobi znanje, s pomočjo katerega bo lahko program 

nadaljeval samostojno, ali bil dodatno vključen v delovanje MC, kot samostojni delavec. 

 

Kratka predstavitev programa: 

 

V projektu sodeluje 8 MC iz področja celotne Slovenije. Predstavitev programa je namenjena 

mentorju,  ter sporočilo, prenos informacije glasbenim skupinam, ki bodo vključenene v program. 

  

Preko MC bo potekal poziv glasbenim skupinam ali posameznim glasbenim izvajalcev, kjer bo 
potekalo predavanje, predstavitev in delavnice na temo marketinga in organizacije v delovanju 
glasbenih skupin.  
 
Izbrani glasbeni izvajalec bo deležen predavanj, predstavitev in delavnice na temo marketinga in 
organizacije v delovanju glasbenih skupin. 
 
Gostovanje glasbenih skupin in njihovo delo se evalvira v 4 ciklih, od katerih vsak zajema 3 mesečno 
delovanje skupine. 
 
V prvem trimesečnem obdobju, med januarjem 2017 in marcem 2017,  bo v MC potekalo predavanje 
in delavnica na izbran datum in bo celodnevna (8 ur).  
V njej se udeleženci seznanijo z različnimi oblikami delovanja, organizacije, ter predstavitve 
marketinga, ki ga potrebujejo glasbene skupine za svoje delovanje. 
V tem delu so vključeni še dodatni, zunanji gostujoči izvajalci (način na katerega jih bomo pridobili, 
bo v dogovoru z mentorjem ter nosilcem projekta). To so posebni glasbeni gostje, ki predstavljajo 
glas svoje generacije in bodo aktivno sodelovali v programu. 
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Celodnevi program je razdeljen na dva dela. Prvi del je sestavljen iz predavanj in predstavitev, v 
drugem delu pa glasbene skupine aktivno sodelujejo v programu.  
 
2., 3. in 4. obdobje poteka na vsakem MC tako, da izbrana glasbena skupina posameznega MC 
nastopa v drugem MC, po principu rotacije, kar pomeni, da vsakoa od skupin nastopi  v vsakem od 
sodelujočih MC. 
V projekt je vključenih 8 MC, tako da bo  vsaka skupina nastopila osemkrat v obdobju od januarja 
2017 do decembra 2017.  Cikel se  v letu 2018 ponovi in traja do oktobra 2018. 
 
V vsakem 3 mesečnem delu, skupine dobijo vpogled na delovanje v naslednjem trimesečnem 
obdobju. Pregled delovanja poteka v smeri preverjanja nalog in vnaprej določenih dolžnosti, ki jih 
mora glasbena skupina izvesti, kot pogoj za sodelovanje. Na zaključku vsakega cikla,  glasbene 
skupine dobijo nov nabor informacij in s tem nalog,  ki so nadgradnja prejšnjih. 
 
Delavnico in predavanje  bo vodil Jože Habula, profesor predmetnega pouka in glasbenik. 
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