
POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA GLASBENE ŠOLE SIMFONIJA 
 
 
Ideja: Ideja za oblikovanje podjetja »Simfonija« je bila oblikovana v letu 2011, ko smo začele razvijati 
podjetniško idejo in poslovni načrt za naše potencialne kupce. Za to dejavnost smo se odločile, ker 
imamo rade glasbo, pojemo, igramo na inštrumente in poznamo glasbeno teorijo. 
 
Podjetje: Ukvarjamo se s poučevanjem različnih inštrumentov in teorije glasbe. Začetnikom 
inštrumente tudi posojamo. Skrbimo, da so naši učenci  zadovoljni in da se lahko v naši glasbeni šoli 
sprostijo. Upoštevamo individualne zahteve, potrebe in pričakovanja naših učencev. 
 
Posebnost: Posebnost naše glasbene šole je, da nudimo učenje tudi otrokom in odraslim  s 
posebnimi potrebami (govornimi napakami, slušnimi napakami, osebami z motnjo v duševnem 
razvoju in nepokretnimi). Za tiste, ki si želijo izobraževati na domu, mu z veseljem ugodimo. 
Organiziramo tudi priprave na razne oddaje, npr. X Factor, SIT, Misija Evrovizija. Pripravljamo pa tudi 
poletne glasbene tabore. 
 
Prednosti: Naša prednost je lokacija, saj se nahajamo v centru Kranja. Prednost je tudi, da smo 
ustanoviteljice in mlade učiteljice, prilagodljive in ambiciozne. Polne energije in ljubezni do glasbe 
navdušimo tudi učence. 
 
Neuspeh: Nam lahko grozi, ker smo na področju podjetništva novinke in brez izkušenj. 
 
Podjetniški tim: V našem podjetniškem timu smo tri dekleta. Tjaša Čebulj je direktorica podjetja. Kot 
direktorica ima vso potrebno znanje za opravljanje vodilne funkcije, poleg tega je diplomirala iz 
specialne in rehabilitacijske pedagogike, torej zna ravnati z ljudmi, ki imajo duševno motnjo v razvoju. 
Maša Pikon je tajnica, in skrbi za vpis učencev v našo glasbeno šolo in uči flavto. Tina Orejaš je 
učiteljica solopetja in klavirja. Je vodja aktiva vseh učiteljev na šoli. 
 
Lastništvo: Lastništvo v podjetju je razdeljeno na tri dele. Tjaša Čebulj je prispevala poslovno 
zgradbo, ostali dve družbenici pa bosta vložili potrebna denarna sredstva (vsaka  polovico). 
 
Sredstva: Sredstva, ki jih bomo potrebovale, bomo zbrale same. 
 
Finančna projekcija: Mesečni fiksni stroški znašajo 10.825,48 €, od tega največ predstavljajo bruto 
plače zaposlenih.  
Variabilni stroški na enega učenca znašajo 1,85 € in vključujejo stroške prevoza za poučevanje na 
domu in stimulacijo za zaposlene. 
Prodajna cena bo znašala 120 € na mesec. Predvidevamo 120 vpisanih učencev, kar je dovolj da 
pokrijemo stroške in imamo nekaj dobička, saj prag količinsko znaša 110,29. 
Ob predvidenem številu učencev bi imele 3.352,92 € dobička. 
 


