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1 UVOD 

Finančni načrt in program dela zavoda je pripravljen v skladu z: 

- Zakonom o javnih financah, 

- Zakonom o uravnoteženju javnih financ, 

- Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov, 

- Navodilom Mestne občine Nova Gorica za pripravo finančnega načrta za leti 2013 in 

2014. 

 

Finančni načrt in program zavoda sta medsebojno povezana.  

 

V času, ko sprejemamo Finančni načrt in program dela za leto 2013, še niso znane dokončne 

usmeritve za planiranje plačne politike, zato bo na tem področju morda še prišlo do 

sprememb, ki jih bo potrebno naknadno upoštevati. 
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2 FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2013 

1. Izhodišča finančnega načrta za leto 2013 

 

Osnova finančnega načrta zavoda so načrti naslednjih kategorij: 

- načrta prihodkov, 

- načrta odhodkov, 

- načrta opreme in investicij. 

 

Načrtovane postavke stroškov vključujejo naslednja predvidena zmanjšanja, vezana na 

predpise in zakonske zahteve za leto 2013: 

- pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali trenutno znana priporočila vlade in za 

prihodnje leto zmanjšali maso plač za 5 %, 

- pri planiranju izdatkov za materialne stroške smo v skladu z navodili ustanovitelja 

upoštevali nominalno višino iz leta 2012, kar pomeni, da bo ob morebitnem povišanju 

določenih postavk znotraj materialnih stroškov potrebna racionalizacija in iskanje 

notranjih rezerv. 

 

Ustanoviteljica zagotavlja Kulturnemu domu Nova Gorica sredstva za splošne materialne 

stroške v precej omejenem obsegu. Ker ustanoviteljica ne zagotavlja vseh omenjenih 

sredstev, mora zavod pokriti te stroške iz prihodkov od stalne najemnine (gostinski lokal), 

prodaje storitev (oddaja dvoran) in drugih nejavnih prihodkov. Ti prihodki so delno tudi 

spremenljivi, saj so odvisni od zasedenosti dvoran, in zato precej negotovi. Zato obstaja 

bojazen, da v zaostrenih finančnih razmerah ne bomo imeli zadostnih lastnih finančnih virov 

za splošne stroške. 

 

V finančnem načrtu zavoda za leto 2013 so upoštevana nominalna zmanjšanja finančnih 

kategorij, ki so: 

- določena v Zakonu o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize in Zakonu o 

uravnoteženju javnih financ, 

- ažurirana napoved gospodarskih gibanj v Jesenski napovedi UMAR-ja za leto 2012. 

 

 
Finančni načrt zavoda je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja v začetku 

leta 2013 in temelji na ciljih, ki so opredeljeni v programu dela zavoda, strateških usmeritvah 



 5 

in tekoči poslovni politiki. Nekateri viri financiranja se lahko med letom tudi spremenijo, saj 

so odvisni od zaostrene finančne situacije države, spremembe zakonskih predpisov, od 

obsega in strukture kulturno-umetniškega programa, tržne dejavnosti ter uspehov na 

določenih razpisih, zlasti Ministrstva za kulturo. 

 

2. Načrt prihodkov 

 
Zavod načrtuje celotne prihodke v letu 2013 v višini 734.637 EUR. Ocene temeljijo na 

pričakovanih pogodbah v letu 2013, tako na področju javne službe kot na področju tržne 

dejavnosti. Prihodki za izvajanje javne službe so načrtovani v višini 568.259 EUR, prihodki iz 

naslova tržne dejavnosti pa v višini 166.378 EUR.  

 

V letu 2013 je načrtovana 8 % rast prihodkov glede na leto 2012.  

 

Struktura prihodkov po dejavnosti sledi cilju ohranjanja deleža tržnih prihodkov v skupnih 

prihodkih nad 20 %.  

 

3. Načrt odhodkov 

 
Zavod načrtuje celotne odhodke v letu 2013 v višini 729.787 EUR, kar predstavlja 9 % porast 

glede na leto 2012. Načrtovani odhodki leta 2013 vključujejo realno rast zaradi predvidene 

rasti dejavnosti.   

 

Načrtovano zmanjšanje stroškov dela je 2 %, načrtovano zmanjšanje osnovne plače javnih 

uslužbencev pa 5 %, skladno z usmeritvami vlade in navodili ustanovitelja.  

 

4. Načrtovani poslovni izid 

 

Za leto 2013 je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.850 EUR. Pozitivno 

poslovanje se načrtuje tako na področju javne službe kot na področju tržne dejavnosti.    

 

Po načelu denarnega toka je načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.225 EUR.  
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5. Načrt nabave opreme in investicij  

 

Za leto 2013 so s strani Mestne občine Nova Gorica zagotovljena sredstva za investicijsko 

vzdrževanje in nabavo opreme v višini skupno 73.000 EUR: 70.000 EUR za Kulturni dom 

Nova Gorica in 3.000 EUR za Mestno galerijo. Poleg tega so zagotovljena tudi sredstva za 

nakup umetniških del za galerijsko zbirko v višini 5.000 EUR. Načrt nabave opreme bo 

realiziran na podlagi prioritet in potreb ter v skladu s tekočimi finančnimi možnostmi.  

Največji delež v načrtovanih nabavah opreme in investicij za leto 2013 v Kulturnem domu 

Nova Gorica predstavljajo: 

- digitizacija male dvorane za potrebe predvajanja filmov v novem DCP formatu v 

vrednosti 50.000 EUR, 

- zamenjava glavne razsvetljave v mali dvorani v vrednosti 20.000 EUR. 

 

V Mestni galeriji Nova Gorica pa bomo začeli s posodabljanjem galerijske razsvetljave in 

nadaljevali z nakupom umetniških del za galerijsko zbirko v višini 5.000 EUR.  

Za tekoče vzdrževanje stavbe in nakup opreme bomo namenili tudi nekaj lastnih sredstev. 
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6. Kadrovski načrt 

 

Naziv delovnega mesta 
Nedoločen       

  čas 
Določen 

čas 
Polni 

delovni čas 

Polovični 

delovni 
čas 

1. Direktor   x x   

2. Koordinator in organizator            
    kulturnih programov 

x   x   

3. Kustos x   x   

4. Strokovni delavec VI x    x  

5. Strokovni delavec VI x   x 

6. Finančno računovodski delavec V x   x   

7. Blagajnik V x    x 

8. Organizator kulturnega programa x   x   

9. Tehnični koordinator x   x   

10. Tehnični koordinator x  x   

11. Čistilka II x   x   

12. Čistilka II x     x 

 

Sedem javnih uslužbencev je zaposlenih za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ena 

javna uslužbenka je zaposlena za nedoločen čas, polovično na delovnem mestu Strokovni 

delavec VI in polovično na delovnem mestu Blagajnik V. Na delovnem mestu Strokovni 

delavec VI je za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom zaposlena še ena javna 

uslužbenka, za nedoločen čas s polovičnim delovnim časom pa imamo še javno uslužbenko 

na delovnem mestu Čistilka II. V primeru prekinitev oziroma odpovedi zaposlitev lahko pride 

do sprememb v načinu zaposlitve (določen oz. nedoločen čas). Število zaposlenih v zavodu 

za leto 2013, določenih s kadrovskim načrtom je 11.  

Glede na uspešno kandidaturo na evropskem razpisu Slovenija-Italija 2007-2013 s projektom 

ECHOS – čezmejni odmevi, se bo za potrebe projekta verjetno zaposlilo dodatnega javnega 

uslužbenca. Sredstva za plačo bodo v celoti zagotovljena iz proračuna projekta in nastali 

stroški ne bodo bremenili proračuna ustanoviteljice. Gre namreč za občasno potrebo po delu, 

vezano na evropski projekt. 
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Zunanji pogodbeni izvajalci:  

- računovodske storitve opravlja računovodja po podjemni pogodbi, 

- po podjemni pogodbi opravljajo dela tudi kinooperater in vratarji, 

- s študentskim delom pa rešujemo hostesno in občasno dodatno vratarsko službo za 

prireditve oz. razstave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge k finančnemu načrtu: 

1. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 

2. Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 po vrstah dejavnosti 

3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2013 

4. Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2013 

5. Načrt računa financiranja za leto 2013 
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Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013                                                                               PRILOGA 1 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka 
za AOP 

Načrt            
2013 

 Realizacija 
2012 

Realizacija 
2011 

Indeks 
2013/      
2012 

1   2 3 4 5 6 7 

  
A) 

PRIHODKI OD POSLOVANJA                                        
(861+862+863+864) 

860 734.457 678.205 677.095 108 

760   Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 861 734.457 678.205 677.095 108 

    
Povečanje vrednosti zalog in proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

862         

    

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

863         

761   Prihodki od prodaje blaga in materiala 864         

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 125 982 1.038 13 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 55 52 69 106 

  
Č) 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (868+869) 

867         

del 764   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 868         

del 764   Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 869         

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 870 734.637 679.239 678.202 108 

  
E) 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874 

871 506.111 440.987 437.896 115 

del 466   

Nabavna vrednost prodanega materiala in 
blaga 

872         

460   Stroški materiala 873 62.200 43.022 40.216 145 

461   Stroški storitev 874 443.911 397.965 397.680 112 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 8.090.360 875 216.746 220.680 223.948 98 

del 464   Plače in nadomestila plač 876 163.768 162.412 167.897 101 

del 464   Prispevki za socialno varnost delodajalcev 877 26.367 26.216 27.083 101 

del 464   Drugi stroški dela 878 26.611 32.052 28.968 83 

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.600 1.276 1.437 125 

463 H) REZERVACIJE 880         

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 881         

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 882 4.500 5.500 6.669 82 

467 K) FINANČNI ODHODKI 883 580 412 0 141 

468 L) DRUGI ODHODKI 884 250 182 2 137 

  

M
) 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (886+887) 

885         

del 469   Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 886         

del 469   Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 887         

  
N) 

CELOTNI   ODHODKI                                                  
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 

888 729.787 669.037 669.952 109 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) 889 4.850 10.202 8.250 48 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) 890         

  
  

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

891         
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Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2013 po vrstah dejavnosti                                       PRILOGA 2 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka 
za AOP 

Načrt 
prihodkov 

in 
odhodkov 

za izvajanje 
javne 

službe 2013 

Načrt 
prihodkov in 

odhodkov 
od prodaje 

blaga in 
storitev na 
trgu za leto 

2013 

Realizacija 
prihodkov 

in 
odhodkov 

za 
izvajanje 

javne 
službe 
2012 

Realizacije 
prihodkov 

in 
odhodkov 
od prodaje 

blaga in 
storitev na 

trgu za 
leto 2012 

1   2 3 4 5 6 7 

  
A) 

PRIHODKI OD POSLOVANJA                                        
(861+862+863+864) 

660 568.079 166.378 515.096 163.109 

760   Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 661 568.079 166.378 515.096 163.109 

    

Povečanje vrednosti zalog in proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

662         

    

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

663         

761   Prihodki od prodaje blaga in materiala 664         

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 125   745 237 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 55   52   

  
Č) 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI (868+869) 

667         

del 764   Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 668         

del 764   Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 669         

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 670 568.259 166.378 515.893 163.346 

  
E) 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874 

671 391.111 115.000 334.929 106.058 

del 466   
Nabavna vrednost prodanega materiala in 
blaga 

672         

460   Stroški materiala 673 47.980 14.220 32.675 10.347 

461   Stroški storitev 674 343.131 100.780 302.254 95.711 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878)  675 167.978 48.768 171.618 49.062 

del 464   Plače in nadomestila plač 676 126.920 36.848 123.352 39.060 

del 464   Prispevki za socialno varnost delodajalcev 677 20.434 5.933 19.912 6.304 

del 464   Drugi stroški dela 678 20.624 5.987 28.354 3.698 

462 G) AMORTIZACIJA 679 1.240 360 970 306 

463 H) REZERVACIJE 680         

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 681         

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 4.500   4.177 1.323 

467 K) FINANČNI ODHODKI 683 580   412   

468 L) DRUGI ODHODKI 684 250   182   

  
M) 

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (886+887) 

685         

del 469   Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 686         

del 469   Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki 687         

  
N) 

CELOTNI   ODHODKI        
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 

688 565.659 164.128 512.288 156.749 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) 689 2.600 2.250 3.605 6.597 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) 690         

  
  

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

691         
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Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2013                                          PRILOGA 3 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka 
za AOP 

Načrt            
2013 

 Realizacija 
2012 

Realizacija 
2011 

Indeks 
2013/      
2012 

1   2 3 4 5 6 7 

  I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 401 812.457 814.007 727.316 100 

  
1. 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 723.576 756.961 662.511 96 

  
A. 

Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 593.576 640.608 583.115 93 

  
a. 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 48.080 48.080 62.950 100 

del 7400 
  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
tekočo porabo 

405 48.080 48.080 62.950 100 

del 7400 
  

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije 

406         

  
b. 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 545.496 592.528 520.165 92 

del 7401   
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
tekočo porabo 

408 467.496 462.528 472.103 101 

del 7401 
  

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
investicije 

409 78.000 130.000 48.062 60 

  
c. 

Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja (411+412) 

410         

del 7402 
  

Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za tekočo porabo 

411         

del 7402   
Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja za investicije 

412         

  
d. 

Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413         

del 7403 
  

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo 
porabo 

414         

del 7403 
  

Prejeta sredstva iz javnih skladov za 
investicije 

415         

del 7404 
  

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo 
porabo 

416         

del 7404   Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417         

del 740 e. 
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 

418         

741 f. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna Evropske unije 

419         

  
B. 

Drugi prihodki za izvajanje dejav.jav.službe 
(421 
+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

420 130.000 116.353 79.396 112 

del 7130 
  

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz 
naslova izvajanja javne službe 

421 120.000 108.250 69.129 111 

del 7102   Prejete obresti 422         

del 7101 
  

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 
ter presežkov prihodkov nad odhodki 

423         
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del 7141 
  

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja 
javne službe 

424 6.000 4.303 4.317 139 

                

72   Kapitalski prihodki 425         

730   Prejete donacije iz domačih virov 426 4.000 3.800 5.950 105 

731   Prejete donacije iz tujine 427         

732   Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428         

786   
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske 
unije 

429         

787   Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430         

  
2. 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 88.881 57.046 64.805 156 

del 7130   Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 88.728 16.299 21.414 544 

del 7102   Prejete obresti 433 100 981 1.038 10 

del 7103   
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 
prihodki od premoženja 

434 53 39.766 42.284 0 

del 7100   
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 
ter presežkov prihodkov nad odhodki 

435         

del 7141   
Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja 
javne službe 

436     69   

                

  II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 437 811.232 807.002 728.975 101 

  1.  
ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469 
+470) 

438 737.408 760.506 668.968 97 

  A. 
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+ 443+444+445+446) 

439 167.551 176.952 175.547 95 

del 4000   Plače in dodatki 440 147.391 150.475 151.958 98 

del 4001   Regres za letni dopust 441 4.172 6.757 6.350 62 

del 4002   Povračila in nadomestila 442 15.988 14.299 15.885 112 

del 4003   Sredstva za delovno uspešnost 443         

del 4004   Sredstva za nadurno delo 444   568 828 0 

del 4005   Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445         

del 4009   Drugi izdatki zaposlenim 446   4.853 526 0 

  B. 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost    
(448+449+450+451+452) 

447 27.519 28.325 28.245 97 

del 4010   
Prispevek za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

448 13.046 13.455 13.496 97 

del 4011   Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 9.668 10.729 10.796 90 

del 4012   Prispevek za zaposlovanje 450 88 91 92 97 

del 4013   Prispevek za starševsko varstvo 451 928 151 261 615 

del 4015   
Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 3.789 3.899 3.600 97 

  C. 
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe (454+455+456+457+458+459 460+ 
461+462+463) 

453 464.338 412.855 402.943 112 
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del 4020   Pisarniški in splošni material in storitve 454 295.352 268.709 254.533 110 

del 4021   Posebni material in storitve 455 674 610 579 110 

del 4022   
Energija, voda, komunalne storitve in 
komunikacije 

456 46.923 38.389 40.156 122 

del 4023   Prevozni stroški in storitve 457 7.698 2.222 6.563 346 

del 4024   Izdatki za službena potovanja 458 1.888 1.973 1.558 96 

del 4025   Tekoče vzdrževanje 459 27.566 15.982 23.701 172 

del 4026   Poslovne najemnine in zakupnine 460 13.858 12.442 11.915 111 

del 4027   Kazni in odškodnine 461         

del 4028   Davek na izplačane plače 462         

del 4029   Drugi operativni odhodki 463 70.379 72.528 63.938 97 

403 D. Plačila domačih obresti 464         

                    

404 E. Plačila tujih obresti 465         

410 F. Subvencije 466         

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467         

412 H. 
Transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam 

468         

                    

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469         

  J. 
Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+ 
476+477+478+479+480) 

470 78.000 142.374 62.233 55 

4200   Nakup zgradb in prostorov 471         

4201   Nakup prevoznih sredstev 472         

4202   Nakup opreme 473 25.400 105.276 39.144 24 

4203   Nakup drugih osnovnih sredstev 474 8.000 9.293 5.053 86 

4204   Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 44.600 24.997 17.795 178 

4205   Investicijsko vzdrževanje in obnove 476         

4206   Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477         

4207   Nakup nematerialnega premoženja 478   2.808 241 0 

4208   
Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 

479         

4209   
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih 
zalog 

480         

  2. 
ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV NA TRGU (481=482+483+484) 

481 73.824 46.496 60.007 159 

del 400 A. 
Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

482 18.618 13.319 17.362 140 

del 401 B. 
Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

483 3.058 2.132 2.794 143 

del 402 C. 
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

484 52.148 31.045 39.851 168 

  III/1 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI                                                           
(401-437) 

485 1.225 7.005   17 

  III/2 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI                                                           
(437-401) 

486     1.659   
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Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2013                                                           PRILOGA  4  

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka 
za AOP 

Načrt            
2013 

Realizacija 
2012 

Realizacija 
2011 

Indeks 
2013/      
2012 

1   2 3 4 5 6 7 

750 IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506+507+508+ 
509+510+511) 

500         

7500 
  

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 
      

  

7501   Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 5020         

7502 
  

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in 
družb, ki so v lastni države ali občin 

503         

7503   Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504         

7504   Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505         

7505   Prejeta vračila danih posojil od občin 506         

7506   Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507         

7507 
  

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 
      

  

7508   Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509         

7509   Prejeta vračila plačanih poroštev 510         

751   Prodaja kapitalskih deležev 511         

440 V. 
DANA POSOJILA        (513+514+515+516+ 
517+518+519+520+521+522+523) 

512         

4400   Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513         

4401   Dana posojila javnim skladom 514         

4402 
  

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v 
lasti države ali občin 

515 
      

  

4403   Dana posojila finančnim institucijam 516         

4404   Dana posojila privatnim podjetjem 517         

4405   Dana posojila občinam 518         

4406   Dana posojila v tujino 519         

4407   Dana posojila državnemu proračunu 520         

4408   Dana posojila javnim agencijam 521         

4409   Plačila zapadlih poroštev 522         

441   Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523         

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) 524         

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500) 525         
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Načrt računa finančnih terjatev in naložb za leto 2013                                                            PRILOGA  5 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka 
za AOP 

Načrt            
2013 

Realizacija 
2012 

Realizacija 
2011 

Indeks 
2013/      
2012 

1   2 3 4 5 6 7 

50 VII. ZADOLŽEVANJE    (551+559) 550         

500 
  

Domače zadolževanje                                                           
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 
      

  

5001   Najeti krediti pri poslovnih bankah 552         

5002   Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553         

del 5003   Najeti krediti pri državnem proračunu 554         

del 5003   Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555         

del 5003 
  

Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

556 
      

  

del 5003   Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557         

del 5003 
  

Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 

558 
      

  

501   Zadolževanje v tujini 559         

55 VII. ODPLAČILA DOLGA     (561+569) 560         

550   
Odplačila domačega dolga                                         
(562+563+564+565+566+567+568) 

561         

5501   Odplačila dolga poslovnim bankam 562         

5002   Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 563         

del 5503 
  

Odplačila dolga državnemu proračunu                        
(500-510) 

564         

del 5503 
  

Odplačila dolga proračunom lokalnih 
skupnosti          (510-500) 

565 
      

  

del 5003 
  

Odplačila dolga skladom socialnega 
zavarovanja  (551+559) 

566         

del 5003 
  

Odplačila dolga drugim javnim skladom                        
(552+553+554+555+556+557+558) 

567         

del 5003 
  

Odplačila dolga drugim domačim 
kreditodajalcem 

568         

    Odplačila dolga v tujino 569         

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  (550-560) 570         

                    

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA   (560-550) 571         

                    

  X/1 
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              
((485+524+570)-(486+525+571)) 

572 1.225  7.005      

  X/2 
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              
((486+525+571)-(485+524+570)) 

573 
  

1.659 
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3 PROGRAM DELA ZAVODA ZA LETO 2013 

 

1. Zakonske in druge pravne podlage 

 
Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo delovanje javnega zavoda: 

- Zakon o zavodih,  

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, 

- Strateški načrt Kulturnega doma Nova Gorica za obdobje 2010-2014, 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture. 

 
 

2. Dolgoročni cilj 
 

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

- zagotavljati stabilno finančno perspektivo zavoda, tudi z iskanjem dodatnih virov 

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 še posebej izpostavili gradnjo novega 

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

Gorici nujno potrebna, na sejah ugotavlja tudi sveta zavoda, vendar so v zadnjih nekaj letih 

vsa naša prizadevanja zastala, saj je ustanoviteljica ponovno (predvidoma do leta 2015) 

preložila to investicijo. Svet zavoda na sejah vselej razpravlja o tej problematiki in večkrat 

predlaga, naj ustanovitelj čim prej pristopi k reševanju le-te. Ponovno poudarjamo, da je 

spričo dotrajanosti stavba Kulturnega doma Nova Gorica nujno potrebna temeljite prenove. 

To ugotavljajo tudi različne inšpekcijske službe. Po več kot 30 letni uporabi kulturnega doma 

nastopajo akutni pojavi iztrošenosti obrtniških in instalacijskih del ter opreme, hkrati pa 

izstopa nekaj problemov slabe funkcionalne zasnove male in velike dvorane, med katerimi je 

potrebno izpostaviti tudi neustrezne dostope za invalide. Tu je še zastarela scenska tehnika, 

pomanjkanje garderob, zaodrja in neprimerna ureditve dostopa do obeh odrov. Tudi izhodi iz 

dvoran so, glede na veljavne požarnovarnostne predpise in zaradi prostorske stiske, 

neustrezni. Glede na pomembnost koncertne hiše ter visoko kvaliteto umetniške ponudbe si 

Nova Gorica, kot univerzitetno in bodoče regijsko središče ter mesto na strateški poziciji tik 

ob zahodni meji, zagotovo zasluži sodoben kulturni center s sodobno koncertno dvorano in 

galerijo, kjer bi lahko profesionalno in po sedaj veljavnih standardih izvajali naše dejavnosti. 

To smo že večkrat zapisali, pa vendar na ustanovitelja ponovno apeliramo, da glede 

na omenjena dejstva razmisli in se odloči uvrstiti novogradnjo kot prioritetno 

investicijo na področju kulture v prihodnjih dveh letih. V kolikor pa to ni mogoče, je 

glede na težavne razmere, v katerih zavod deluje, nujno pristopiti k temeljiti sanaciji 

obstoječe stavbe (elektro inštalacije, klimatizacija in ogrevanje, odrska oprema, oprema 

dvoran …). S to perečo problematiko redno seznanjamo tudi svet zavoda, ki se zaveda 

omenjene problematike in soglaša z zgoraj navedenimi ugotovitvami.  
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3. Letni cilj zavoda 

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

udejanjenje v posameznem letu. V letu 2013 bomo zasledovali naslednje zastavljene cilje: 

- v celoti bomo izpeljali zastavljen program kot smo ga načrtovali v finančnem načrtu, 

- prizadevali si bomo oblikovati in razvijati kakovostne in tehtne umetniške programe, 

- promovirali bomo slovensko glasbo z vključitvijo slovenskih skladateljev in glasbenikov v 

različne koncertne cikle in mednarodne povezave ter tako skrbeli za nacionalno glasbeno 

identiteto, 

- se odpirali v mednarodni prostor in vzpostavljali povezave s tujimi kulturnimi ustanovami,  

- nudili bomo možnost že uveljavljenim in mladim perspektivnim lokalnim umetnikom, tako 

na glasbenem kot likovnem področju, da se predstavijo javnosti, 

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

filmskem področju,  

- okrepili bomo prepoznavnost in učinkovitost zavoda z različnimi promocijskimi 

aktivnostmi in marketinškimi prijemi, 

- oblikovali in vzpostavili bomo novo spletno stran, 

- začeli bomo z aktivnostmi v zvezi s prenovo celostne vizualne podobe zavoda, 

- izboljšali bomo organizacijo in način dela pri oddajanju dvoran zunanjim uporabnikom, 

- izboljšali bomo pogoje dela z nekaterimi pomembnimi investicijskimi aktivnostmi, 

- poskrbeli bomo za izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih na določenih 

delovnih področjih, 

- skrbeli bomo za transparentno, učinkovito in gospodarno poslovanje. 

 

Načrtovane aktivnosti v letu 2013 se bodo izvajale tako, da bo zagotovljeno pozitivno 

finančno poslovanje zavoda. 

 

Bistvo našega delovanja še naprej ostaja negovanje in razvijanje kulturno umetniških 

vrednot, kar je v teh časih brezumnega potrošništva in razpada pravih vrednot še kako 

pomembno. 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 ga bomo zasledovali tudi v 

prihodnjem letu. To dragoceno poslanstvo na umetniškem področju bomo še naprej 

nadaljevali in ga nadgrajevali, saj se zavedamo, da s tem v okolje, v katerem živimo, 

prinašamo pomembno dodano vrednost.  
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4. Glasbena dejavnost 
 

 

 

 
DRUGI GLASBENI PROGRAMI V LETU  
 

 

1. CIKLI 
 

Delež ustanovitelja v € 

 

 ART SREDICA 
  
 program z različnimi  
 umetniškimi vsebinami in dogodki 
  
 Obseg: 5 umetniških dogodkov 
 Prizorišče: mala dvorana Kulturnega doma 

 
 

 
7.000 

 

 

GRAJSKE HARMONIJE 
 

Cikel komorne in solistične glasbe 

 
Obseg: 3 koncerti 

Prizorišče: dvorana gradu Kromberk 

 
 
 

5.000 

 

GLASBA Z VRTOV SV. FRANČIŠKA 
    
Obseg: 7 koncertov  
Prizorišče: Frančiškanski samostan Kostanjevica – 
17. sezona  
 

Cikel se bo odvijal v dvorani frančiškanskega 

samostana od maja do julija 2013 in bo posvečen 
predvsem ustvarjalnosti in ustvarjalcem goriškega 
prostora. 
 

5.400 

 

GLASBENI ABONMA  
 

    

Delež ustanovitelja v € 

 

Obseg: 8 koncertov resne glasbe 

Prizorišče: velika dvorana Kulturnega doma  
 
Letni katalog, koncertni listi, plakati, oblikovanje in 

tisk, medijska promocija, fotografije in ostali 
materialni stroški … 
 

 
 

8.000 

 

Avtorski honorarji nastopajočih 
 

25.400 

 

SKUPAJ  
 

 

33.400 
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2. FESTIVALI  
 

Delež ustanovitelja v € 

 

 

17. MEDNARODNO SREČANJE 
SAKSOFONISTOV 
 

Mojstrski tečaji (individualne lekcije, honorarji za 
gostujoče mentorje, organizacija, promocija in 

drugi materialni stroški;    
 

Festival (organizacija petih večernih koncertov na 

Bevkovem trgu, v veliki dvorani KD in na gradu 
Kromberk, tehnična priprava odra, avtorski 

honorarji za nastopajoče, ozvočenje, promocija in 
drugi materialni stroški) 
 

Tekmovanje (honorarji za člane žirije, tajnika 
tekmovanja in korepetitorje) 
 

 

 

6.000 
 
 

 
 

5.000 
 
 

 
 

5.000 

 

Skupaj za Mednarodno srečanje 
saksofonistov 
 

 

16.000 
 

 
JESENSKI GLASBENI TRIS 
 
 

Festival s področja jazz glasbe, bluesa in črnske  

duhovne glasbe (avtorski honorarji za glasbene 
zasedbe, tisk in oblikovanje tiskovin, promocija in 
drugi materialni stroški). 
 

8.000 

 

 
 

3. DRUGI KONCERTI Delež ustanovitelja v € 

 

IZVEN ABONMAJSKA PONUDBA  
 
Obseg: 6 nekomercialnih koncertov različnih 

glasbenih žanrov  
 

 
 

 9.700 

 

IMAGO SLOVENIAE  

(program in članarina) 
 

 
4.200 
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4. ČEZMEJNI PROJEKTI Delež ustanovitelja v € 
 

MED ZVOKI KRAJEV 
      

Čezmejni festival: Kulturni dom Nova Gorica 
organizira koncert na Goriškem, svetuje in plasira 

slovenske glasbenike na koncertna prizorišča v 
Italijo, izvede del promocije. 
 

 

4.200 

 

DVORNA GLASBA in DNEVI STARE GLASBE 
 
Čezmejni projekt, ki v starih mestnih jedrih, 

sakralnih objektih in gradovih oživlja staro glasbo. 
Kulturni dom Nova Gorica oblikuje, organizira in 

oglašuje festival na slovenski strani.  
  

2.100 

 
 

 

5. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Delež ustanovitelja v € 

 

GLASBENA MLADINA 
 

Predvidenih 30 tematskih glasbenih programov in 
okrog 90 izvedb 
 

 

5.000 

 

  
 

 

DRUGI GLASBENI PROGRAMI 
 

Delež ustanovitelja v € 
 

 

 

SKUPAJ 66.600 

 

 

 

GLASBENA DEJAVNOST – skupni delež ustanovitelja 

 

   

Delež ustanovitelja v € 
 

GLASBENI ABONMA 33.400 

DRUGI GLASBENI PROGRAMI 66.600 

SKUPAJ 100.000 
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4.1. Obrazložitev programa za glasbeno dejavnost 
 
  

V programu dela so ovrednoteni glasbeni programi v letu 2013, ki se bodo odvijali v okviru 

naše glasbene dejavnosti in sicer: Glasbeni abonma ter drugi glasbeni programi. 

 

GLASBENI ABONMA 
 

V letu 2013 načrtujemo 8 abonmajskih koncertov priznanih slovenskih in tujih ansamblov ter 

solistov. Veliko pozornosti bomo posvetili tudi tehtnemu izboru koncertnih programov, v 

katerih bodo najpomembnejšo vlogo imeli slovenska glasbena ustvarjalnost in klasična dela 

glasbenih velikanov minulih dob. Gostovanja pomembnih in svetovno priznanih glasbenikov 

bodo Novo Gorico še naprej zapisovala na svetovni zemljevid mednarodno pomembnih 

koncertnih hiš. 

 

DRUGI GLASBENI PROGRAMI 
 

1. CIKLI 

Art sredica 

Grajske harmonije 

Glasba z vrtov sv. Frančiška 

 

Mala dvorana bo tudi v letu 2013 prizorišče Art sredice, kjer se bomo soočali z različnimi 

umetniškimi zvrstmi: glasbo, poezijo, sodobnim plesom ... V tem ciklu se bodo prepletali 

mladostniška svežina, individualna izvirnost, sodobni pogledi na umetnost in tudi nenavadne 

ustvarjalne smernice.  

 

Grajske harmonije so pomembna novost v glasbenem programu Kulturnega doma Nova 

Gorica. Z njimi bomo v letu 2013 nadaljevali prizadevanja po oblikovanju cikla komorne in 

solistične glasbe, s katerim bomo zapolnili vrzel, ki je nastala ob ukinitvi Goriških muz pred 

leti. Ob tem pa bomo oplemenitili dogajanje na gradu Kromberk, našemu biseru renesančne 

kulturne dediščine. 

 

V prelepem okolju Frančiškanskega samostana na Kostanjevici bo še naprej odmevala 

Glasba z vrtov sv. Frančiška. V tem glasbenem ciklu bodo priložnost dobili predvsem 

uspešni domači glasbeniki, mladi slovenski glasbeni talenti, zlasti tisti z naših, »goriških 

vrtov« z obeh strani meje, ki se šele uveljavljajo in stopajo na koncertne odre. Velik 

poudarek bo tudi na predstavitvi slovenske in ožje goriške glasbene ustvarjalnosti ter dialogu 

le-te z italijansko in furlansko glasbo. 



 23 

2. FESTIVALI 

17. mednarodno srečanje saksofonistov 

Jesenski glasbeni tris 

 

V okviru glasbenih programov je potrebno izpostaviti vsakoletno Mednarodno srečanje 

saksofonistov, ki bo tudi v tem letu pomembno zaznamovalo goriški in širši slovenski 

prostor. Glasbeni dogodek, ki ga prirejamo v soorganizaciji z Glasbeno šolo Nova Gorica, 

privablja v mesto najboljše slovenske in tuje dijake ter študente saksofona. Mojstrske tečaje, 

festival in bienalno tekmovanje bogatijo mednarodna zasedba udeležencev, mentorjev in 

nastopajočih, kar daje dogajanju še večjo težo in pripomore k mednarodno odmevni 

promociji tega projekta. Zlati pomembno je mednarodno tekmovanje, ki bo v letu 

2013 že sedmo po vrsti, in se je uveljavilo v evropskem prostoru kot eno 

pomembnejših tekmovanj za ta bleščeči inštrument, zato prosimo ustanovitelja 

za povečanje sredstev v višini 5.000 EUR na tej postavki, za pokritje stroškov 

mednarodne žirije in bolj profesionalno izvedbo samega tekmovanja. O tem smo 

govorili tudi z županom na posebnem sestanku. 

 

Veliko zanimanje tako obiskovalcev kot strokovne javnosti in medijev predstavljajo zavezo in 

izziv, da nadaljujemo s tovrstno ponudbo ter pripomoremo k živahnemu poletnemu utripu v 

mestu, zato bomo nadaljevali tudi s samim festivalom, ki se bo odvijal na različnih prizoriščih 

in popestril dogajanje s kakovostno glasbo.  

 

V želji, da bi naši publiki ponudili tudi manj klasične glasbene zvrsti in s tem zadovoljili okuse 

čim širšega občinstva, bomo tudi v prihodnjem letu organizirali festival Jesenski glasbeni 

tris, ki prinaša pestro dogajanje na področju jazza, bluesa in črnske duhovne glasbe. V 

okviru tega festivala se bomo z organizacijo jazz koncerta še naprej vključevali tudi v priznani 

mednarodni festival Jazz & Wine of Peace iz Krmina. 

 

3. DRUGI IZVENABONMAJSKI PROJEKTI 

Izven abonmajski koncerti 

Imago Sloveniae 

 

Kulturni dom Nova Gorica bo v letu 2013 tudi prizorišče številnih izven abonmajskih 

koncertov, s katerimi bomo na široko odprli vrata številnim ljubiteljem vseh zvrsti glasbe. V 

ta okvir uvrščamo še koncert v sklopu Imaga Sloveniae, ki ga Kulturni dom Nova Gorica 

organizira v dogovoru z ustanoviteljem. Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu že 

vrsto let in zagotavlja sredstva za program in članarino. 



 24 

4. ČEZMEJNI PROJEKTI 

Med zvoki krajev 

Dvorna glasba in Dnevi stare glasbe 

 

V letu 2013 se bosta nadaljevala tudi pomembna čezmejna projekta: Med zvoki krajev in 

Dvorna glasba. Kulturni dom Nova Gorica v okviru omenjenih festivalov koordinira 

nastopajoče z odgovornimi na posameznih koncertnih prizoriščih, oglašuje in organizira 

koncert na slovenskem prizorišču, svetuje in plasira slovenske glasbenike na koncertna 

prizorišča v Italijo ter zanje izvede del promocije.  

 

V okviru sodelovanja z organizatorji festivala Dvorna glasba bo Kulturni dom Nova Gorica 

tudi v naslednjem letu oblikoval festival Dnevi stare glasbe, ki bo oplemenitil pomembna 

kulturno-zgodovinska prizorišča na Goriškem in Komenskem Krasu. Za ta projekt bo zagotovil 

sredstva s strani soorganizatorjev, občine Komen in poiskal lastne vire. 

 

 

5. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  

Glasbena mladina 

 

Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije že vrsto let oblikuje 

posebno glasbeno ponudbo, namenjeno mlajšemu občinstvu. Kot poseben segment svoje 

glasbene dejavnosti, imenovane Glasbena mladina, jo posreduje vrtcem, osnovnim in 

srednjim šolam na širšem goriškem območju. Raznovrstni programi Glasbene mladine 

predstavljajo pomemben vzgojno-izobraževalni segment znotraj glasbene dejavnosti, s 

katerimi opravljamo dragoceno poslanstvo na področju dodatne glasbene vzgoje mladih. 

Imenitni rezultati številnih izvedb postavljajo Kulturni dom Nova Gorica v celotnem 

slovenskem merilu na prvo mesto po številu izvedenih koncertov. 
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5. Galerijska dejavnost 
 

Obseg galerijske dejavnosti Mestne galerije Nova Gorica v letu 2013:     

 8 razstav,  

 4 predavanja in druge predstavitve v okviru Soočanj, 

 20 otroških likovnih ustvarjalnic,  

 katalog ob pregledni razstavi Zmaga Posege, 

 Mednarodni festival novomedijske umetnosti PIXXELPOINT 2013. 
 

 

STROŠKI ZA RAZSTAVNI PROGRAM 
 

 

Delež ustanovitelja v € 
 

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI  
Katalog 
Vabila in plakati 

AH (kritiki, prevajalci, lektorji, razstavnina) 
 
 

1.700 
  300 

1.500 

 

Skupaj za posamezno razstavo 
 

 

   3.500  

 

SKUPAJ ZA 8 RAZSTAV 
 

 

28.000 

 

NEPROGRAMSKI SPLOŠNI STROŠKI  

Prevoz umetnin 
Zavarovanje del 

Varovanje razstav 
Plačila opravljenih del pri pripravi razstav 
Pisarniški material, oglaševanje, PTT storitve… 
 

 

3.200 
4.600 
2.600 

4.600 
4.000 

 

Skupaj neprogramski stroški 
 

 

19.000 

 

SKUPAJ VSI STROŠKI 
 

 

47.000 

 
 

 

POSEBNE AKCIJE (programski in neprogramski 
stroški) 
 

Delež ustanovitelja v € 

 

Soočanja s sodobno vizualno umetnostjo  
 

 

2.200 

 

Otroške ustvarjalnice  
 

 

1.800 
 

Večji katalog ob razstavi Zmaga Posege 
 

 

12.000 
 

MEDNARODNI FESTIVAL PIXXELPOINT  
 
 

 

11.000 

 

SKUPAJ  
 

 

27.000 
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SPLOŠNI OBRATOVALNI STROŠKI 
 

 
Delež ustanovitelja v € 

 

Stroški v stavbi SNG 
 

11.000 

 

 

 

GALERIJSKA DEJAVNOST – skupni delež ustanovitelja 

 

  

Delež ustanovitelja v € 

RAZSTAVE (program) 47.000 

POSEBNE AKCIJE 27.000 

SPLOŠNI OBRATOVALNI STROŠKI 11.000 

SKUPAJ 85.000 
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5. 1. Obrazložitev programa za galerijsko dejavnost 

 

Na tem mestu so ovrednoteni likovni programi, ki se bodo naslednje leto odvijali v okviru 

naše galerijske dejavnosti in sicer: redni razstavni program, posebne akcije in pedagoški 

program. 

 

RAZSTAVNI PROGRAM 

 

Program Mestne galerije Nova Gorica bo usmerjen predvsem v pregled aktualnega dogajanja 

na področju sodobne vizualne umetnosti s poudarkom na umetnikih mlajše generacije in v 

tesno povezavo s prostorom, v katerem galerija deluje. Kot v prejšnjih letih tudi sedaj 

razstave glede na širino programa in specifičnost galerijskega prostora, ne bodo imele 

enostranskega ali kakršnegakoli ožje tematskega ali drugače zamejenega koncepta, temveč 

bodo narekovale predvsem kompleksen, na kvaliteti temelječ vpogled v slovensko in tujo 

umetniško produkcijo.   

 
 

POSEBNE AKCIJE   

 

 SOOČANJA S SODOBNO VIZUALNO UMETNOSTJO: predavanja in predstavitve 

različnih umetniških praks - dogodki, ki se bodo odvijala čez celo leto. 

 OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNICE različnih likovnih zvrsti, ki se bodo odvijale 

čez celo leto. Pomemben vzgojno-izobraževalni program za različne starostne stopnje 

otrok. 

 PRIPRAVA VEČJEGA KATALOGA OB RAZSTAVI ZMAGA POSEGE  

      V letu 2013 bomo skupaj z Obalnimi galerijami iz Pirana pripravili večjo pregledno 

razstavo pred štirimi leti preminulega kiparja Zmaga Posege, ki je pomembno 

zaznamoval tako goriški kot širši slovenski prostor. Na Goriškem je še posebej 

pomemben njegov prispevek na področju javne plastike. Ob razstavi, ki bo v galeriji 

predvidoma oktobra prihodnje leto, nameravamo izdati večji katalog, kjer bi 

evidentirali njegova dela in ponovno ovrednotili pomen njegove ustvarjalnosti. 

 PIXXELPOINT 2013 – 14. mednarodni festival novomedijske umetnosti se 

bo odvijal v začetku decembra in bo poleg razstav zajemal še predavanja in pestro 

obfestivalsko dogajanje v Novi Gorici in sosednji Gorici. Gre za festival, ki prinaša 

vpogled v najnovejše dogajanje na področju novomedijske umetnosti in postaja vse 

pomembnejši ne samo v lokalnem, temveč tudi v širšem slovenskem in 

mednarodnem prostoru.  
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6. Filmska dejavnost 
 
V Odloku o ustanovitvi ima naš zavod kot javno službo opredeljen tudi umetniški film, ki bo 

prihodnje leto tudi del naše programske sheme.  

 

 
 

STROŠKI ZA IZVAJANJE  

UMETNIŠKEGA FILMA 

 

Delež ustanovitelja v € 

 

PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI  

Avtorski honorar za selektorja 

Brošura za Filmsko gledališče 

Plakati, vabila in druge tiskovine 

 

 

 

1.000 

  800 

1.900 

 

 

Skupaj programski stroški  

 

 

3.700 

 

NEPROGRAMSKI SPLOŠNI STROŠKI  

Plačilo kinooperaterja 

Plačila drugih storitev (vratarji, hostese) 

Pisarniški material, oglaševanje, poštnine in drugo 

2.100 

   900 

2.000 

 

Skupaj neprogramski stroški 

 

 

5.000 

 

 

SKUPAJ  

 

 

8.700 

 

 

Drugi občasni umetniški filmi  

(retrospektive, dokumentarci),  

mladinski filmi in Filmski vrtiljak  

 

 

 2.800 

 

 

SKUPAJ za umetniški film  

 

 

11.500 
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6. 1. Obrazložitev programa za filmsko dejavnost 

 

Steber znotraj filmske dejavnosti nedvomno predstavlja abonmajski program 'Filmsko 

gledališče', za katerega vlada na Goriškem veliko zanimanje, zato bomo z njim nadaljevali 

tudi v prihodnjem letu. Izbor filmskih naslov vsakič pripravi selektor Denis Valič, naš 

priznani filmski kritik in publicist. Vanj so vključeni filmi različnih žanrov, ki so bili nagrajeni 

na pomembnih filmskih festivalih, hkrati pa so tudi ljubljenci občinstva. Pester filmski izbor 

pritegne vse več obiskovalcev, ki si radi ogledajo nekoliko zahtevnejše filme. Naše poslanstvo 

je namreč tudi skrb za visoko raven filmske kulture. Takih, ki bi to nalogo izpolnjevali s tako 

kontinuiteto, v Sloveniji žal ni prav veliko. Prav zato pa je Nova Gorica resnično eno izmed 

redkih mest na Slovenskem, ki tudi v času, ko je obisk kinodvoran pri nas na nizki ravni, 

dosega za gledanost nekomercialnih oz. umetniških filmov prav neverjetne številke. Glede na 

veliko število abonentov Filmskega gledališča v letošnjem letu in sicer odsotnost kina v 

mestu, pričakujemo tudi v naslednjem letu veliko zanimanje za ta program. Poleg Filmskega 

gledališča bomo občasno predvajali tudi dokumentarne filme, pripravljali filmske 

retrospektive ter vrteli mladinske filme in risanke za otroke različnih starostnih stopenj v 

okviru programa Filmski vrtiljak in vzgojno-izobraževalnega programa za šole. V Kulturnem 

domu Nova Gorica verjamemo, da s filmsko dejavnostjo vzpodbujamo razvoj filmske kulture 

na Goriškem in tako vedno bolj razširjamo krog ljubiteljev umetniškega filma.  
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Dopolnjen in usklajen finančni načrt ter program Kulturnega doma Nova 

Gorica za leto 2013 sta pripravili:  

 

 
Finančni načrt: Bojana Saksida, računovodkinja 
 

Program dela: Pavla Jarc, direktorica 
 

 
 
 

 
 

 
                                               Javni zavod KULTURNI DOM Nova Gorica 

                                                                              PAVLA JARC, direktorica 

 

 
 
 

 
 


