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ZAKONSKI PREDPISI IN INTERNI AKTI ZA PRIPRAVO LETNEGA 

POROČILA 

 
 
Letno poročilo za poslovno leto 2012 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov, internih 

aktov in pogodb: 

 
 62., 89. in 99. čl. Zakona o javnih financah (UL RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 

56/02, 110/02, 127/06 in 14/07, 64/08, 109/08, 49/09, 107/10 in 11/11), 

 
 Zakona o uravnoteženju javnih financ (UL RS, št. 40/12), 

 
 20. do 29. čl. in 51. čl. Zakona o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06),  

 

 2., 10. in 16. do 18. čl. Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in 

občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in 

rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS, št. 12/01, 10/06 

in 8/07 in 102/10), 

 

 Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 109/10), 

 

 4. do 8., 13. do 17. in 21. do 28. čl. Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske porabnike in druge osebe javnega prava (UL RS, št. 115/02, 

21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, popravek 60/10 in 104/10, 104/11), 

 
 Slovenskih računovodskih standardov,  

 
 Pravilnika o računovodstvu, 

 

 Strateškega načrta Kulturnega doma Nova Gorica za obdobje 2010-2014, 

 

 pogodb, sklenjenih z Mestno občino Nova Gorica, sosednjimi občinami in Ministrstvom 

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS o financiranju Kulturnega doma Nova 

Gorica v letu 2012. 

 
 
 

 
 
 



 
 

3 
 

1 POSLOVNO POROČILO 
 
1.1  Predstavitev Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica 
 
 

 Predstavitev zavoda  
 

Naziv: Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica 

 
Skrajšani naziv: Kulturni dom Nova Gorica 
 

Naslov: Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica 
 

Matična številka: 5182638 
 
ID št. za DDV: SI21034249 

 
Številka podračuna pri UJP: 01284 – 6030358603 

 
Telefon: 05 33 540 10 
 

Fax: 05 33 540 19 
 
E-pošta: uprava@kulturnidom-ng.si 

 
Spletna stran: www.kulturnidom-ng.si  

www.mgng.net 

 

 
 Kratek opis razvoja zavoda 

 
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica je bil ustanovljen leta 1980. V več kot tridesetletni 

zgodovini  je naša koncertna hiša gostila veliko izjemnih in pomembnih koncertov ter drugih 

dogodkov, ki so ponesli glas o Novi Gorici kot pomembnem žarišču glasbene kulture tako v 

slovenski kot tudi širši mednarodni prostor. Na tej poti se je koncertno dogajanje, ki ga 

oblikuje in ponuja zavod, dodobra umestilo v zahteven glasbeni svet in vedno znova privablja 

velika glasbena imena od blizu in daleč. Zavidljivi so podatki, kdo vse se je v vseh teh letih 

predstavil v naši koncertni hiši. Nastopili so vrhunski slovenski in tuji solisti ter komorni 

ansambli, cela vrsta državnih filharmonij in simfoničnih orkestrov. Koncertni programi so 

občinstvu ponudili v glavnem vsa glasbena dela, ki sestavljajo tako imenovani železni 

repertoar največjih mojstrov klasične glasbe, posebna pozornost pa je vseskozi namenjena 

tudi slovenski glasbeni ustvarjalnosti.  

Leta 2000 je pod okrilje Kulturnega doma prišla še Mestna galerija, ki predstavlja osrednje 

likovno razstavišče za sodobno vizualno umetnost na Goriškem. Galerija si je s premišljeno 

mailto:uprava@kulturnidom-ng.si
http://www.kulturnidom-ng.si/
http://www.mgng.net/


 
 

4 
 

oblikovanim razstavnim konceptom uspela utrditi pomembno mesto v slovenskem prostoru, z 

Mednarodnim festivalom novomedijske umetnosti Pixxelpoint pa postaja vse bolj 

prepoznavna tudi na tujem.  

 

V zavodu od leta 2008 domuje tudi filmska dejavnost, v okviru katere prikazujemo raznolik 

umetniški ter otroški in mladinski filmski program. S tem izpolnjujemo naloge in cilje javne 

službe s področja filmske umetnosti, ki jih imamo opredeljene v aktih zavoda. 

 

Brez oklevanja lahko trdimo, da naša kulturno-umetniška ustanova, ki leži na občutljivem 

stičišču različnih kultur, s svojo dejavnostjo opravlja pomembno poslanstvo zagotavljanja 

pogojev za razvoj različnih umetniških zvrsti, spodbujanja ustvarjalnosti in s tem bogatenja 

kulturnega in duhovnega življenja v mestu in širše.  

 
Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Nova Gorica, ki je s sprejemom Odloka o ustanovitvi 

Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica dne 22. 4. 2004, nadomestila prejšnji statut ter 

določila in opredelila potek dela, dejavnosti in poslanstvo zavoda. 

 

Kulturni dom Nova Gorica deluje regionalno in zagotavlja najrazličnejše umetniške in 

izobraževalne programe s področja glasbene, likovne ter filmske umetnosti za območje 

Mestne občine Nova Gorica, sosednjih občin in širšega prostora. S svojimi dejavnostmi torej 

pokriva skoraj celotno Goriško statistično regijo in zamejski prostor (tržaško in goriško 

območje). V zavodu se namreč zavedamo vloge in pozicije, ki jo imamo kot ena osrednjih 

kulturno umetniških inštitucij na Goriškem in širšem Primorskem, zato v programu vselej 

izpostavljamo predvsem raznolikost in kakovost posameznih umetniških projektov. 
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 Predstavitev organov zavoda 
 
Direktorica:  

Pavla Jarc 

  
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica predstavlja in zastopa direktor, ki ga za obdobje 5 let 

imenuje ustanoviteljica po predhodnem mnenju sveta zavoda. Nov mandat direktorice se je 

začel 22. 7. 2009, nov svet zavoda pa se je konstituiral 25. 11. 2009.  

 
 

Svet zavoda:        

Inga Miklavčič Brezigar, predsednica 

Mateja Poljšak Furlan, podpredsednica 

Vida Škrlj, članica 

Branko Ožbolt, član 

Aljoša Cej, član 

 

Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda, ki ga sestavlja 5 članov in sicer: 3 predstavniki 

ustanovitelja, 1 predstavnica zaposlenih in 1 predstavnik strokovnjakov ali uporabnikov. V 

letu 2012 se je svet zavoda sestal na treh rednih sejah in dveh korespondenčnih sejah. 

 

Organa zavoda zagotavljata poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata 

za zakonitost poslovanja zavoda.  

 
V skladu s kadrovskim načrtom je v zavodu skupaj z direktorico 11 zaposlenih. 

 
 

 Kratek pregled dejavnosti zavoda 
 
Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica ima z Odlokom o ustanovitvi zavoda kot javno službo 

opredeljene naslednje naloge:  

- pripravlja, organizira in izvaja kulturno umetniške in druge prireditve,  

- organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, 

proslave in druge prireditve komercialne narave, 

- posreduje prireditve v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali 

posameznih kulturnih ustvarjalcev,  

- prireja razstave na različne tematike, 

- razvija vlogo Mestne galerije za področje svojih zbirk v sodelovanju z muzeji, 

uporabniki, partnerji, 
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- predvaja filme (art kino), 

- načrtuje in izvaja razne oblike vzgojno–izobraževalnih programov ter sodeluje z 

vzgojno–izobraževalnimi organizacijami, 

- izvaja informativno–propagandno in založniško dejavnost, ki je namenjena izvajanju 

javne službe, 

- skrbi za dokumentiranje in arhiviranje, 

- sodeluje s kulturnimi institucijami, organizacijami, društvi in posamezniki doma in v 

tujini, 

- organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje, predvsem s 

področja delovanja zavoda, 

- vključuje se v kulturno življenje lokalne in širše skupnosti, 

- redno obvešča javnost o prireditvah, javnosti posreduje informacije o poslovanju, 

razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa, 

- v okviru svoje dejavnosti pospešuje promocijo Nove Gorice, opravlja druge naloge, za 

katere ga zadolži ustanovitelj, oddaja dvorane in druge prostore v najem. 

 

Poleg omenjenih nalog lahko opravlja zavod tudi gospodarske dejavnosti: 
 

- organizira, pripravlja in izvaja kongrese, posvetovanja, seminarje, predavanja, 

proslave in druge prireditve komercialne narave, 

- oddaja dvorane in druge prostore, 

- predvaja filme, 

- posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve,  

- nudi pogodbene storitve v okviru registrirane dejavnosti,  

- izvaja informativno–propagandno in založniško dejavnost, namenjeno izvajanju 

registrirane dejavnosti, ki ni javna služba, 

- nudi gostinske storitve za potrebe zaposlenih, izvajalcev in obiskovalcev. 

 

Kulturni dom Nova Gorica je ustanovljen za izvajanje javne službe na glasbenem, galerijskem 

in filmskem področju ter za izvajanje dejavnosti na trgu. Javni zavod opravlja javno službo, ki 

je v javnem interesu, in se financira s sredstvi ustanoviteljice - Mestne občine Nova Gorica, ki  

v celoti zagotavlja finančna sredstva za plače in delno za program ter vzdrževanje objekta; 

sicer pa za izvajanje javne službe pridobivamo tudi dodatna finančna sredstva iz proračunov 

bližnjih občin, Ministrstva za kulturo, tujih veleposlaništev, iz lastnega prihodka ter 

sponzorskih in donatorskih sredstev. 
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1.2 Poročilo o izvedbi programov 
 

1.2.1  Glasbena dejavnost 

  

 Glasbeni abonma 
 
 

Prizorišči: velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica  

 
V letu 2012 smo v okviru glasbenega abonmaja izvedli osem koncertov, ki so doživeli dober 

odziv tako abonentov kot strokovne javnosti. Glavno vodilo pri oblikovanju glasbenega abonmaja 

je bila predvsem kakovost posameznih glasbenih projektov. V zanimivi in pestri programski ter 

izvajalski ponudbi smo se srečevali z orkestralno, vokalno, vokalno–instrumentalno, komorno in 

solistično glasbo, pri čemer je bil nekoliko veliko večji poudarek na orkestralni glasbi. Gostili smo 

vrhunske slovenske ter tuje ansamble in soliste, nekateri med njimi so v Sloveniji nastopili prvič. 

Pri izboru koncertnih programov pa smo posebno pozornost namenili slovenski glasbeni 

ustvarjalnosti in klasičnim delom glasbenih velikanov minulih dob. V tokratnem glasbenem 

abonmaju velja še posebej izpostaviti veliki koncert v počastitev 80-letnice našega priznanega 

dirigenta Antona Nanuta, ki smo ga priredili v sodelovanju s festivalom sodobne glasbe Kogojevi 

dnevi, koncert samospevov Bernarde in Marcosa Finka in gostovanje priznanega Beograjskega 

godalnega orkestra »Dušan Skovran« z našo solistko, harfistko Mojco Zlobko Vajgl. S temi izjemni 

glasbenimi dogodki nam je zagotovo uspelo ohraniti status pomembne koncertne hiše v 

slovenskem prostoru.  

 

CAPELLA SAVARIA 16. 1. 2012 

 

BERNARDA FINK, mezzosopran 
MARCOS FINK, bariton 
ANTHONY SPIRI, klavir 
 

10. 2. 2012 

NOVOZELANDSKI GODALNI KVARTET 19. 3. 2012 

VLADIMIR VIARDÓ in Aleksandra Pavlovič, klavir 16. 4. 2012 

KOMORNI ZBOR IPAVSKA 14. 5. 2012 

 

SIMFONIČNI ORKESTER RTV SLOVENIJE 
Anton Nanut, dirigent 
Nadežda Tokareva, violina 
 

1. 10. 2012 

 

BEOGRAJSKI GODALNI ORKESTER »DUŠAN SKOVRAN« 

Mojca Zlobko Vajgl, harfa 
 

5. 11. 2012 

GODALNI KVARTET PAVEL HAAS 3. 12. 2012 
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 Grajske harmonije 
 
Prizorišče: dvorana gradu Kromberk 
 

Grajske harmonije so pomembna novost v glasbenem programu Kulturnega doma Nova 

Gorica. Z njimi smo v letu 2012 začeli uresničevati željo po oblikovanju cikla komorne in 

solistične glasbe, s katerim smo vsaj delno zapolnili vrzel, ki je nastala ob ukinitvi Goriških 

muz pred leti. Ob tem pa smo z glasbo oplemenitili dogajanje na gradu Kromberk, enem 

najlepših biserov renesančne kulturne dediščine na Goriškem. S temi večeri komorne in 

solistične glasbe torej prinašamo v grad nove vsebine, da bi graščino oživili, ji vdahnili duha 

in vanjo privabili kar največ ljubiteljev glasbene muze. Cikel, ki nastaja v sodelovanju z 

Goriškim muzejem, je zasnovan kot abonma komornih zasedb in solistov.  

 

 
 

BOR ZULJAN in DUŠAN BOGDANOVIĆ, kitara 17. 2. 2012 

ZOLTAN PETER, klavir 30. 3. 2012 

 

MIRJAM KALIN, alt 

IGOR VICENTIČ, klavir 
 

20. 4. 2012 
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 Art sredica 
 
 

Prizorišče: mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

 
V okviru Art sredice je bilo v letu 2012 pet dogodkov, v katerih smo povezovali različne 

umetniške zvrsti: glasbo, sodobni ples in poezijo. Ta raznolik program, ki se odvija enkrat 

mesečno ob sredah v mali dvorani, je namenjen ljubiteljem umetnosti brez predsodkov. Na 

teh večerih se prepletajo mladostniška svežina, individualna izvirnost, sodobni pogledi na 

umetnost in tudi nenavadne ustvarjalne smernice. V lanskem letu smo oblikovali pet takih, 

bolj intimnih umetniških večerov, med katerimi velja po izvirnosti in kakovosti še posebej 

izpostaviti večer brazilske glasbe v izvedbi Denis Dantas Quarteta, literarni večer, na katerem 

so se predstavili člani goriškega literarnega kluba Govorica in pesmi Mediterana v izvedi 

Klarise Jovanović. Tako je naša mala dvorana postala zatočišče ljubiteljev različnih zvrsti 

umetnosti, 'Art sredica' pa je s kakovostnimi umetniškimi vsebinami dodatno popestrila 

kulturno-umetniško ponudbo Goriške.  

 

 

 

ODSEV MISLI  

Večer plesa s Plesnim centrom Terpsihora Šempeter-Vrtojba 
 

18. 1. 2012 

 

LITERARNI VEČER  

v sodelovanju z Literarnim klubom GOVORICA iz Nove Gorice 
 

29. 2. 2012 

DENISE DANTAS QUARTET 21. 3. 2012 

 

PESMI MEDITERANA  

(Klarisa Jovanović – glas in Luka Ropret – kitara) 
     

 10. 10. 2012 

 

ZAPLEŠI ČRKE – Loredana Zega in Aleš Bajec 

Kaligrafska plesna predstava 
 

 14. 11. 2012 
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 Glasba z vrtov svetega Frančiška 
 

18. sezona  
 

Prizorišče: dvorana Frančiškanskega samostana na Kostanjevici 

  
Glasbeni cikel »Glasba z vrtov svetega Frančiška« je že 18. sezono zapored z izbrano 

glasbeno ponudbo oživljal frančiškanski samostan na Kostanjevici nad Novo Gorico, enega 

izmed redkih kulturnih biserov v mladem mestu, ki je hkrati tudi zanimiva turistična točka, 

predvsem zaradi grobnice Burbonov in bogate Škrabčeve knjižnice. V okviru tega glasbenega 

cikla smo izvedli sedem glasbenih večerov, na katerih smo nadaljevali tisto vsebinsko 

usmeritev, ki smo jo začrtali že pred leti in se je izkazala za uspešno. V ospredje smo 

postavili slovensko in ožje goriško ustvarjalnost ter dali priložnost predvsem mladim 

slovenskim glasbenim talentom, zlasti tistim z naših »goriških vrtov«, ki se šele uveljavljajo in 

si utirajo pot na koncertne odre. Ti brezplačni glasbeni dogodki, ki so izredno dobro obiskani, 

so tudi priložnost za promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter za 

izmenjavo in druženje tako glasbenikov kot občinstva iz Slovenije in Italije. 

 
 

 

MLADI GLASBENI BISERI 

Koncert primorskih nagrajencev na različnih glasbenih tekmovanjih 
 

8. 5. 2012 

 

ALESSANDRO VILLALVA, klavir 
 

16. 5. 2012 

DEKLIŠKA VOKALNA SKUPINA BODEČA NEŽA  22. 5.  2012 

 

KOMORNE SKUPINE MLADINSKE FILHARMONIJE NOVA 
 

 29. 5. 2012 

 

MIHA ŠTOKELJ, klavir 

IVOR RELJIĆ, saksofon 
 

  5. 6. 2012 

 

CARLO CORAZZA, klavir 

SIMONE PERAZ, klavir 
 

12. 6. 2012 

 

ENSEMBLE ADORE 

Anja Černic, flavta 

Doris Kodelja, flavta 
 

19. 6. 2012 
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 16. Mednarodno srečanje saksofonistov 
        
Mednarodno srečanje saksofonistov je pomemben projekt, ki se vse bolj razvija in je tudi v 

letu 2012 pomembno zaznamoval goriški in širši slovenski prostor. 16. edicija srečanja, ki je 

potekala v Novi Gorici med 27. junijem in 3. julijem, je bila v znamenju mojstrskih tečajev 

in festivala. Mojstrskih tečajev, ki so jih vodili priznani profesorji: Jean-Denis Michat (F), 

Philippe Geiss (F), Nicolas Prost (F), Gordan Tudor (CRO) in Matjaž Drevenšek (SLO) se je 

udeležilo 30 mladih saksofonistov iz Slovenije in 6-ih evropskih držav. Mladostni naboj, 

želja po pridobivanju novega znanja in izmenjavi izkušenj, prijetno druženje ter bogato 

spremno festivalsko dogajanje s 7 koncerti je predstavljajo tisto kvaliteto, ki 

organizatorja vzpodbuja, da nadaljuje s to ponudbo in prispeva tudi k obogatitvi poletnega 

utripa v mestu. Umetniški vodja srečanja je bil profesor Matjaž Drevenšek, soorganizator 

projekta pa Glasbena šola Nova Gorica. 

 
 

 

Festivalski program 

 

 

 

BIG BAND GD NOVA 

Anže Vrabec, dirigent 

Gost: Philippe Geiss (F), saksofon 
 

Bevkov trg, Nova Gorica 

27. junij 2012 

 

Jean-Denis Michat (F), saksofon 
Nicolas Prost (F), saksofon 
 

Frančiškanski samostan Kostanjevica 

28. junij 2012 
 

Oskar Laznik, saksofon 
Simon Klavžar, tolkala 
   

Dvorana Glasbene šole, Nova Gorica 

29. junij 2012 
 

BRDONČ TRANS TRIO 

Aleš Valentinčič, kitara 

Boštjan Simon, tenor saksofon 

Marko Lasič, bobni 

Matej Stupica, projekcije slik 
 

Turistična kmetija Štekar, Snežatno 

30. junij 2012 

 

Kvartet saksofonov 4SAXESS 
Lev Pupis, Oskar Laznik, Primož Fleischman,  
Dejan Prešiček 
 

Dvorišče gradu Kromberk 

2. julij 2012 

Zaključni koncert udeležencev mojstrskih 

tečajev 

 

 

Velika dvorana KD NG 

3. julij 2012 
 

 

Koncert mentorjev 16. mednarodnega  
srečanja saksofonistov 
Gostje: 4SAXESS 
 
 

Amfiteater gradu Kromberk 

3. julij 2012 
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 Dnevi stare glasbe 
 

Dnevi stare glasbe 2012 so nadaljevanje lanskega mednarodnega dogajanja v zgodovinskih 

ambientih Braniške doline in Komenskega Krasa, katerega organizacijo je v letu 2012 sprejel 

naš zavod. Ob tem se je oblikovalo tudi zanimivo partnersko sodelovanje, skupaj s še dvema 

podobnima festivaloma z daljšo tradicijo - Dvigradom iz hrvaške Istre in Musico Cortese iz 

sosednjih pokrajin Italije. Kot partner se nam je z dvema koncertoma pridružil še Ljubljanski 

grad ter strokovni partnerji, Muzikološki inštitut ZRC SAZU, Narodna in univerzitetna knjižnica 

Ljubljana in Pomorski muzej iz Pirana.  

Otvoritveni koncert festivala je bil na Ljubljanskem gradu in je pripadel sedemčlanski skupini 

Ensemble Lucidarium, ki si je pridobila mednarodni sloves z raziskovanjem židovske glasbe in 

renesančne glasbene zapuščine italijanskega podeželja.  

  

Osrednji program festivala se je osnoval ob glasbi, povezani z našimi deželami: v izvedbi 

slovenskega ansambla Musica cubicularis smo lahko prisluhnili Tartinijevi glasbi iz 18. 

stoletja, zaigrani na njegovi violini; na programu mlade skupine Aurion so bili med drugimi 

tudi dela Isaaca Poscha, ki je deloval v Ljubljani v začetku 17. stoletja; 16. stoletju se je 

posvetil novonastali projekt glasbe lutnjista Giacoma Gorzanisa, slepega Apuljčana, ki je 

živel v Trstu in bil tesno povezan s slovenskim plemstvom; nemška skupina Per-Sonat pa je 

izvedla skladbe in misterij s prehoda iz 14. v 15. stoletje, najdenih v sosednjem Čedadu. Pred 

koncerti so bile tudi manjše razstave in kratka uvodna predavanja, ki so jih pripravili 

sodelavci Muzikološkega inštituta ZRC SAZU v sodelovanju z NUK-om iz Ljubljane. 

 

 Festivalski program 

 

 

 

ENSEMBLE LUCIDARIUM (Italija, Švica) 
 

LJUBLJANA, Ljubljanski grad  

21. junij 2012 
 

ENSEMBLE AURION  
(Madžarska, Italija,  Španija, Francija) 
 

GORICA (IT), Goriški grad  

6. september 2012 

 

MUSICA CUBICULARIS (Slovenija)    

ŠTANJEL, Štanjelski grad  

7. september 2012 

 

PER-SONAT (Nemčija, Avstrija, Avstralija) 
 

BRANIK, Cerkev sv. Katarine  

8. september 2012 

 

PROGETTO DETTO IL GORZANIS  
(Slovenija, Italija, Kolumbija, Švica) 
 

LJUBLJANA, Ljubljanski grad  

14. september 2012 

PROGETTO DETTO IL GORZANIS  
 

 

SVETO PRI KOMNU, cerkev sv. Tilna 

15. september 2012 
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 Glasbena mladina 
 
 

Prizorišča: mala in velika dvorana Kulturnega doma, posamična prizorišča v 6-ih občinah 

 
Kulturni dom Nova Gorica že vrsto let tesno sodeluje z Glasbeno mladino Slovenije pri 

oblikovanju programov za mladino. Zavod izvede celotno koordinacijo, promocijo in dogovore 

s šolskimi pedagogi v petih občinah.  

 
Osnovni cilji tega programa so: 

- vzgoja mladih poslušalcev s komentiranimi šolskimi in mladinskimi koncertnimi 

programi različnih glasbenih zvrsti, 

- pomoč mladim, še neuveljavljenim glasbenikom, ki stopajo na profesionalno pot, in 

jim omogočati nastopanje na koncertnem odru, 

- negovanje in popularizacija glasbene dediščine, predvsem ljudske glasbe.  

 

Glasbeni programi so prilagojeni različnim starostnim stopnjam, izvedbeno pestrost pa 

zagotavljajo tudi različni načini podajanja glasbenih vsebin, od koncertnih nastopov s 

komentarji, lutkovno–glasbenih predstav, do muzikalov z vključitvijo plesa ter delavnic, kjer 

so neposredno v nastajanje glasbe vključeni otroci sami. Prvenstvena programska usmeritev 

je klasična glasba, predvsem v novoletnem času pa je veliko povpraševanje po ljudski in etno 

glasbi. Poleg povezovanja z Glasbeno mladino Slovenije občasno tudi sami oblikujemo 

programe za različne starostne stopnje (v okviru Tedna otroka in ob novem letu), nekatere 

od teh ponudimo šolam brezplačno, kot darilo Kulturnega doma Nova Gorica otrokom 

Goriške. Z vsemi temi aktivnostmi popestrimo glasbeno življenje mladim in jim širimo 

vedenje o glasbi. 

 
Kulturni dom Nova Gorica preko Glasbene mladine sodeluje s petimi občinami na Goriškem 

ter posreduje programe za vse osnovne in srednje šole, pa tudi za vrtce. V letu 2012 smo 

organizirali 30 različnih programov. Našteli smo 110 izvedb, ki si jih je ogledalo 6.562 otrok 

iz šestih občin. Imenitni rezultati tolikšnih izvedb postavljajo Kulturni dom Nova 

Gorica v celotnem slovenskem merilu še vedno daleč na prvo mesto po številu 

izvedenih koncertov, za kar smo pred dvema letoma prejeli tudi priznanje Glasbene 

mladine Slovenije. Zgovorne številke pričajo tudi o zglednem sodelovanju naše ustanove s 

sosednjimi občinami, pa tudi o veliki naklonjenosti ravnateljev in glasbenih pedagogov, ki 

skupaj z nami opravljajo dragoceno poslanstvo dodatne vzgoje in izobraževanja mladih na 

glasbenem področju.  
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Iz spodnje razpredelnice je razvidno število koncertov, ki smo jih izvajali bodisi v dvoranah 

kulturnega doma bodisi po šolah, in koliko otrok iz različnih šol na Goriškem je obiskalo 

določene koncerte. 

 

 

Vzgojno-izobraževalne ustanove po občinah št. dogodkov 
št. otrok po 

občinah 

 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

OŠ Milojke Štrukelj, OŠ Fran Erjavec, OŠ Kozara, 

OŠ Solkan, OŠ Grgar, Trnovo, OŠ Branik,  

vrtec Branik, OŠ Šempas, OŠ Dornberk,  

OŠ Prvačina, VVO Nova Gorica  

Srednje šole: TŠC in Gimnazija 

 

 
61 

 
4.309 

 

OBČINA BRDA 

OŠ Dobrovo in podružnica Kojsko 

 

6 294 

 
OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA 

OŠ Šempeter ter podružnici Vrtojba in Vogrsko 

 

5 310 

 
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA  

OŠ Miren ter podružnice Bilje, Kostanjevica in  

Opatje selo 

 

20 773 

 

OBČINA KANAL 

OŠ Kanal in OŠ Deskle 

 

17 
 

816 
 

OBČINA AJDOVŠČINA 1 60 

 
SKUPAJ 

 

110 6.562 
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 Ostala ponudba Kulturnega doma Nova Gorica  
 
Polglasbenega abonmaja, Grajskih harmonij, Glasbene mladine, drugih zgoraj opisanih 

ciklov, Dnevov stare glasbe in Mednarodnega srečanja saksofonistov, Kulturni dom Nova 

Gorica organizira in posreduje še vrsto drugih kulturnih dogodkov. Vključuje se v čezmejne 

projekte, oblikuje bogato izvenabonmajsko ponudbo, ki zajema različne glasbene zvrsti, na 

različnih prizoriščih sodeluje s kulturnimi in šolskimi ustanovami, beleži različne jubileje ter na 

osnovi lastnih izkušenj pomaga pri uresničitvi dogodkov drugih institucij in društev.  

Še posebej velja izpostaviti izvenabonmajske koncerte, kjer so prevladovali kakovostni in 

hkrati dovolj všečni programi različnih glasbenih žanrov. Zato je za te koncerte večkrat 

vladalo veliko zanimanje. V okviru čezmejnih projektov sta pomembna festivala »Med 

zvoki krajev« in »Dvorna glasba«, v katera se naš zavod že vrsto let vključuje z 

organizacijo koncerta na slovenski strani in poskrbi, da se v okviru festivalov v Italiji 

predstavijo tudi slovenski glasbeniki. Omenjena projekta ne pomenita le priložnost za 

predstavljanje slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ampak tudi priložnost za 

doseganje prepoznavnosti Slovenije in našega mesta v širšem mednarodnem prostoru. Pri 

omenjenih festivalih sodelujemo z italijanskima društvoma Progetto Musica in Dramsam 

Centro Giuliano di Musica Antica. 

Jesenski glasbeni tris je tisti glasbeni projekt, ki predstavlja in promovira »manj klasične« 

glasbene zvrsti: blues, jazz, etno, avtorsko in črnsko duhovno glasbo. To so glasbene zvrsti, 

ki jih na našem koncu nimamo priložnosti velikokrat slišati. Zato je zanimanje za tovrstno 

glasbeno ponudbo precej veliko. To je tudi glavna spodbuda, da že vrsto let v program 

vključujemo tovrstno glasbo, ki je med občinstvom dobro sprejeta. Jesenski glasbeni tris je 

svež, zanimiv, vznemirljiv in pester, saj ponuja raznoliko glasbo za glasbene sladokusce in 

odpira nova glasbena obzorja. Znotraj festivala smo se z jazz koncertom vključili v 

mednarodni festival Jazz & Wine of Peace, ki ga organizira društvo Controtempo iz Krmina, z 

gosplom pa v projekt GO Gospel, ki smo ga že tradicionalno oblikovali s Kulturnim domom iz 

sosednje Gorice. S temi povezavami znotraj projekta se odpiramo tudi v širši prostor in 

vzpostavljamo medkulturni dialog ter vzpodbujamo kulturno povezovanje med mestoma. 
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Spodnja razpredelnica prikazuje ostalo glasbeno ponudbo Kulturnega doma Nova Gorica v letu 

2012, znotraj katere so se odvili 3 koncerti v okviru festivala Jesenski glasbeni tris, 2 koncerta v 

okviru »čezmejnih projektov« in 11 preostalih koncertnih večerov.  

 

1. 

 

DEŠKI ZBOR 

BONIFANTES 
 

Klasičen koncert    5. 1. 2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 

2. 

 

UROŠ PERIĆ & The 
Bluenote Quartet & The 

Pearlettes 
 

Blues – soul koncert 27. 1. 2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 

3. 

 

Ati Soss, kot ga čutimo 
danes 
 

Koncert ob dnevu 
žena 

 8. 3. 2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 

4. 
ETNOPLOČ in Accordion 
Orchestra 4-8 8-16 

 
Etno koncert 

 
13. 4. 2012 

Velika dvorana 
Kulturnega doma 

5. 

 

Nastop dijakov Gimnazije 
Nova Gorica 
 

Podarimo vam 
pesem 

24. 4. 2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 

6. 
 

VLADO KRESLIN 
 

Kantavtorski večer  9. 5. 2012 
Kulturni dom 

Gorica (I) 

7. 

 

BRATKO BIBIČ & The 

Madleys 
 

Imago Sloveniae  6. 7. 2012 
Amfiteater Gradu 

Kromberk 

8. 
 

ANSAMBEL ALTRUEGO 
 

Nei suoni dei luoghi 
– Med zvoki krajev 

31. 8. 2012 
Grad Kromberk – 

dvorana 

9. PER-SONAT 
Musica Cortese – 
Dvorna glasba  

 8. 9. 2012 
Cerkev Sv. 

Katarine, Branik 

10.  

 

ANJA BUKOVEC, violina 

Pan Ars, sekstet klarinetov 
 

Crossover koncert 20.10. 2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 

11. 

 

Gaetano Liguori New 
Quintet 
 

Jesenski glasbeni 
tris- jazz 

27. 10. 2012 
Mala dvorana 

Kulturnega doma 

12. SEDMINA Etno koncert 17. 11. 2012 
Mala dvorana 

Kulturnega doma 

13.  The Tzar Blues Band 
Jesenski glasbeni 

tris- blues 
27. 11. 2012 

Mala dvorana 
Kulturnega doma 

14. 

 

Mladinska Filharmonija 
NOVA 

Simon Perčič, dirigent 
 

Praznični koncert 14. 12. 2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 

15. 

 

F.O.C.U.S. Sound of 
Victory 
 

Go Gospel & 
Jesenski glasbeni 

tris  

18. 12.2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 

16. 

 

RADE ŠERBEDŽIJA in 
skupina Zapadni kolodvor 
 

Večer šansonov 22. 12. 2012 
Velika dvorana 

Kulturnega doma 
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1.2.2  Galerijska dejavnost 

 
V Kulturnem domu Nova Gorica se zavedamo vloge in pozicije, ki jo ima novogoriška 

Mestna galerija kot osrednje razstavišče za sodobno umetnost na Goriškem. 

Doslej je že kar nekaj uveljavljenih in manj uveljavljenih umetnikov prav v naši galeriji uspelo 

realizirati svoje zamisli in atraktivne projekte, saj jim specifična krožna oblika galerijskega 

prostora predstavlja poseben ustvarjalni izziv in omogoča zelo intimno izkušnjo z 

umetninami. V času svojega obstoja je novogoriška Mestna galerija tako prerasla v eno 

izmed osrednjih razstavišč za sodobno vizualno umetnost na Primorskem ter postala 

pomembna in referenčna tudi v širšem slovenskem prostoru. Mednarodno prepoznavnost pa 

smo dosegli predvsem s festivalom Pixxelpoint. 

Tudi v letu 2012 smo oblikovali raznolik program, v katerem smo zajeli več zvrsti vizualne 

umetnosti: od slikarstva, kiparstva, fotografije do različnih projektov iz področja medijske 

umetnosti, ki vnašajo v svet umetnosti neko novo oz. drugačno sporočilnost in estetiko. 

Bistveni kriteriji pri izboru razstav so kot doslej bili: na prvem mestu kvaliteta, izvirnost ideje 

in izvedbe ter vpetost v sodobne umetniške tokove. Predstavljanje najnovejših tendenc v 

slovenski sodobni vizualni umetnosti, tesna povezanost z lokalnim prostorom, v katerem 

galerija deluje, in vzpostavljanje vezi s tujo likovno produkcijo ter oblikovanje vzgojno-

izobraževalnih programov ostajajo še naprej glavne programske smernice galerije.  

Na podlagi sklepov galerijskega sveta in sprejetega programa smo v Mestni galeriji Nova 

Gorica v letu 2012 uresničili 12 razstav, od tega so bile 3 na drugi lokaciji, 6 strokovnih 

predavanj oz. predstavitev na temo sodobne vizualne umetnosti, 42 dogodkov v 

okviru brezplačnega pedagoškega programa kamor sodijo otroške likovne  

ustvarjalnice, 2 projekciji umetniških videov oz. filma povezana z galerijskim 

programom in 9 drugih dogodkov, kot so novinarske konference, okrogle mize, 

performansi, javna vodstva ipd. Med vsemi temi dogodki jih je bilo 14 sestavni del 

festivalskega dogajanja ob 13. mednarodnem festivalu novomedijske umetnosti 

Pixxelpoint , kjer smo se letos povezali z organizatorji 5. mednarodnega seminarja: Novi 

pristopi v akustiki in zvoku. V okviru simpozija se je v dveh dneh zvrstilo kar 14 predavanj. 

Skupaj je bilo torej realiziranih 71 dogodkov. Poleg tega so bila po razstavah strokovna 

vodstva po razstavah. Na te dogodke smo privabili okrog 6.046 obiskovalcev.  

Finančna sredstva za realizacijo programov v okviru galerijske dejavnosti so prispevali: 

Mestna občina Nova Gorica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike 

Slovenije in Občina Šempeter-Vrtojba. Za nekatere projekte smo pridobili tudi sredstva 

sponzorjev in donatorjev. 
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Program 
Št. 

dogodkov 
Št. 

obiskovalcev 

Razstavni program z vključenimi razstavami na drugih lokacijah 

(brez razstav v okviru Pixxelpointa) 
8 2.615 

Mednarodni festival novomedijske umetnosti Pixxelpoint (vključno 

z razstavami, delavnicami, predavanji, obfestivalskimi dogodki…) 
14 2.270 

Pedagoški program - ustvarjalnice 42 984 

Predavanja in predstavitve 4 112 

Umetniški film v povezavi z galerijsko dejavnostjo 2 60 

Drugi dogodki 1 5 

SKUPAJ 71 6.046 
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 Razstavni program  
 
V letu 2012 smo glede na zastavljen razstavni program realizirali 12 razstav. Od tega jih je 

bilo 9 postavljenih v Mestni galeriji Nova Gorica, na drugih  lokacijah pa 3 razstave v okviru 

Pixxelpointa: v Galeriji Tir na Mostovni, Galeriji Dimenzija napredka v Solkanu in Galeriji 

ArtOpenSpace v Gorici (Italija).  

Če odštejemo mednarodni festival Pixxelpoint, ki ga bomo ovrednotili v nadaljevanju, je bilo 

tako realiziranih 8 razstav. 5 razstav je bilo samostojnih, 3 razstave pa so bile skupinskega 

značaja. Posamezna razstava je bila na ogled povprečno tri tedne, razen razstav v okviru 

mednarodnega festivala Pixxelpoint, ki so trajale sedem dni. Ob vseh razstavah smo izdali 

večinoma dvojezični razstavni katalog. Ob festivalu Pixxelpoint pa je izšel obsežen trojezični 

zbornik.  

Pri tem gre izpostaviti razstavo Pogledi 6. Gre za bienalno razstavo, ki je izšla iz geografskih 

okvirov Dolenjske, Bele krajine in Posavja in se je s šesto izvedbo razširila na celotni prostor 

Slovenije. Izbrani kustosi devetih osrednjih regijskih galerij (Galerija Božidar Jakac, 

Kostanjevica na Krki, Galerija Murska Sobota, Galerija sodobne umetnosti, Celje, Galerija 

Velenje, Gorenjski muzej, Kranj, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, Mestna 

galerija Nova Gorica, Obalne galerije Piran in Umetnostna galerija Maribor), ki v okolju 

svojega delokroga najbolje prepoznajo tok dogajanja in s tem novosti na področju likovne 

umetnosti, so opravili reprezentativno selekcijo na temo razstave, ki je bila opredeljena z 

naslovom Jaz, tukaj, zdaj. S skrbnim strokovnim izborom posameznega dela dveh avtorjev, 

ki izhajata iz okolja delokroga posamezne regijsko pomembne galerije, je bil ustvarjen 

avtentičen vpogled v raznolikost ustvarjalne senzibilnosti likovnih umetnikov iz vse Slovenije.  

 

 

UMETNIKI NASLOV RAZSTAVE 
TRAJANJE 

OD DO 

Dubravko Baumgartner, Vesna 
Blagotinšek, BridA/Sendi Mango, Jurij 

Pavlica, Tom Kerševan, Robi Caglič, 
Ana Čigon, Andreja Džakušič, Milan 

Golob, Maja Hodošček, Jurij Kalan, 
Anja Kranjc, Gani Llalloshi, Martina 
Mihoković, Maja Pučl, Jože Slak, 

Natalija Šeruga, Marko Tušek, Tanja 
Vergles, Uroš Weinberger 

POGLED 6: Jaz, tukaj 

zdaj 
6. 1. 2012 27. 1. 2012 

DEJAN KALUDJEROVIĆ  
Indigo. Začnimo od tod 

(Mala retrospektiva) 
9. 2. 2012 24. 2. 2012 

BETI BRICELJ  Optima forma 2. 3. 2012 23. 3. 2012 
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General Idea, Laibach, George 
Maciunas, Marina Naprushkina,  

Guillaume Paris, Agnieszka Polska, 
Arcangelo Sassolino, Isabel Schmiga, 

Orson Welles 
 

Onkraj zasedenih podob 29. 3. 2012 20. 4. 2012 

ARJAN PREGL  120 dni Arjana Pregla 11. 5. 2012 31. 5. 2012 

MATEJA KAVČIČ, VLADIMIR LEBEN  Flora in Favna  7. 6. 2012 29. 6. 2012 

MATEJ PEČNIKAR  Majhna srca 29. 9. 2012 19. 10. 2012 

TANJA VERLAK  Polnoč v Mumbaju 26. 10. 2012 16. 11. 2012 

 

 13. edicija mednarodnega festivala novomedijske umetnosti – 
Pixxelpoint 2012 

 
Nova Gorica in Gorica sta bili od 7. do 14. decembra ponovno v znamenju Pixxelpointa, ki je 

že 13. leto zapored poskušal predstavljati različne aspekte t.i. umetnosti novih medijev. 

Prvotni namen festivala, ki si je za cilj zadal približati informacijske tehnologije širšemu 

občinstvu in obenem seznaniti predvsem mlajše generacije z drugačnimi možnostmi uporabe 

novih medijev, je daleč presegel svoje okvire.  

Tokrat je bil festival zasnovan nekoliko drugače, saj je predstavil umetniške projekte, ki se 

nekoliko bolj stapljajo z znanostjo in pri tem poleg tehnoloških izpostavljajo tudi biološke, 

etnološke, politične in druge problematike. 

V času svojega delovanja se je festival nedvomno uveljavil kot eden pomembnejših festivalov 

novomedijske umetnosti v slovenskem prostoru in si je obenem izoblikoval ugled tudi v 

mednarodnem merilu. V zadnjih šestih letih razvijamo festival tudi kot čezmejni projekt, zato 

smo k sodelovanju povabili društvo Lucide iz Gorice. Festival tako vzpodbuja umetniško in 

teoretsko ustvarjalnost na obmejnem območju ter hkrati razvija čezmejno sodelovanje na 

inventivnem polju novih medijev, ki že sami po sebi ne poznajo meja in delujejo globalno. 

Tokratni festival z naslovom »333.7 m/s « se je tako kot prejšnja leta odvijal na več 

lokacijah v Novi Gorici in italijanski Gorici: v Mestni galeriji Nova Gorica, galeriji Tir na 

Mostovni, galeriji Dimenzija napredka v Solkanu, galeriji Galleria Metropolitana (Gorica, 

Italija) in na nekaterih drugih prostorih v mestu. Izbor teme in umetnikov smo letos zaupali 

kuratorjema, umetnostnemu zgodovinarju Aljoši Abrahamsbergu ter enemu najbolj 

profiliranih slovenskih intermedijskih in konceptualnih umetnikov Marku Peljhanu.  

Geslo »333.7 m/s « označuje hitrost zvoka ob povprečni temperaturi 4,1 stopinje Celzija. S 

takšno hitrostjo se je po tirnici novih medijev gibal 13. festival Pixxelpoint. Zvočne 
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arhitekture, pokrajine, konstrukcije in zrna, pulzi, modulacije in šumi, ki jih proizvajajo 

kompleksni stroji ali najbolj preprosti resonančni objekti, so obiskovalca naslavljali z nizom 

vprašanj o osnovnih elementih novomedijskega umetniškega izraza v drugem desetletju 21. 

stoletja, 99 let po tem, ko je futurist Luigi Russolo izdal ključni manifest UMETNOST HRUPA 

in z njim definiral podobo zvočnosti v umetnosti 20. stoletja. 

V okviru festivala smo poleg razstav organizirali še več drugih dogodkov, delavnice in 

predavanja, obfestivalsko dogajanje pa so popestrili tudi s koncerti in performansi. Ponovno 

smo izdali tudi razstavni katalog, ki predstavlja vsa razstavljena dela in sodelujoče umetnike. 

 

PIXXELPOINT 2012, kuratorja: Aljoša 
Abrahamsberg in Marko Peljhan 
Mestna galerija Nova Gorica 

333,7 m/s 7. – 14. 12. 2012 

PIXXELPOINT 2012, kuratorja: Aljoša 
Abrahamsberg in Marko Peljhan 
Galerija Dimenzija napredka, Solkan 

333,7 m/s 7. – 14. 12. 2012 

PIXXELPOINT 2012, kuratorja: Aljoša 
Abrahamsberg in Marko Peljhan 
Galerija Tir, Mostovna 

333,7 m/s 7. – 14. 12. 2012 

PIXXELPOINT 2012, kuratorja: Aljoša 
Abrahamsberg in Marko Peljhan 
Galerija ArtOpenSpace, Gorica 

333,7 m/s 7. – 14. 12. 2012 

Konrad Becker & Sela 
Palača Lanthieri, Gorica 

Operations 7. 12. 2012 

Lyno-Leum + Dj Color 
Trg Sv. Antona, Gorica 

B. A. S. S. 7. 12. 2012 

DJ Penzija 
Mostovna 

Afterparty  7. 12. 2012 

 Vse galerije Javno vodstvo po razstavi 10. 12. 2012 

 Galerija ArtOpenSpace, Gorica 
Srečanje s kuratorji in 

umetniki festivala  
11. 12. 2012 

HhBar Paolo Pascolo+JesterN 
Galerija ArtOpenSpace, Gorica 

Performans 12. 12. 2012 

 Primorski tehnološki park – 14 predavanj 
5. mednarodni seminar: 
Novi pristopi v akustiki 

in zvoku 
13. 12. 2012 

FIORE FABRIZIO, CARUSO ALBERTO 
Galerija ArtOpenSpace, Gorica 

No set 13. 12. 2012 

HEDBRIDGE DICK 
Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica 

Sindrom X: vrtoglavica in 
avtobiografija 

13. 12. 2012 

 

MUNK, MOULLINEX, COLOR, FUNKABIT 
PF Ločnik 
 

Zaključek festivala 14. 12. 2012 
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 Obrazstavni programi  
 

Poleg rednega razstavnega programa so se v Mestni galeriji Nova Gorica odvijala tudi 

strokovna vodstva po razstavah, strokovna predavanja na temo sodobne vizualne 

umetnosti, filmske projekcije in drugi dogodki (tu niso upoštevani dogodki v okviru 

mednarodnega festivala novomedijske umetnosti Pixxelpoint). Predavanja in obe filmski 

projekciji smo strnili v program Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo, s katerim 

želimo vzpostaviti še teoretični diskurz na področju sodobne umetnosti. Te dogodke je 

obiskalo okoli 177 ljudi. 

 

REBEKA VIDRIH  
Abstraktni ekspresionizem in odzivi, 

predavanje 
24. 1. 2012 

REBEKA VIDRIH  Konceptualna umetnost, predavanje 13. 2. 2012 

REBEKA VIDRIH  Sodobna umetnost – situacija, predavanje 13. 3. 2012 

RENE RUSJAN  
Visoka šola za umetnost se predstavi, 

predavanje in predstavitev 
2. 10. 2012 

JANEZ JANŠA Jaz sem Janez Janša (SLO, 2012), film 20. 11. 2012 

 Novinarska konferenca za Pixxelpoint 2013 30. 11. 2012 

 

MATTHEW AKERS, JEFF DUPRE 
 

Marina Abramović: The artist is present 
(ZDA, 2012), film 

4. 12. 2012 

 
 
 
 
 

 Pedagoški program  
 

V Mestni galeriji Nova Gorica že vrsto let skrbimo za populariziranje vizualne umetnosti tudi 

med otroci in mladimi s skrbno izbranim pedagoškim programom. Da bi zadovoljili različne 

ciljne skupine, razvijamo ustrezne specifične metode za čim učinkovitejšo predstavitev, 

razumevanje in doživljanje likovne umetnosti.  

Očarljivi svet umetnosti skušamo otrokom vseh starostnih stopenj približati z otroškimi 

likovnimi ustvarjalnicami, ki jih zaenkrat še brezplačno posredujemo vrtcem ter 

osnovnim šolam na širšem goriškem območju. Pod vodstvom domačih likovnih umetnikov z 

večletnimi izkušnjami na področju vodenja kreativnih delavnic, ki so sicer terminsko 
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prilagojene razstavnemu programu, otroci razvijajo svojo ustvarjalnost ter spodbujajo 

domišljijo. Za ustvarjalnice vlada med vrtci in osnovnimi šolami na širšem Goriškem območju 

veliko zanimanje in povpraševanje presega ponudbo.  

V letu 2012 smo izvedli 6 serij delavnic, skupaj 42 izvedenih pedagoških programov. 

Delavnic so se udeležili otroci iz OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, OŠ Ledine, OŠ 

Ivana Roba Šempeter pri Gorici in POŠ Vrtojba, OŠ Bilje, OŠ Dornberk in POŠ Prvačina, Vrtec 

Mavrica iz Šempetra in Vrtec Kurirček iz Nove Gorice, skupaj 984 otroka. Na posamezni 

ustvarjalnici, ki navadno traja 2 do 3 šolske ure je namreč zaradi individualne narave dela ter 

omejenega prostora število udeležencev omejeno.  

Vedno večje povpraševanje in zadovoljstvo otrok priča o dobrem sodelovanju Mestne galerije 

z vrtci in osnovnimi šolami na širšem Goriškem območju ter o veliki naklonjenosti ravnateljev 

in likovnih pedagogov, ki skupaj z nami opravljajo pomembno ter dragoceno poslanstvo 

vzgoje in izobraževanja mladih na vizualnem področju.  

 
 

VODJA 
PEDAGOŠKEGA 

PROGRAMA 
 

TEMA LIKOVNE 
USTVARJALNICE 

TRAJANJE 
ŠT.  

PONOVITEV OD DO 

 

AMEDEJA FJORELI 
in IVAN ROB 
 

Likovne ustvarjalnice – 
slikarstvo 

10. 2. 2012 17. 2. 2012 6  

 

AMEDEJA FJORELI 
in IVAN ROB 
 

Likovne ustvarjalnice – 
slikarstvo 

16. 3. 2012 23. 3. 2012 6  

 

AMEDEJA FJORELI 
in IVAN ROB 
 

Likovne ustvarjalnice – 
glina 

16. 4. 2012 20. 4. 2012 4 

AMEDEJA FJORELI  
Likovne ustvarjalnice – tisk 

na majice 
11. 6. 2012 18. 6. 2012 6  

ANA ZAVADLAV  
Likovne ustvarjalnice – 

risba 
1. 10. 2012 11.10. 2012 8  

AMEDEJA FJORELI  
Likovne ustvarjalnice – 

izdelovanje papirja 
5. 11. 2012 21.11. 2012 12  
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1.2.3  Filmska dejavnost 

 
Filmski program umetniških filmov v letu 2012 smo oblikovali na podlagi filmskih naslovov, ki 

smo jih dobili od distributerjev, veliko pozornost pa smo namenili tudi čim bolj raznoliki 

ponudbi iz t.i. neodvisne filmske produkcije. Ta ponudba je zaokrožena v različne akcije oz. 

cikle in ponudbo mladinskega filma, ki prinaša kakovostnejši program, v katerem imajo 

zagreti filmofili na voljo pester izbor trenutno najbolj aktualnih 'art filmov' različnih žanrov, ki 

so bili nagrajeni na filmskih festivalih. Glavno težo nosi abonma Filmsko gledališče, ki ima 

eno najbogatejših tradicij, saj se tovrstni program v Novi Gorici kontinuirano izvaja že več kot 

dvajset let. 18 filmskih naslovov na sezono, privablja vedno večje število gledalcev in v 

letošnji sezoni se lahko pohvalimo s 127 abonenti. Letos nadaljujemo tudi Filmski vrtiljak 

– zaokroženo ponudbo kakovostnih in umetniških filmov za otroke in mladino, ki v dvorano 

privablja veliko mladih.  

V Kulturnem domu Nova Gorica verjamemo, da kljub neustreznim pogojem za razvoj filmske 

kulture (zastarela dvorana, ki si jo film deli z drugimi programi javnega zavoda; prikazovanje 

filmov s prevelikim časovnim zamikom od začetka prikazovanja v Sloveniji, kar pomeni odliv 

gledalcev v Ljubljano, Koper ali sosednjo Gorico; filma pri nas za premierno predstavitev ne 

moremo dobiti, ker se mora najprej odvrteti v Ljubljani, to pa za nas, ker nimamo rednega 

filmskega programa, temveč samo abonmajski cikel z dodatnimi akcijami, lahko pomeni tudi 

polletni zamik v predvajanju filma …), s ponudbo umetniškega in mladinskega filma 

vzpodbujamo razvoj le-te na Goriškem in tako še vedno širimo krog ljubiteljev filma. Trudimo 

se, da je nabor filmskih naslovov čim bolj pester in čim širše zastavljen, da zadovoljimo vse 

okuse naših obiskovalcev.  

V letu 2012 je bilo na sporedu skupaj 57 filmskih projekcij, kjer smo na ogled ponudili 76 

različnih filmskih naslovov. Od tega je bilo 16 umetniških filmskih projekcij, 8 projekcij v 

sklopu Filmske mladine, 19 filmov v okviru Filmskega gledališča in 14 filmov v okviru 

mladinskega programa Filmski vrtiljak. Vseh 57 predstav skupaj si je ogledalo 5.863 ljudi; 

od tega je bilo 1.858 odraslih, 2.937 otrok, 1.068 pa je bilo brezplačnih ogledov.  
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Program Št. projekcij Št. gledalcev 

Umetniški filmski program 16 1.106 

Filmsko gledališče 19 2.961 

Mladinski filmski program 8 947  

Filmski vrtiljak  14 849 

SKUPAJ 57 5.863 
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 Umetniški filmski program 
 
V lanskem letu je bilo 35 filmskih predvajanj, ki sodijo v sklop Filmskega gledališča ter 

ostale ponudbe umetniškega filma. Skupaj si je filme ogledalo 4.067 gledalcev. 

Ugotavljamo, da je bil ta segment filmske ponudbe dobro obiskan, saj smo v povprečju na 

filmsko projekcijo našteli 116,2 človeka. Filmski kritik Denis Valeč meni, da je Nova Gorica 

eno izmed resnično redkih slovenskih mest, ki je tudi v času, ko je obisk kinodvoran pri nas 

na precej nizki ravni, dosegala za gledanost nekomercialnih filmov prav neverjetne številke. 

To kaže na to, da imamo na Goriškem veliko poznavalcev oz. ljubiteljev umetniškega filma in 

zato je vredno nadaljevati s tovrstno ponudbo. 

 

 Filmsko gledališče 

 
Tudi v letu 2012 smo nadaljevali z abonmajskim programom 'Filmsko gledališče'. Izbor 

filmskih naslov je tudi tokrat pripravil selektor Denis Valič, sicer filmski kritik in publicist. 

Vanj so bili vključeni filmi različnih žanrov, ki so bili nagrajeni na filmskih festivalih. Abonma 

za sezono 2012/2013 obsega pester izbor 18 umetniških naslovov. V letu 2012 je bilo v 

okviru Filmskega gledališča predvajanih 19 filmov. Filme si je ogledalo 2.961 gledalcev, kar 

pomeni povprečno 155,8 gledalcev na predstavo.  

 

Črni labod  
Darren Aronofsky (ZDA, 2010) 

  6. 1. 2012  

Še eno leto  
Mike Leigh (Velika Britanija, 2010) 

13. 1. 2012 

Dekle z zmajskim tatujem  
Niels Arden Oplev (Švedska, Danska, Nemčija, 2009) 

20. 1. 2012 

Štirje levi  
Chris Morris (Velika Britanija, 2010) 

27. 1. 2012 

Lahko noč, gospodična  
Metod Pevec (Slovenija, 2011) 

 3. 2. 2012 

Namišljene ljubezni 
Xavier Dolan (Kanada, 2010) 

17. 2. 2012 

Adžami 
Scandar Copti, Yaron Shani (Nemčija, Izrael, 2009) 

24. 2. 2012 

Stric Boonmee se spominja  
Apichatpong Weerasethakul (Tajska, Velika Britanija, Nemčija, Francija, 
Španija, Nizozemska, 2010) 

 2. 3. 2012 

Na sledi očetu 
Debra Granik (ZDA, 2010) 

 9. 3. 2012 

Na morje!  
Pedro González-Rubio (Mehika, 2009) 

16. 3. 2012 

Kako sem preživel to poletje  
Aleksej Popogrebski (Rusija, 2010) 

30. 3. 2012 

Ropar 
Benjamin Heisenberg (Nemčija, Avstrija, 2010) 

13. 4. 2012 
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Turneja  
Mathieu Amalric (Francija, 2010) 

20. 4. 2012 

Fant s kolesom 
Jean-Luc, Pierrre Dardenne (Belgija/Francija/Italija, 2011) 

19. 10. 2012 

Habemus Papam: Imamo papeža 
Nanni Moretti (Italija, 2011) 

26. 10. 2012 

Cezar mora umreti 
Paolo, Vittorio Taviani (Italija, 2012) 

16. 11. 2012 

Ime mi je Li 
Andrea Segre (Italija/Francija, 2011) 

23. 11. 2012 

Le Havre 
Aki Kaurismäki (Finska/Francija/Nemčija, 2011) 

30. 11. 2012 

Koža, v kateri živim 
Pedro Almodóvar (Španija, 2010) 

21. 12. 2012 

 

 

 Ostala ponudba umetniškega filma 

 
V okviru ponudbe umetniškega filma smo v lanskem letu ponudili še 16 filmskih večerov. 

Tudi v letu 2012 se je Kulturni dom Nova Gorica skupaj z Informacijsko točko Evropske 

komisije Europe Direct Nova Gorica priključil projektu Filmski teden Evrope, in v tem 

okviru brezplačno predstavili 3 filme. Filmski teden Evrope 2012 so skupaj pripravili 

Predstavništvo Evropske komisije, Informacijska pisarna Evropskega parlamenta in Urad 

vlade RS za komuniciranje v sodelovanju z Art kino mrežo Slovenija in Media Deskom 

Slovenija. Filmski teden je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Evropskim 

parlamentom in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.  

 

V oktobru pa smo pripravili 3 filmske večere poimenovane Filmi Visoke šole za umetnost 

Univerze v Novi Gorici in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart. Tu smo lahko 

spremljali izbor študentskih filmov dveh šol, ki sta po svojem nastanku tesno povezani: Visoke 

šole za umetnost Univerze v Novi Gorici in Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart iz Ljubljane. 

Umetniški film predstavlja pomemben segment tudi v povezavi z galerijsko dejavnostjo, tako 

da smo v okviru Soočanj s sodobno vizualno umetnostjo gledalcem ponudili na ogled še 2 

filma.  

Umetniški filmi Datum  

Črni labod  
Darren Aronofsky (ZDA, 2010) 

 6. 1. 2012 

Pisma sv. Nikolaju 
Mitja Okorn (Poljska, 2011) 

11. 2. 2012 
  3. 3. 2012 

Potop v piramido 
Toni Cahunek (Slovenija, 2011) 

  1. 3. 2012 

Grivasti vojak 
Steven Spielberg (ZDA, 2011) 

23. 3. 2012 

http://www.kolosej.si/filmi/oseba/steven-spielberg/
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Oči in ušesa boga - Videonadzor Sudana 
Tomo Križnar (Slovenija, 2012) 

12. 4. 2012 

V deželi krvi in medu 
Angelina Jolie (ZDA, 2011) 

21. 4. 2012 

Venetian Connection / Odkrivamo skrita življenja Benetk  
Program kratkih filmov  

 9. 5. 2012 

Sneg na Kilimandžaru 
Robert Guédiguian (Francija, 2011) 

11. 5. 2012 

Masaker 
Roman Polanski (Francija, Nemčija, Poljska, 2011) 

12. 5. 2012 

Čisto sveži filmi 
(Kaj zanima mlade generacije Visoke šole za umetnost Univerze v 
Novi Gorici?) 
Program kratkih filmov 

  5. 10. 2012 

Prvi diplomski filmi 
(Prvi diplomanti Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici) 

 6. 10. 2012 

Po stopinjah Silvana Furlana 
Program kratkih filmov 

 9. 10. 2012 

Kopljemo po arhivih 
(Arhivski filmi Šole uporabnih umetnosti Famul Stuart) 
Program kratkih filmov 

12. 10. 2012 

Jaz sem Janez Janša  
Janez Janša (Slovenija, 2012) 

20. 11. 2012 

Marina Abramović: The artist is present  
Matthew Akers, Jeff Dupre (ZDA, 2012) 

 4. 12. 2012 

 
 
 

 Mladinski filmski program 
 
V okviru filmske ponudbe smo pripravili tudi posebne programe za šolske otroke in mladino. 

Filme smo izbirali predvsem glede na želje šol in jih vrteli v dopoldanskem času za 

organizirane oglede. Tako smo vrtcem, osnovnim in srednjim šolam širšega goriškega 

območja ponudili številne filmske projekcije, od katerih so izbrali 6 naslovov, ki smo jih 8 

krat predstavili. Med filmi za mladino smo predvajali tudi film Zgodba gospoda P. F. režiserja 

Karpa Godine (Slovenija, 2002), ki je bil v program uvrščen v okviru projekta Nagrada Darka 

Bratina, ki ga izvaja Kinoatelje Gorica. 

 

Mladinski filmski program so si ogledali otroci in mladostniki iz Gimnazije Nova Gorica, TŠČ 

Nova Gorica, OŠ Solkan, OŠ Šempeter, OŠ Dobravlje, OŠ Frana Erjavca, OŠ Kozara, OŠ 

Čepovan in OŠ Kanal. Skupaj si je ponujeni mladinski filmski program v dopoldanskem času 

organizirano ogledalo 947 otrok in njihovih spremljevalcev, kar na predstavo v povprečju 

predstavlja 118,36 ljudi. 
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 Filmski vrtiljak 
 
Od septembra 2009 smo v Kulturnem domu Nova Gorica uvedli nov filmski program 

Filmski vrtiljak, ki se je med otroci zelo dobro prijel in obiskanost filmov narašča. Gre za 

celoletno ponudbo kakovostnih in umetniških filmov za otroke in mladino, kjer 

mladi gledalci lahko spoznavajo filmsko govorico. Program sestavljajo tako kakovostni in 

nagrajeni animirani filmi kot igrani in dokumentarni filmi primerni za različne starostne 

stopnje. Izbirali smo med naslovi, ki so nam jih ponudili domači distributerji, pri izboru pa sta 

glavno vlogo igrali žanrska raznovrstnost, kakovost ter vsebinska raznolikost. Naš namen je, 

da mlado populacijo ponovno privabimo v kinodvorano, za katero je film v svojem bistvu tudi 

narejen, in da vzpodbudimo dialog na relaciji med gledalci oz. starši in otroci.  

 

V letu 2012 smo na ogled tako ponudili 13 filmskih naslovov, ki si jih je na 14 projekcijah 

ogledalo 849 obiskovalcev, kar je povprečno 60,64 gledalcev na filmsko projekcijo. 

 

Filmi za otroke in mladino Datum  

Legenda sovjega kraljestva  
Zack Snyder (ZDA, Avstralija, 2010) 

13. 1. 2012 

Mali Nikec  
Laurent Tirard (Francija, Belgija, 2009) 

27. 1. 2012 

Medvedek Pu 
Stephen J. Anderson, Don Hall (ZDA, 2011) 

10. 2. 2012 

Bonobo Beni 
Alain Tixier (Francija, 2010) 

 2. 3. 2012 

Vesele nogice 2  
George Miller (Avstralija, 2011) 

 9. 3. 2012 

Alvin in veveričke 3  
Mike Mitchell (ZDA, 2011) 

16. 3. 2012 

Hiša pravljic 
Dominique Monféry (Francija/Italija, 2009) 

20. 4. 2012 

Ledena doba 4: Celinski premiki 
Steve Martino, Mike Thurmeier (ZDA, 2012) 

14. 9. 2012 
   5. 10. 2012 

Rango 
Gore Verbinski (ZDA, 2011) 

28. 9. 2012 

Ferdo Krota  
Peter Dodd (Danska, 2011) 

  12. 10. 2012 

Paranorman  
Sam Fell, Chris Butler (ZDA, 2012)  

   9. 11. 2012 

Madagaskar 3 
Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon (ZDA, 2012) 

  23. 11. 2012 

Arthur Božiček 
Sarah Smith, Barry Cook (Velika Britanija/ZDA, 2011) 

   
21. 12. 2012 

 

 
 

http://www.kolosej.si/filmi/oseba/zack-snyder/
http://www.kolosej.si/filmi/drzava/zda/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/stephen-j-anderson/
http://www.kolosej.si/filmi/oseba/don-hall/
http://mojtvportal.si/filmografija/reziser/3479/sam-fell.aspx
http://mojtvportal.si/filmografija/reziser/7395/chris-butler.aspx
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1.2.4 Poslanstvo in povezave Kulturnega doma Nova Gorica  

 
Kulturni dom Nova Gorica je edina kulturna institucija na Primorskem, ki profesionalno 

uresničuje programsko strategijo na področju glasbe, v okviru katere ima visoko zastavljene 

cilje: 

- oblikovanje in razvijanje kakovostnih glasbenih programov in posredovanje 

simfonične glasbe (najmanj en koncert v sezoni), 

- s profesionalnim delom in kakovostnimi programi utrditi pozicijo in ugled osrednje 

glasbene institucije za glasbeno umetnost na Goriškem in Primorskem ter tretjega 

kulturnega centra v slovenskem merilu ter še povečati prepoznavnost v slovenskem in 

širšem mednarodnem prostoru,  

- skrb za recipročnost pri mednarodnih izmenjavah (v okviru nekaterih festivalov 

posredujemo slovenske glasbene poustvarjalce, da se predstavijo v tujini), 

- skrb za promocijo slovenske glasbe, vključenost slovenskih skladateljev ter slovenskih 

solistov in zasedb v različne koncertne cikle – skrb za nacionalno glasbeno identiteto, 

- sodelovanje z zamejstvom (Kulturni dom Gorica, Center za glasbeno vzgojo Emil 

Komel, Kulturni center Lojze Bratuž),  

- strategija promocije za izmenjavo poslušalcev z obeh strani meje (uspešno v okviru 

cikla Glasba z vrtov svetega Frančiška, Jesenskega glasbenega trisa, Dnevov stare 

glasbe), 

- bogato povezovanje z različnimi agencijami, društvi in posamezniki na področju 

izvenabonmajske ponudbe, izmenjave in povezave s čezmejnimi festivali …, 

- sodelovanje s tujimi veleposlaništvi in kulturnimi centri, ki imajo predstavništva v 

Sloveniji na glasbenem in galerijskem področju,  

- javni zavod obiskujejo abonenti in obiskovalci kulturnih dogodkov iz območja šestih 

občin, občasni poslušalci pa prihajajo tudi iz Ajdovščine, Vipave, Kopra, Postojne, 

Maribora, Celja, Ljubljane, Hrvaške in Italije.  

 

Ob izvajanju zastavljenih programov tudi utrjujemo stare in pridobivamo nove vezi z 

različnimi ustanovami, hkrati pa ob različnih dogodkih povezujemo razne institucije in društva 

na Goriškem ter v širšem slovenskem in italijanskem prostoru. Tako je Kulturni dom Nova 

Gorica v letu 2012 na glasbenem področju sodeloval z Glasbeno šolo Nova Gorica, z zvezo 

Primorskih glasbenih šol, z Zvezo Glasbene mladine Slovenije, z Akademijo za glasbo v 

Ljubljani, s Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana, s Slovensko filharmonijo, s 

Koncertno produkcijo RTV Slovenije, Festivalom Ljubljana, z Glasbenim društvom 

Saksofonija, Glasbeno matico Ljubljana, Glasbenim društvom Nova, s Prosvetnim društvom 
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Soča Kanal, Društvom slovenskih skladateljev, društvom Imago Sloveniae, s Kulturnim 

domom iz Gorice, z društvi Controtempo, Progetto Musica in Dramsam iz Italije …  

 

Nič manj dejavni nismo na področju galerijske dejavnosti. Mestna galerija Nova Gorica se z 

vsebinsko izbranim razstavnim programom, usmerjenim predvsem v pregled aktualnega 

dogajanja na področju sodobne vizualne umetnosti, vse bolj uveljavlja kot pomembno in 

referenčno razstavišče v širšem slovenskem prostoru.  Pri oblikovanju razstavnih programov 

se povezujemo z Akademijo za likovno umetnost iz Ljubljane, Galerijo ŠKUC, Galerijo 

Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, Galerijo Murska Sobota, Galerijo Velenje, Galerijo 

sodobnih umetnosti Celje, UGM Maribor, Gorenjskim muzejem Kranj, Obalnimi galerijami 

Piran, s Koroško galerijo likovnih umetnosti, Pilonovo galerijo iz Ajdovščine, SCCA – Zavodom 

za sodobno umetnost iz Ljubljane, z Zavodom Mostovna, s Kulturnim združenjem Lucide iz 

Gorice ter številnimi posamezniki in društvi s področja vizualnih umetnosti.   

 

Posebna pozornost je namenjena projektom čezmejnega sodelovanja, saj verjamemo, da 

umetnost ne pozna meja in prav s pomočjo umetnosti lahko najlažje podiramo meje in 

ustvarjamo medkulturni dialog s sosedi. V okviru le-teh bi izpostavili projekt ECHOS – 

Čezmejni odmevi, ki je bil v letu 2012 uspešen na razpisu in bo sofinanciran v okviru 

Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Projekt ECHOS bomo izvajali v letih 2013 in 

2014, skupaj z Associazione Progetto Musica (vodilni partner), SEP - Srednjeevropska 

pobuda (InCE) in Kosovelovim domom iz Sežane. Na italijanski strani se bo projekt izvajal v 

pokrajinah Trst in Gorica, na slovenski pa v Goriški in Obalno-kraški regiji. Cilj projekta 

ECHOS je okrepiti čezmejno sodelovanje prek skupnih kulturno-umetniških dejavnosti, ki se 

bodo konkretno izrazile z izvedbo čezmejnega glasbenega festivala. Med dodatnimi cilji 

projekta je tudi skupna promocija čezmejnega območja z oblikovanjem turističnih in 

kulturnih poti, pri čemer se bo glasba navezovala na izpostavljanje krajev, v katerih bo 

potekal festival. V tem za razvoj kulture še posebej občutljivem času je projekt ECHOS lahko 

vzor, ne le glede črpanja evropskih sredstev za razvoj kulture, temveč tudi zaradi duha, ki 

partnerje druži v skupnem cilju. Kakovostni in kompetentni partnerji bodo namreč spodbujali 

sodelovanje in medkulturni dialog na tem čezmejnem območju in ustvarjali nove modele 

sinergije.  

 

V letu 2012 je potrebno izpostavili tudi zgledno sodelovanje s Kulturnim domom iz Gorice, s 

katerim smo ponovno uspešno organizirali projekt »GO GOSPEL«, v okviru katerega smo 

lanskega decembra izvedli koncert črnske duhovne glasbe v našem kulturnem domu. Ne 
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smemo pozabiti tudi sodelovanja z društvi Controtempo iz Krmina, Dramsam iz Gorice, 

Progetto Musica, s Kulturnim centrom Lojze Bratuž in z Glasbenim centrom Emil Komel iz 

Gorice ter goriškim društvom Lucide, ki je postal pomemben partner pri festivalu Pixxelpoint 

in širjenju novomedijske umetnosti tudi v italijanski prostor. 

 

Že vrsto let je Kulturni dom Nova Gorica ob podpori Mestne občine Nova Gorica vključen v 

festival »Med zvoki krajev«, ki si v poletnem času prizadeva z glasbo plemenititi kulturno 

dediščino številnih zanimivih krajev v Italiji in Sloveniji. Lanskoletni festival, na katerem so 

nastopili tako priznani kot mladi obetavni glasbeniki, je zaznamoval preko 40 prizorišč v 

omenjenih državah, pri nas grad Kromberk.  

 

V letu 2012 smo se ponovno vključili tudi v izredno zanimiv čezmejni glasbeni festival 

srednjeveške in renesančne glasbe imenovan »Dvorna glasba«, ki ga finančno podpirajo 

občinski upravi obeh Goric, Goriška pokrajina in Furlanija Julijska Krajina. Nosilec enega 

izmed koncertov, ki se je odvil v septembru v cerkvici svete Katarine nad Branikom, je bil 

prav Kulturni dom Nova Gorica. Ta koncert smo vključili tudi v festival Dnevi stare glasbe 

2012, ki je programska novost v naši ponudbi. Izjemno zanimanje publike z obeh strani meje 

za ta koncert in tudi sicer za festival Dnevi stare glasbe je že vzpodbudilo nove ideje za 

nadaljevanje festivala tudi v prihodnjem letu. 
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1.3 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
 
1.3.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo 

področje dela javnega zavoda 

 
Zakon o zavodih opredeljuje vse zavode, tudi s področja kulture, kot organizacije, katerih 

cilj ni pridobivanje dobička. 

  

Z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in drugimi podzakonskimi 

predpisi s področja kulture je opredeljen javni interes za kulturo ter obseg in vsebina 

dela kulturne dejavnosti. ZUJIK je tudi podlaga za sprejem Nacionalnega programa za 

kulturo. Gre za temeljni strateški dokument slovenske kulturne politike, v katerem so  

opredeljena načela, cilji, prioritete in ukrepi, ki naj spodbudijo razvoj posameznikove in 

skupinske ustvarjalnosti na področju kulture, zagotovijo svobodno, neodvisno in dinamično 

kulturo, omogočijo varovanje slovenske kulturne dediščine in tradicije, razvijajo kulturno 

raznolikost ter pospešijo kulturno izmenjavo Slovenije s svetom.  

 

Mestna občina Nova Gorica je kot ustanovitelj kulturnega doma z Odlokom o ustanovitvi 

Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica iz leta 2004 natančno določila dejavnosti 

zavoda. V njem je opredeljena tudi organizacija zavoda ter naloge in odgovornosti organov 

upravljanja zavoda. 

 

Na področje delovanja javnega zavoda bistveno vplivajo tudi predpisi s področja 

računovodstva in financ: Slovenski računovodski standardi, Zakon o računovodstvu, Pravilnik 

o enotnem kontnem načrtu, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o 

davku na dodano vrednost ter vsi podzakonski akti s tega področja in interni pravilniki. 
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1.3.2  Dolgoročni cilj zavoda  

 
Dolgoročna vizija zavoda je podana tudi v Strateškem načrtu Kulturnega doma Nova Gorica 

za obdobje 2010-2014. V okviru le-te želimo zainteresirani javnosti predstaviti popolno 

ponudbo naših umetniških programov in drugih storitev. Sicer pa dolgoročni cilji temeljijo na 

odloku o ustanovitvi zavoda, ki opredeljuje naše naloge in poslanstvo. Zato so dolgoročni cilji 

kulturnega doma sledeči: 

 
- oblikovati in razvijati kakovosten ter raznolik domač in mednarodni kulturno-umetniški 

program, 

- s profesionalnim delom in kvalitetnimi programi utrditi pozicijo in ugled osrednje 

institucije za glasbeno umetnost na Goriškem in tretjega kulturnega centra v slovenskem 

merilu ter še povečati prepoznavnost v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru, 

- utrditi pozicijo galerije kot osrednje institucije za sodobno vizualno umetnost na Goriškem 

ter še povečati vpliv v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru, 

- zagotavljati kvalitetno in raznoliko ponudbo na področju umetniškega filma, 

- postati še živahnejše prizorišče urbanega druženja ljudi, ki jih povezujejo podobne 

vrednote, 

- povečati število zadovoljnih obiskovalcev na prireditvah, 

- širiti sodelovanje in povezave z uporabniki ter drugimi kulturnimi institucijami doma in v 

tujini,  

- zagotavljati zaposlenim udeležbo na izobraževanjih, strokovno izpopolnjevanje na 

različnih izobraževalnih oblikah za izboljšanje kvalitete dela in storilnosti na delovnem 

mestu, 

- zagotavljati transparentno, gospodarno in učinkovito poslovanje, v skladu z zakoni, 

- zagotavljati stabilno finančno perspektivo zavoda in iskati dodatne vire financiranja iz 

evropskih programov in gospodarstva (sponzorstva), 

- reševati prostorske probleme in probleme povezane z opremljenostjo za uresničevanje 

našega poslanstva. 

 
Med dolgoročnimi cilji bi kot že nekaj let doslej izpostavila zlasti gradnjo novega kulturnega 

centra. Da je zaradi nevzdržnih razmer ta investicija na področju kulture v Novi Gorici nujno 

potrebna, je na sejah ugotavljal tudi sveta zavoda, vendar so v zadnjih nekaj letih vsa naša 

prizadevanja zastala, saj je ustanoviteljica ponovno za nekaj let (predvidoma do leta 2015) 

preložila to investicijo. Svet zavoda je tudi v lanskem letu na sejah razpravljal o tej 

problematiki in predlagal, da naj ustanovitelj čim prej pristopil k reševanju le-te. 
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Stavba Kulturnega doma Nova Gorica je namreč stara že več kot 30 let, sicer redno 

vzdrževana, vendar pa skladno z življenjsko dobo že precej dotrajana, izven vseh standardov 

o varstvu pri delu in požarni varnosti, premajhna za zdajšnji obseg umetniških programov in 

zato je ta nova investicija nujno potrebna. Tudi ustanovitelj se strinja, da je novogradnja 

edina smiselna rešitev. Glede na razmere, v katerih zavod deluje, zlasti pa glede na visoko 

kvalitetno umetniško ponudbo in obiskanost naših prireditev, menimo, da je potrebno čim 

prej začeti razmišljati o postavitvi nove, sodobne koncertne hiše, v okviru katere bi bila tudi 

galerija. Tako bi dobili nov, arhitekturno atraktiven kulturni center, ki bi bil v ponos tako 

ljubiteljem umetnosti kot mestu nasploh. Ustanovitelju smo že večkrat predlagali, da se 

novogradnjo uvrsti med prioritetne naloge, vendar zaenkrat se je investicija premaknila v 

obdobje po letu 2015. Upamo, da bo mestna občina resnično sprejela dokončno odločitev o 

gradnji novega kulturnega centra, ki ga mesto kot bodoče regijsko središče in univerzitetno 

mesto potrebuje in navsezadnje tudi zasluži. 

 

Pred štirimi leti je bila že izdelana programska naloga z navedbo potrebnih prostorov, o 

katerih je potrebno razmisliti pri gradnji novega kulturnega centra. Ti so sledeči: 

 

  1. velika dvorana – za simfonične orkestre, opero in večje prireditve 

 uporabne dimenzije odra za 130 nastopajočih (orkester, soliste in zbor), 

 luknja za orkester (za okrog 80 ljudi) pod in pred odrom, ki mora biti dovolj 

velika, z možnostjo prekritja ob neuporabi, 

 primerno veliko zaodrje (skladiščni prostor), 

 število sedežev: najmanj 600 (od tega 400 v parterju in 200 na balkonu),  

 višina odra mora omogočati uporabo gledaliških vlakov (cugov), 

 akustična školjka, 

 možnost dovoza instrumentov in drugih scenskih elementov, s kamionom – 

priklopnikom, 

 možnost radijskega in TV snemanja – rampa za kamion in ustrezni priključki, 

 parkirni prostor za vsaj tri avtobuse, 

 ustrezna tonska in lučna kabina, 

 prostor za simultano prevajanje, 

 prostor za močnostne enote (luč) – ločen od dvorane. 

 

   2. mala dvorana – za komorno muziciranje in manjše prireditve 

 uporabne dimenzija odra za komorni orkester (okrog 30 ljudi), 

 zaodrje – možnost dovoza in hranjenje instrumentov ter drugih scenskih 

elementov, 
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 akustična školjka, 

 prostor za simultano prevajanje, 

 dvorana za 200 ljudi, 

 lučna in tonska kabina, 

 prostor za močnostne enote (luč) – ločen od dvorane, 

 preddverje pred malo dvorano z garderobnim prostorom za obiskovalce in 

sanitarije zanje. 

 

3.  garderobe 

 garderobe za 130 nastopajočih (moške – ženske), 

 vsaj štiri ločene garderobe za soliste in dirigenta (manikirni pult, sanitarije v sobi, 

zvočno izolirano), 

 ustrezne sanitarije za nastopajoče. 

 

4. glasbena soba 

 zvočno izolirana soba s klavirjem, ki je primerna tudi za počitek umetnikov. 

  

5. avla 

 ustrezno velika, glede na število sedežev, 

 garderobni in sanitarni prostori za obiskovalce, 

 blagajna. 

 

      6.  galerija 

V okviru nove stavbe bi bilo smiselno razmišljati tudi o galeriji, ki bi bila del novega 

kulturnega centra in bi poleg samega razstavišča morala imeti še ustrezen depo za likovna 

dela. Galerija naj bi bila prostor brez naravne svetlobe. 

 

      7.  upravni del 

 pisarne – glede na število zaposlenih (sedaj sedem, predlagamo 10), 

 garderoba in sanitarije za uslužbence, 

 prostor za sestanke – od 20 do 60 ljudi ali konferenčni prostor za okrogle mize, 

predavanja, strokovne delavnice, kongrese, tiskovne konference…, 

 čajna kuhinja. 

 

8. manjši prostor za »art shop« in večji prostor za gostinsko dejavnost 

 

9. garažna hiša in klet 

     v kateri bi bili prostori za hlajenje, gretje in delavnica za manjša popravila. 
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1.3.3  Letni cilji zavoda in analiza poslovanja 

 
Letni cilji Kulturnega doma Nova Gorica so sestavni del dolgoročnih ciljev oziroma njihovo 

udejanjenje v posameznem letu. Cilji za leto 2012 so bili uspešno realizirani, v programskem 

smislu celo preseženi, kar je razvidno iz poslovnega poročila in predloženih računovodskih 

izkazov. Izpolnili smo naslednje zastavljene cilje: 

- v celoti smo izpeljali zastavljen program, v nekaterih programskih segmentih smo izvedli 

precej več prireditev kot smo jih načrtovali v finančnem načrtu, 

- izvedli smo številne kulturno vzgojne programe za mlade na glasbenem, likovnem in 

filmskem področju,  

- uvedli smo dva nova programa v okviru glasbene dejavnosti – Grajske harmonije in 

festival Dnevi stare glasbe, 

- okrepili smo prepoznavnost zavoda z različnimi promocijskimi aktivnostmi, 

- začeli smo z aktivnostmi za oblikovanje nove spletne strani zavoda, 

- na področju komuniciranja in odnosov z javnostmi smo v povezavi z družbo Press 

Clipping začeli bolj strokovno spremljati in analizirati medije, ki poročajo o naši instituciji, 

- izvedli smo anketo med našimi uporabniki, ki je pokazala veliko zadovoljstvo uporabnikov 

z našimi storitvami, 

- izboljšali pogoje dela z nekaterimi pomembnimi investicijskimi aktivnostmi, 

- poskrbeli smo za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na določenih 

delovnih področjih (tehnična in strokovne službe), 

- pripravili smo Kodeks ravnanja zaposlenih, Pravilnik o ravnanju in ukrepih za 

preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu – mobing ter za odpravo njegovih posledic 

in Načrt integritete Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in s tem nadaljevali z 

vzpostavljanjem pogojev za opravljanje temeljnih, z zakonom predpisanih nalog za 

učinkovito, transparentno in gospodarno poslovanje, 

- pozitivno zaključili poslovno leto. 

 

Bistvo našega delovanja še naprej ostaja negovanje in razvijanje kulturno umetniških 

vrednot, zato še posebej veliko pozornosti namenjamo ustvarjalnim izzivom in kakovostnim 

umetniškim programom. Biti živahno prizorišče vrhunskih, raznolikih in odmevnih umetniških 

dogodkov ostaja naš primarni cilj, ki smo ga zasledovali tudi v letu 2012. To dragoceno 

poslanstvo na umetniškem področju bomo nadaljevali in ga nadgrajevali tudi v prihodnje, saj 

se zavedamo, da s tem v okolje, v katerem živimo, prinašamo pomembno dodano vrednost. 
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Analiza poslovanja v letu 2012 

 
Tudi v letu 2012 smo v zavodu poslovali na podlagi finančnega načrta in letnega programa 

dela, ki poleg opravljanja nalog javne službe vsebuje tudi druge dejavnosti na trgu. Zavod je 

uspešno zaključil minulo poslovno leto. Prihodki so dosegli mejo 679.239 €, odhodki pa 

669.037 €. Tako je presežek prihodkov nad odhodki znašal 10.202  €. Finančna sredstva 

so bila pridobljena na osnovi pogodb in sklepov o financiranju dejavnosti s strani 

ustanoviteljice – Mestne občine Nova Gorica, prijave na projektnih razpisih Ministrstva za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport in sofinanciranj drugih občin. Del prihodka smo 

ustvarili še z oddajo dvoran, najemninami prostorov in s prodajo vstopnic ter s pridobivanjem 

sponzorskih in donatorskih sredstev.  

Delež lastnega dohodka tako znaša 23 % (lastni dohodek: 22 %, sponzorstva in 

donatorstva: 1 %) vseh prihodkov v letu 2012, za izvajanje programov pa smo iz različnih 

virov pridobili kar 50 % (od tega nam je ministrstvo namenilo 15 %, kar je 5 % manj kot v 

lanskem letu, sosednje občine le 4 %, sponzorji 2 %, 29 % pa je lastnih sredstev). 

Ustanoviteljica nam je za izvajanja programa namenila 50 % sredstev (kar je en procent več 

kot v letu 2011).  

V prihodnje si želimo še več sredstev predvsem od ustanoviteljice in ministrstva, da bi lahko 

vzdrževali visok nivo umetniških dogodkov in uspešno realizirali ambiciozno zastavljene 

programe. K temu bodo zagotovo pripomogla tudi sredstva, ki jih bomo v prihodnjih dveh 

letih pridobili iz evropskega razpisa Slovenija-Italija 2007-2013. Ponovno pa je potrebno 

izpostaviti zelo nizek finančni prispevek sosednjih občin za naše programe. Problem je v 

njihovem nerazumevanju vloge in pomena naše institucije ter nezavedanju, da so uporabniki 

oz. obiskovalci naših dogodkov tudi njihovi občani. Pridobljena lastna sredstva smo namenili 

za obogatitev programov, za pokrivanje splošnih materialnih stroškov, investicijsko 

vzdrževanje stavbe in nakup potrebne opreme. Tako smo izboljšali pogoje za delo in izvedbo 

kulturnih programov. 
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PRIHODKI 

 
Deleži pridobljenih sredstev od različnih financerjev za delovanje Kulturnega 

doma Nova Gorica v letu 2012 

 
MESTNA OBČINA NG 461.404 

MINISTRSTVO 48.080 

DRUGE OBČINE 13.700 

SPONZORSTVA + DONATORSTVA 8.306 

LASTNI DOHODEK 146.715 

DRUGI PRIHODKI 1.034 

SKUPAJ V EUR 679.239 

 

 
 
 

 
 
Sredstva Mestne občine Nova Gorica za program in dejavnost zavoda 

 
SREDSTVA ZA PROGRAM  164.500 

SREDSTVA ZA DEJAVNOST  296.904 

SKUPAJ V EUR 461.404 
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Sredstva Mestne občine Nova Gorica za dejavnost zavoda 

 
PLAČE + dodatno kolektivno zavarovanje 168.682 

PRISPEVKI ZA PLAČE 26.216 

DRUGI OS. PREJEMKI (prevoz, prehrana, regres…) 27.858 

MATERIALNI STROŠKI 54.148 

SPLOŠNI STROŠKI GALERIJA 20.000 

SKUPAJ DEJAVNOST V EUR 296.904 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 
 

Deleži pridobljenih sredstev in sredstva Mestne občine Nova Gorica namenjenih 

za izvajanje programov 
 
MINISTRSTVO 48.080 

DRUGE OBČINE 13.700 

SPONZORSTVA + DONATORSTVA 8.306 

LASTNI DOHODEK 94.000 

SKUPAJ SREDSTVA BREZ MO NG 164.086 

MESTNA OBČINA NG 164.500 

SKUPAJ VSEH SREDSTEV V EUR 328.586 
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Spodnji graf prikazuje razmerje med pridobljenimi sredstvi in deležem sredstev 

Mestne občine Nova Gorica za izvajanje programov  
 

 

 

 

 

 

 

ODHODKI 

 
Pregled odhodkov Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica v letu 2012 

 
AMORTIZACIJA 1.276 

MATERIALNI STROŠKI (za program in 
dejavnost) 

445.005 

SREDSTVA ZA PLAČE 222.756 

SKUPAJ V EUR 669.037 
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Programski stroški 

 
GLASBENI ABONMA 66.307 

IZVEN ABONMAJA 33.155 

GLASBA Z VRTOV SV. FRANČIŠKA 9.427 

MEDN. SREČANJE SAKSOFONISTOV 24.091 

GLASBENA MLADINA 37.502 

ART SREDICA 6.831 

JESENSKI GLASBENI TRIS 11.085 

IMAGO SLOVENIAE 4.652 

ČEZMEJNI PROJEKTI 4.580 

GALERIJA 82.521 

ART FILM 10.533 

KOMERCIALNI FILM 3.890 

DNEVI STARE GLASBE 25.824 

GRAJSKE HARMONIJE 10.155 

SKUPAJ V EUR 330.553 
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Preglednica stroškov za program in dejavnost  
 

 

1. PROGRAM 

 

€ Delež % 

Mestna občina Nova Gorica   164.500 50% 

Ministrstvo za kulturo    48.080 20% 

Ostale občine   13.700 4% 

Sponzorji, donatorji   8.306 3% 

Lastni dohodek   95.967 29% 

SKUPAJ PROGRAM   330.553 100% 

        
        
2. DEJAVNOST 

   
 a) splošni stroški 

   
 Mestna občina Nova Gorica   74.148 
 Lastni dohodek   41.580 
 SKUPAJ   A)   115.728 
 

        b) plače 
     

 Mestna občina Nova Gorica   222.756 
 Lastni dohodek   0 
 SKUPAJ   B)   222.756 
 

        a + b SKUPAJ 
     

Mestna občina Nova Gorica    296.904 88% 

Lastni dohodek   41.580 12% 

SKUPAJ  DEJAVNOST  2.   338.484 100% 

        

3. VSI STROŠKI 
    

Mestna občina Nova Gorica   461.404 69% 

Ministrstvo za kulturo   48.080 7% 

Ostale občine   13.700 2% 

Sponzorji, donatorji   8.306 1% 

Lastni stroški   137.547 21% 

SKUPAJ VSI  STROŠKI   669.037 100% 
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Rekapitulacija 

 

SKUPAJ PRIHODKI V EUR 
                                              
679.239      

SKUPAJ ODHODKI V EUR 
                                              
669.037      

OSTANEK SREDSTEV V EUR 
                                                
10.202      

 
 

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 
Vsi podatki v grafih in tabelah so iz računovodskih evidenc, v njih niso navedena tista 

sredstva iz leta 2012, ki smo jih rezervirali za izvajanje programov v drugem delu koncertne 

sezone. 
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1.3.4  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 
Kulturni dom je v letu 2012 izpolnil zastavljene cilje, v programskem smislu jih v določenih 

segmentih celo presegel, saj smo v okviru nekaterih glasbenih programov organizirali precej 

več dogodkov kot smo jih načrtovali. Uvedli smo tudi nova programa – Grajske harmonije in 

festival Dnevi stare glasbe.  

Program Načrtovano Realizirano 

Glasbeni abonma 8 8 

Grajske harmonije 3 3 

Art sredica 5 5 

Glasba z vrtov sv. Frančiška 7 7 

Mednarodno srečanje saksofonistov 5 7  

Dnevi stare glasbe 0 6 

Jesenski glasbeni tris 3 3 

Izvenabonmajska ponudba 9 13 

Glasbena mladina 90 110 

 

V okviru galerijske in filmske dejavnosti smo uresničili vse v finančnem načrtu zastavljene 

programe.  

Veliko je bilo storjenega na vizualni podobi in promociji kulturnih dogodkov. Narejeni so bili 

pomembni koraki k boljši kakovosti posameznih servisov za obiskovalce (intenzivno 

oglaševanje dogodkov, predstavitve naših dogodkov na javnih mestih, izvedba ankete med 

našimi uporabniki, stalno vzdrževanje in nadgrajevanje spletne strani …). Velika skrb je bila 

vseskozi namenjena tudi učinkovitemu, gospodarnemu in transparentnemu poslovanju. V 

letu 2012 smo zato sprejeli nekatere pomembne pravilnike in sicer: Kodeks ravnanja 

zaposlenih, Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu – 

mobing ter za odpravo njegovih posledic in Načrt integritete Kulturnega doma Nova Gorica. 

Za izpeljavo vseh omenjenih programov, investicije in investicijsko vzdrževanje stavbe smo 

poleg sredstev ustanoviteljice, ministrstva, sosednjih občin in nekaterih sponzorskih oziroma 

donatorskih sredstev, namenili tudi veliko lastnih sredstev, kar je razvidno iz analize 

poslovanja. Že nekaj let ugotavljamo, da se financiranje dejavnosti žal ne povečuje s 

potrebami in ambicijami naše institucije oz. vsaj ne v tolikšni meri, da bi nam uspel še večji 

kvalitativni preboj pri izvajanju programov. Smo pa v lanskem letu od ustanovitelja uspeli 

pridobiti veliko več sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje, kar je pripomoglo k 

veliko boljši opremljenosti naših dvoran in s tem kvalitetnejši in bolj profesionalni izvedbi 

programov.  
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Medijska odmevnost dogodkov 

 
Našo raznoliko dejavnost redno objavljamo v sredstvih javnega obveščanja lokalnega in 

nacionalnega značaja. Nekateri dogodki pa so se oglaševali tudi pri čezmejnih pobudah in 

partnerstvih v Italiji. Lahko trdimo, da ni dogodka v organizaciji Kulturnega doma Nova 

Gorica, ki ne bi bil zabeležen bodisi v obliki najav, komentarja, recenzije, fotoreportaže …, 

bodisi kot radijski ali televizijski prispevek. Kar nekaj koncertov je bilo tudi v celoti posnetih s 

strani radia Slovenije, radia in televizije Koper ter potem predvajanih v njihovem programu. 

Za veliko dogodkov nam je uspelo pridobiti tudi medijska sponzorstva, kar je pripomoglo k še 

bogatejšemu oglaševanju določenih projektov. 

 

Dobra medijska odmevnost je gotovo posledica naše oglaševalske strategije ter 

profesionalnega, usmerjenega in načrtnega dela z mediji. Potrebno je tudi poudariti, da vse 

marketinške aktivnosti za promocijo umetniških programov izvajamo z zelo skromnimi 

finančnimi sredstvi, zato pa več stavimo na neposreden stik z našim občinstvom, ki ga 

nagovarjamo zlasti z atraktivno oblikovanimi tiskovinami za posamezen dogodek, s sprotnim 

nadgrajevanjem spletne strani ter javnim in internim plakatiranjem. Naše programe smo 

izpostavljali tudi na LCD zaslonu, ki ga imamo v našem preddverju.  V začetku meseca junija 

2012 smo kot že nekaj let doslej izdali tudi letno programsko knjižico, v kateri smo predstavili 

večino naših programov za sezono 2012/2013 in posebno knjižico za Filmsko gledališče ter 

ostalo filmsko ponudbo. Na tem mestu je potrebno ponovno opozoriti na dejstvo, da smo 

kljub intenzivni komunikaciji z mediji prevečkrat po krivici prezrti v nacionalnih medijih, zlasti 

tiskanih, ker le ti zaradi zgrešene uredniške politike pokrivajo skorajda izključno dogodke, ki 

se zgodijo v naši prestolnici, pa čeprav se naše prireditve po kakovosti in izvirnosti lahko 

enakovredno kosajo s tistimi v Ljubljani. Skratka želeli bi si, da bi bile kulturno-umetniške 

vsebine, ki jih posreduje Kulturni dom Nova Gorica, deležne večje pozornosti tudi pri 

nacionalnih medijih. 

 
Zavedamo se, kako v današnjih časih postaja vse bolj pomembno spletno komuniciranje, 

zato smo v letu 2012 intenzivirali našo pojavnost na socialnem omrežju Facebook in začeli s 

pripravo nove spletne strani Kulturnega doma Nova Gorica, ki bo zaključena v letošnjem letu. 

Stran bo vizualno še privlačnejša, tehnološko naprednejša in bo omogočila hitrejše širjenje 

vsebin prek svetovnega spleta ter intenzivnejšo aktivnost na socialnih spletnih omrežjih 

(zlasti Facebook), ki postajajo vse bolj priljubljeno komunikacijsko orodje tudi med 

obiskovalci naših prireditev. 
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Sredstva javnega obveščanja, kjer je bilo zabeleženo glasbeno in likovno 

dogajanje Kulturnega doma Nova Gorica*: 

 
1. periodika: 

 
Delo, Dnevnik, Večer, Primorske novice, Primorski dnevnik, Novi Glas, Finance, Žurnal24, 

Slovenske novice, Torkovi resni klepeti, Glasna, Mladina, Manager, MQ – Združenje 

managerjev Slovenije, INFLIGHT MAGAZINE, Idrijske novice, Dolenjski list, Bonbon, Kras, 

BURJA – Glasilo občine Komen, Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba, Demokracija, Reporter, 

Goriška, Kam?, TV Okno, Il Picollo, Messagero Veneto.  

 

Zelo nas je razveselilo dejstvo, da vse več urednikov in likovnih kritikov strokovno spremlja 

dogajanje v Mestni galeriji in objavlja kritike naših razstav tako v časopisju kot v strokovnih 

revijah (Likovni svet, Umetnostna kronika, Dialogi, Likovne besede). 

 
2. radio: 

 
Radio Slovenija 1, Radio Koper, Radio Slovenija – program Ars, Val 202, Radio Študent, 

Radio 1, Radio Robin, Radio Trst A, Radio Ognjišče, Radio HIT … 

 

3. televizija: 
 

Televizija Slovenija, TV Koper-Capodistria, Vi-tel. 
 
 

4. splet: 
 

www.sta.si, www.primorske.si, www.delo.si, www.slomedia.it, www.nova-gorica.si, 

www.primorska.info, www.rtvslo.si, www.primorski.eu www.dnevnik.si, www.e-revija.si, 

www.si21.com, www.trendi.finance.si, www.sigic.si, www.culture.si, www.planet-lepote.com, 

www.bonbon.si, www.siol.net , www.evrovizija.com, www.radiostudent.si, www.govori.se, 

www.mladipodjetnik.si in mnoge druge spletne strani ter portali. 

 

 
 

 
 

 
 

______ 
* V popis so vključeni le mediji, kjer smo uspeli zaslediti objave.  
  

http://www.rtvslo.si/
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 Obiskanost prireditev Kulturnega doma Nova Gorica 
 

V letu 2012 smo lahko zadovoljni z obiskanostjo naših prireditev tako v dvoranah Kulturnega 

doma Nova Gorica kot tudi na drugih lokacijah, čeprav se je obisk v primerjavi z letom 2011 

nekoliko zmanjšal, kar dokazuje, da sta trenutna recesija in družbena klima vendarle vplivali 

na nekoliko manjšo obiskanost naših prireditev. Predvsem pa je manjši obisk posledica 

nekoliko manjšega števila prireditev. 

 
S kakovostnim programom, pestrostjo ponudbe in promocijsko strategijo smo v letu 2012 

uspeli v Kulturni dom Nova Gorica in na dislocirana prizorišča (Mestna galerija, grad 

Kromberk, dvorana Frančiškanskega samostana Nova Gorica, Bevkov trg, Goriški grad 

(Italija), Ljubljana, Sveta Katarina nad Branikom, Štanjel, Sveto, Snežatno, šole in vrtci, kjer 

potekajo tudi programi Glasbene mladine) pritegniti 39.139 obiskovalcev. To število 

zajema obiskovalce koncertov, razstavnih in obrazstavnih programov, filmov, različnih 

gostovanj in mlado občinstvo Glasbene mladine. Na glasbenem področju smo v primerjavi z 

letom 2012 beležili sicer nekaj manj poslušalcev, kar gre pripisati nekoliko manjšemu številu 

koncertov. Zlasti je veliko zanimanje prisotno pri programih Glasbene mladine, kar nas še 

posebej veseli in navdaja z optimizmom. Zavedamo se, kako pomembno je vlagati v te 

vzgojno-izobraževalne programe, saj s tem pri mladih razvijamo občutek za umetnost in 

vzgajamo bodočo koncertno publiko. V Mestni galeriji Nova Gorica se je število obiskovalcev 

zmanjšalo v primerjavi z letom poprej, zaradi zelo odmevne in izjemno dobro obiskane 

spominske razstave Silvestra Komela, ki je v letu 2011 pritegnila veliko število obiskovalcev. 

Zelo dobro so bili obiskani umetniški filmi v okviru abonmaja Filmsko gledališče in filmski 

program za mladino. Abonentov Filmskega gledališča je 127, kar je za Novo Gorico resnično 

lepa številka. Zlasti je razveseljivo tudi dejstvo, da smo kljub krizi in siceršnjemu upadu 

zanimanja za klasično glasbo še vedno uspeli pritegniti lepo število poslušalcev tovrstne 

glasbe. Abonma je namreč vpisalo 288 abonentov. Kljub temu nameravamo v prihodnje z 

različnimi aktivnostmi še izboljšati promocijo naših programov, saj želimo med ljudmi še 

povečati zanimanje za naše prireditve in pridobivati nove obiskovalce. 

 

Naš glasbeni program je v letu 2012 vseboval 152 umetniških dogodkov, kateri so 

pritegnili približno 15.969 obiskovalcev. V okviru galerijske dejavnosti smo izpeljali 71 

dogodkov in pritegnili okrog 6.046 ljubiteljev vizualne umetnosti, v okviru filmske 

dejavnosti pa smo zabeležili 57 filmskih dogodkov, ki si jih je ogledalo okrog 5.863 

ljubiteljev filma.  
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Z razširjeno in premišljeno promocijo po Sloveniji in Italiji so v lanskem letu opazni pozitivni 

rezultati, saj smo na nekaterih glasbenih dogodkih zabeležili prihod obiskovalcev tudi iz 

notranjosti Slovenije in večje število poslušalcev iz Italije.  

 

Poleg izvajanja lastnih dejavnosti pa tudi oddajamo svoje prostore v najem drugim 

uporabnikom za različne namene: koncerte, gledališke predstave, razstave, filmske 

projekcije, poslovna srečanja, predavanja, seminarje, delavnice, snemanja in druge dogodke.  

Ta segment konferenčne dejavnosti se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko zmanjšal, je 

pa zelo pomemben vir lastnega dohodka, zato se bomo še naprej trudili veliko vlagati tudi v 

to dejavnost, saj bo prav ta v prihodnje, ko se pričakuje manj proračunskega denarja za 

kulturo, postajala vse pomembnejši vir lastnega dohodka. 

 
Prireditve Kulturnega doma Nova Gorica v letu 2012 

 
 

Ime prireditve Število Število obiskovalcev 

Abonmajski koncert 8 koncertov 2.888 

Grajske harmonije 3 koncerte   170 

Art sredica 5 dogodkov   407 

Glasba z vrtov sv. Frančiška 7 koncertov   792 

Ostala ponudba* 21 koncertov 3.570 

Med. srečanje saksofonistov 7 koncertov 1.580 

Glasbena mladina 101 koncertov 6.562 

Skupaj vseh dogodkov z 

glasbenega področja 
152 dogodkov 15.969 

Filmska ponudba 57 projekcij  5.863 

Galerija 71 dogodkov 6.046  

Gostovanja** 45 prireditev  11.261  

Skupaj vseh dogodkov 325 dogodkov 39.139 

 

 
 

_____ 
* V ostalo ponudbo so poleg izvenabonmajskih koncertov vključene tudi čezmejne pobude (Med zvoki 

krajev, Dvorna glasba), Imago Sloveniae, festival Jesenski glasbeni tris in festival Dnevi stare glasbe.  
 
 

** Podatek vključuje gostovanja drugih organizatorjev (gledališke predstave, koncerti, predavanja, 

seminarji, delavnice …). 
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1.3.5 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 
V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora 

poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema notranjega 

finančnega nadzora. Ta nadzor ne zadeva zgolj finančnega oz. računovodskega področja, 

temveč celotno poslovanje proračunskega porabnika. Na opredeljevanje ciljev in 

zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja 

poslovnih tveganj se nanaša Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni 

notranjega finančnega nadzora v Kulturnem domu Nova Gorica temelji na samoocenitvenem 

vprašalniku, ki smo ga izpolnili skladno z navodili. Z omenjeno izjavo smo ocenili ustreznost 

vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, ki vključuje kontrolno okolje, oceno tveganj, 

notranje kontrole, pretok informacij in notranje revidiranje ter navedli najpomembnejše 

ukrepe za izboljšanje sistema, ki smo jih izvedli v preteklem letu in ukrepe, ki jih 

nameravamo izvesti v tekočem letu. Ta samoocenitev poslovanja je zagotovo pokazatelj 

učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti poslovanja, nenazadnje pa je tudi temelj 

prihodnjih poslovnih odločitev. Izjava o notranjem nadzoru javnih financ je sestavni del 

letnega poročila. 
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1.3.6  Pojasnila o investicijskih vlaganjih  

 
Ustanoviteljica je za namen investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme v letu 2012 

zagotovila 125.000 € in dodatnih 5.000 € za nakup umetnin, skupaj torej 130.000 €, kar 

je v primerjavi z letom poprej (v letu 2011 48.062 EUR) veliko več. Iz lastnih sredstev pa 

smo za investicijsko vzdrževanje, izboljšave in nakup opreme uspeli nameniti še 19.695 €, 

kar je nekoliko manj kot v lanskem letu (ko smo za te namene porabili 20.409 €). 

Večje investicijske aktivnosti so bile na področju vzdrževanja ter nabave prepotrebne opreme 

in sicer:  

- glavno ozvočenje velike dvorane, 

- zamenjava glavne razsvetljave v veliki dvorani, 

- zamenjava odtokov v WC-jih za nastopajoče, 

- nabava mikrofonov,  

- nabava reflektorjev, 

- nabava opreme za videonadzor, 

- nakup dveh projektorjev za galerijo, 

- nakup prenosnega računalnika za galerijo. 

 

Poleg tega pa smo z manjšimi nabavami izvedli še vrsto izboljšav in s tem dvignili kakovost 

izvedbe programov in dela zaposlenih. 

 
Nadaljevali smo tudi z odkupom umetnin, s katerimi Mestna galerija Nova Gorica oblikuje 

svojo lastno likovno zbirko, ki s svojimi konceptualnimi izhodišči sodi med pomembnejše 

zbirke sodobne vizualne umetnosti v slovenskem merilu, predvsem na slikarskem področju. 

Tako smo z namenskimi (Mestna občina Nova Gorica je odobrila 5.000 € za odkup umetnin) 

sredstvi v letu 2012 kupili naslednja umetniška dela: 

1. Tanja Verlak, iz serije Polnoč v Mombaju, fotografija, 

2. Matej Pečnikar, Metulj, olje na platnu, 

3. Giovanni de Lazzari, Brez naslova, olje na platnu, 

4. Elizabeta Bricelj, Brez naslova, akril na platnu (dve sliki). 

 

 
 
 



 
 

52 
 

1.3.7  Zaključek 

 
Če se ozremo v leto 2012, vidimo, da je bilo opravljenega veliko dela, na eni strani do 

našega zvestega občinstva, katerih zadovoljstvo je naše osnovno poslanstvo, kot tudi pri 

prizadevanjih za oblikovanje kakovostnih umetniških programov ter skrbi za notranjo 

urejenost in čim boljšo organiziranost naše institucije. Zaostrena javno-finančna situacija in 

slabe gospodarske razmere v državi zaenkrat še niso povzročili večjih težav pri poslovanju 

našega zavoda, vendar smo skozi vse leto skrbno nadzirali poslovanje in se trudili pri trženju 

tako naših umetniških programov kot dvoran. Veliko truda smo vložili v uresničevanje 

zastavljenega programa in zmanjševanje stroškov poslovanja, kar bomo nadaljevali tudi v 

prihodnje. V letu 2012 smo sledili tudi začrtanim notranjim kontrolam poslovanja, ki 

omogočajo transparentno in gospodarno poslovanje zavoda. Zasledovanje ciljev zakonitega 

in smotrnega poslovanja je v teh časih pomembnejše kot kdajkoli prej. Proračunski 

uporabniki smo namreč v času izvajanja strogih varčevalnih ukrepov izpostavljeni še večjemu 

nadzoru javnosti, kritičnemu ocenjevanju svojega poslovanja in poslanstva. 

Vizija razvoja zavoda za prihodnost je začrtana. Upamo, da nam bo s strani financerjev, zlasti 

ustanoviteljice, omogočeno, da jo bomo lahko uresničevali in razvijali v dobro bit vseh, ki 

obiskujejo našo ustanovo. Opažamo, da se na kulturno dejavnost vse prevečkrat gleda zgolj 

kot na strošek. Prav bi bilo, da bi se tisti, ki odločajo o financiranju, poglobili v vsebino ter 

pogledali tudi učinke in rezultate opravljenega dela. S tem mislimo predvsem na »duhovno 

kvaliteto« življenja občanov, na katero s svojo dejavnostjo v veliki meri vpliva tudi naš zavod. 

Uspešna realizacija zastavljenih ciljev, profesionalno delo zaposlenih, nas kljub recesiji in krizi 

vrednot ter zato posledično vse težjih razmer tudi v kulturi, zmanjševanju finančnih sredstev 

za kulturo ter težavam pri pridobivanju sponzorskih sredstev zaradi nestimulativne davčne 

zakonodaje in gospodarske krize, še vedno navdajajo z optimizmom za novo poslovno leto, ki 

je pred nami. Je pa leto 2012 prineslo tudi nekaj skrbi in novih izzivov: kako povečati ali vsaj 

ohraniti število abonentov na področju klasične glasbe, kako še bolj vzpodbuditi zanimanje za 

naše umetniške programe in nenazadnje, kako v teh negotovih kriznih časih še bolj 

učinkovito promovirati naše programe z ambicijo »mobilizacije« duhovnega potenciala ljudi. 

Ta vprašanja bodo še kako aktualna tudi v prihodnje. 

Letošnje poslovno poročilo pa lahko sklenemo z zadovoljstvom nad opravljenim delom, z 

zahvalo maloštevilni ekipi zaposlenih, ki prizadevno opravlja svoje delo ter tako pripomore k 

razvoju naših dejavnosti in končnemu uspešnemu rezultatu poslovanja.  
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2 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
 
 

 

 
 A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV 2012 2011 idx 11/12 

         

I.   PRIHODKI  679.239 678.202 100 

  - proračunska sredstva države  48.080 62.950 76 

  - proračunska sredstva MONG 461.404 461.403 100 

  - proračunska sredstva drugih občin  13.700 10.700 128 

  - prihodki tržne dejavnosti 155.021 142.041 109 

  - drugi prihodki  1.034 1.108 93 

II.   ODHODKI  669.037 669.952 100 

  - amortizacija  1.276 1.437 89 

  - investicijsko vzdrževanje  8.908 6.235 143 

  - materialni stroški 432.673 431.664 100 

  - sredstva za bruto plače 194.464 196.864 99 

  - prispevki in davki na plače  26.216 27.083 97 

  - drugi odhodki 5.500 6.669 82 

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 10.202 8.250 124 

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE  142.374 62.233 229 

  - vlaganje v objekte  24.996 17.794 140 

  - nabava opreme 117.378 44.439 264 

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 11 11 100 

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 11 11 100 

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.312 1.442 91 

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2012 2011 idx 11/12 

          

I.   PRIHODKI  814.007 727.316 112 

II.   ODHODKI  807.002 728.975 111 

III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih  7.005 -1.659 -422 

IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 69.355 32.552 213 

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2012 2011 idx 11/12 

          

I.   Prejeti krediti - kratkoročni  0 0  

II.   Prejeti krediti - dolgoročni  0 0  

III.   Dani krediti - kratkoročni  0 0  

IV.   Dani krediti - dolgoročni  0 0  
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2.1 Priloge 
 

 Računovodski izkazi 
 

 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
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3 SPREJEM LETNEGA POROČILA 
 
 

 Datum in kraj nastanka letnega poročila 

 
Nova Gorica, februar 2013 

 
 

 Osebe, ki so odgovorne za pripravo letnega poročila 

 
Pavla Jarc, direktorica 

Bojana Saksida, računovodkinja 

 
 

Pri pripravi letnega poročila so sodelovali tudi zaposleni Kulturnega doma Nova Gorica. 

 
 
 Datum sprejetja letnega poročila 

 
Letno poročilo je bilo sprejeto na 11. redni seji sveta zavoda Kulturnega doma Nova Gorica, 

dne 27. 2. 2013.  

 

 

 

 

        PAVLA JARC, direktorica 


