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•Kultura je skupek dosežkov, vrednot človeške družbe, ki so rezultat človekovega 
delovanja, ustvarjanja  

•Kultura je  dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega 
delovanja  in ustvarjanja 

•Kultura je lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih 
načel, norm, pravil pri vedenju, ravnanj. 

POSLANSTVO 

•Kulturni dom Franca Bernika Domžale bo organizator kvalitetnih in vrhunskih 
kulturnih ustvarjalnih dosežkov slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev ter 
kvalitetnih kulturnih dogodkov in dosežkov ustvarjalcev in poustvarjalcev iz tujine. 
Žanrsko raznoliko kulturno ponudbo bomo organizirali kot zaupanja vredno 
»blagovno znamko«, naravnano v prihodnost in temelječo na izhodiščih preverjenih 
vrednot.  

VREDNOTA 

•V Kulturnem domu Franca Bernika Domžale čutimo posebno odgovornost do 
vsakega izmed obiskovalcev prireditev. Njihova pričakovanja bomo združili v 
celovito ponudbo kulturnih vrednot z  uresničevanjem zakonskih in moralnih pravil 
poslovanja. Enako odgovornost čutimo tudi do izvajalcev kulturnih programov zato 
bomo poskrbeli utrditev dobrega imena javnega zavoda. Pričakovanja uporabnikov 
in izvajalcev kulturnih dobrin bomo uresničili z ustreznim motiviranjem zaposlenih 
in tistih zunanjih sodelavcev, ki skrbijo za uspešno realizacijo kulturnih vrednot. 

VIZIJA 
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PROGRAMSKI IN IZVEDBENI CILJI V LETU 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Letni program Kulturnega doma Franca Bernika Domžale v letu 2013 sestavljata v 
prireditvenem delu programa realizacija zadnjih dveh tretjin sezone 2012/13 in prvi del  
sezone 2013/14. Program prireditvene in razstavne dejavnosti Kulturnega doma Franca 
Bernika Domžale je  pripravljen kot zaokrožena celota sezon, ki se začenjajo septembra 
in končajo s poletjem naslednjega koledarskega leta. Program sestavlja kar se da pestra 
ponudba prireditev in razstavnih dogodkov z vseh področij prireditvenega značaja, to je 
glasbenih prireditev (klasičnega in zabavnega značaja, jazza), gledaliških predstav 
različnih žanrov, drugih odrskih dejavnosti (ples, komorna opera), prireditev za otroke, 
prireditev, s katerimi spodbujamo ustvarjalnost mladih, razstav in filmskih predstav ter 
še ostalih prireditev. Sezonsko sta pripravljena tudi programa Menečenkove domačije 
Galerije Domžale in Slamnikarskega muzeja.    
 
Kulturni dom Franca Bernika Domžale je javni zavod, ki mu je občina kot ustanoviteljica 
omogočila z ustanovitvenim aktom (v letu 1998, 2003 in 2012) sorazmerno zelo široko 
paleto različnih dejavnosti. V letu 1999 je zavod prevzel tudi organizacijo in izvedbo 
Mednarodnega festivala komorne glasbe Groblje, ki so se v letu 2004 prenehali izvajati, v 
letu 2000 pa je s prevzemom likovnega razstavišča pričel z redno galerijsko dejavnostjo 
v Galeriji Domžale.  
 
S filmsko dejavnostjo smo pričeli v letu 2009, v letu 2010 pa jo razširili tudi z možnostjo 
predvajanja filmov s 35 mm traku.  Že v letu 2012 smo pričeli z aktivnostmi pri 
vzpostavitvi digitalnega kina, ki bo pričel svojo pot v letu 2013. V tem letu bodo 
pripravljeni tudi aktivnosti za vzpostavitev poletnega kina na prostem. V koledarskem 
letu 2011 smo prevzeli v upravljanje tudi Menačenkovo domačijo, v letu 2012 pa 
pripravili stalno muzejsko postavitev slamnikarstva in z odlokom Občinskega sveta 
Občine Domžale prevzeli izdajateljske pravice nad glasilom Slamnik. Glavnina aktivnosti 
je  sicer še vedno vezana na vezana na prireditveno in razstavno dejavnost.   
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Kulturno-umetniški programi 
Osnovna programska shema je pripravljena kot rezultat analize dosedanje programske 
politike, ki sloni na raznovrstni programski ponudbi, temelječi na abonmajskem razpisu 
(gledališkem, koncertnem in predstav za otroke), obogatenem s programi, ki smiselno 
zaokrožajo podobo posamezne  sezone po posameznih kulturnih zvrsteh. Programsko 
bomo prioritete oblikovali skladno z aktualnimi dogodki in časovno dostopnostjo 
izvajalcev ter optimalno kadrovsko izkoriščenostjo zaposlenih delavcev zavoda in 
zunanjih sodelavcev. Ta optimalnost predstavlja: 

 
o 24 ponovitev 6 gledaliških uprizoritev za gledališke abonmaje in za izven 

Gledališki abonma je avtorsko oblikovan program šestih uprizoritveno in  
žanrsko različnih gledaliških predstav slovenskih poklicnih dramskih gledališč oz. 
drugih izvajalcev ali izvajalskih skupin.  Tehnični pogoji našega odra 
onemogočajo gostovanja nekaterih zanimivih gledaliških uprizoritev, ki bi 
zagotovo še močneje potrdili osnovno usmeritev po kvalitetnih in zanimivih 
uprizoritvah, tako dramskih kot komedijskih žanrov. Pomembna tehnična 
pomanjkljivost ni samo velikost odra ampak predvsem zaodrje. Gledališki 
program oblikuje Milan Marinič. 
 

o 6 koncertov za koncertni abonma in za izven  
Koncertni abonma klasične glasbe, ki ga avtorsko oblikuje vrhunski slovenski 
glasbenik Mate Bekavac, je avtorsko zaokrožena celota šestih koncertnih večerov, 
oblikovanih kot šest samostojnih programskih enot s tematsko izbranimi 
skladbami. Tematski izbor se giblje skozi letne čase, šege in običaje, globine duše 
in minljivosti. Polovico koncertov bo izvedel abonmajski komorni orkester, 
sestavljen iz pretežno mladih slovenskih poustvarjalnih umetnikov, združenih z 
mladostnim žarom idealizma in predanosti, ki se jim bodo pridružili domači in 
tuji solisti. Drugo polovico koncertov bodo izvedli uveljavljeni koncertni solisti in 
priznane komorne skupine iz tujine. 
 

o 11 prireditev 6 kulturnih dogodkov za glasbeno scenski abonma in za izven 
Glasbeno scenski abonma je ponudba prireditev, ki se izvedbeno  gibljejo med 
gledališčem, glasbo in plesom. Ob žanrski raznolikosti jih povezuje govorjena 
beseda in glasba. Tu je prostor še za kabaret in šanson in ob ukinjenem ciklu 
»Jazz v Galeriji« tudi  za srečanje z jazzom. Program oblikuje Jure Matičič. 

 
o 40 ponovitev prireditev za otroške abonmaje 
o 15 prireditev za otroke v ciklu »sobotna matineja«, za izven 

Program prireditev za otroke in mladino, oblikovan za zaključene abonmajske 
skupine otrok iz domžalskih vrtcev in nižjih razredov osnovne šole, je oblikovan 
kot zaokrožena celota treh, štirih ali petih prireditev, ki so žanrsko tako raznolike, 
da omogočajo najmlajšim otrokom njihovi starosti primerno spoznati najširšo 
paleto estetik. Od lutkovne in igrane predstave, preko plesne prireditve, 
glasbenega dogodka ali filmske predstave z izdelavo optične igrače. Načelu 
raznolikosti pa sledi tudi cikel »sobotna otroška matineja« v času od oktobra do 
vključno aprila vsako drugo soboto. Program prireditev za otroke oblikuje Jure 
Matičič. 
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Program Mestnega kina Domžale  
Osnovna usmeritev Mestnega kina Domžale je prikazovanje kvalitetnih filmov »art« 
produkcije, pri čemer se naslanjamo na slovenski in evropski, pa tudi azijski film, iz 
programa pa ne izključujemo kvalitetnega dela ameriške produkcije.  Filmski program, 
ki ga avtorsko oblikuje Matjaž Marinič,  zaokrožujemo tudi v avtorske, tematske ali 
žanrske cikle, projekcije za otroke in mladino ter domžalske premiere slovenskih filmov 
s pogovori s filmskimi ustvarjalci. Programsko bomo prioritete oblikovali skladno z 
aktualno filmsko produkcijo in časovno dostopnostjo filmov ter optimalno kadrovsko 
izkoriščenostjo zaposlenih delavcev zavoda in zunanjih sodelavcev. Z letom 2013 bomo 
prešli na   digitalno projekcijo,  saj klasična 35 mm projekcija ne bo več v uporabi za 
projekcije filmov iz redno distribucije.  Novi projektor bo omogočal tudi direktne 
prenose opernih in koncertnih dogodkov iz svetovno znanih koncertnih dvoran. V letu 
2013 bomo z digitalnim kinom skušali realizirati tudi prve projekcije na prostem. Stari 
35 mm projektor bomo obdržali zaradi specifik v distribuciji filmov, ki bodo še najmanj 
leto na voljo tako na 35 mm in digitalnih kopijah. Kasneje pa ga bomo uporabljali za  
programa s kinotečnimi in arhivskimi filmi in tako še naprej lahko oblikovali pestrost 
programa z najnovejšo produkcijo in kinotečni filmi, pa tudi morebitno organizacijo ali 
soorganizacijo filmskih festivalov. V letu 2013 bomo predvidoma realizirali: 

 
o 8 filmskih projekcij v filmskem abonmaju in za izven 
o 160 filmskih projekcij za izven 
o 27 filmskih projekcij v 9 različnih ciklih za izven 
o 25 filmskih projekcij v ciklu »Sobotni družinski film«, za izven 
o 14 filmskih projekcij v ciklu »Sobotna filmska matineja«, za izven 
o 20 filmskih projekcij na prostem, za izven 

 
 
 
 

Program Galerije Domžale  
Galerija Domžale se  aktivno ukvarja z razstavljanjem pretežno sodobne slovenske 
likovne umetnosti in je v sklopu Kulturnega doma Franca Bernika od leta 2000. Sicer pa 
ima razstavna dejavnost že pestro zgodovina od sredine 70 let preteklega stoletja in je 
potekala v istih prostorih, kjer deluje še danes.  Kulturni dom je pričel tudi z oblikovanje 
stalne zbirke sodobne likovne umetnosti, ki trenutno obsega 54 likovnih umetnin. 
Galerijski programi so vezani na samostojne razstave s področja slikarstva, kiparstva, 
grafike, fotografije, video umetnosti, večmedijskih instalacij in interaktivnih projektov. 
Program Galerije Domžale avtorsko oblikuje kustosinja Mojca Grmek. Zbiralna politika 
je zasnovana na pridobivanju del sodobnih umetnikov različnih  izraznih slogov, a je v 
zadnjih letih skoraj povsem usahnila. Sestavni del galerijskega programa je tudi 
kulturno-vzgojni program s strokovnimi vodenji po razstavah in morebitnimi 
delavnicami, prirejenimi starostni zahtevnosti otrok iz vrtcev in osnovnih ter srednjih 
šol. V letu 2013 bomo predvidoma pripravili:  
 

o 6 samostojnih razstav   
o 1 razstava »Iz stalne zbirke Galerije Domžale« 
o 10 kulturno-vzgojnih programov vezanih na tematiko razstav 
o odkup enega umetniškega dela za stalno zbirko   
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Program Menačenkove domačije 
Muzejska hiša Menačenkova domačija je pomemben prostor domžalske kulturne 
dediščine zaradi ohranjanja in prikazovanja domžalske preteklosti, ki sloni na obrtniški 
tradiciji.  Bogato opremljena s starimi predmeti in pohištvom je hiša avtentičen prikaz 
nekdanje podobe hiše in življenja kmečko-obrtniške družine. Bivalni del hiše je 
namenjen etnografski zbirki, v gospodarskem delu pa so urejeni razstavni prostori za 
likovne in muzejske razstave. Podstrešni prostor, ki je v obnovitvenem postopku, bo 
namenjen stalni postavitvi umetniških del kiparja Franceta Ahčina ter drugim kulturnim 
dogodkom. Program Menačenkove domačije oblikuje umetnostna zgodovinarka 
Katarina Rus Krušelj, ki pomembno pozornost posveča tudi kulturno-vzgojnim 
programom. V letu 2013 bodo v Menečenkovi domačiji predvidoma naslednji kulturni 
dogodki: 
 

o 8 razstav   
o 10 kulturno-vzgojnih programov vezanih na tematiko razstav 
o 2 sredina večera 
 

 
 

Program Slamnikarske muzejske zbirke 
Leto 2012 predstavlja izjemno pomembno prelomnico za domžalsko kulturno dediščino. 
Kulturni dom Franca Bernika Domžale je v okviru prostovoljnega študijskega krožka 
pod strokovnim vodstvom Gorenjskega muzeja Kranj postavil izredno bogato in pestro 
slamnikarsko muzejsko razstavo »300 let slamnikarstva«, ki širi védenje ter vzbuja in 
krepi zavest o domžalski slamnikarski dediščini. Ob razstavi nudimo tudi vodene oglede 
ter demonstracije pletenja kit in šivanja slamnikov ter različne delavnice. Pripravljen je 
tudi kulturno-vzgojni program za učence osnovnih in dijake srednjih šol. Razstava je 
stalno odprta šest dni v tednu. Pripravili smo posebne pogovorne dogodke oz. srečanja, 
poimenovana kot »Srečanje pod slamniki«. Dogodke, ki bodo povezani tako s 
slamnikarstvom, domačo obrtjo in rokodelstvom z našega področja pa tudi posameznih 
slovenskih pokrajin pripravlja in vodi Cveta Zalokar Oražem. Slamnikarsko zbirko bomo 
po potrebi dopolnjevali z odkupi muzejskih predmetov, predvsem tistih,  ki bi jih z 
odkupom rešili uničenja ali poškodovanja. Program Slamnikarske muzejske zbirke je 
zaokrožen v naslednje dogodke: 
 

o stalna razstava »300 let slamnikarstva« 
o 8 pogovornih programov »Srečanja pod slamniki«  
o Poletna muzejska noč  Slamnikarskem muzeju 
o 10 kulturno-vzgojnih programov vezanih na slamnikarstvo 
o demonstracije in delavnice pletenja slamnatih kit in šivanja slamnikov 
o odkup muzejskih predmetov 
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Glasilo Slamnik 
V letu 2012 je ustanoviteljica glasila Slamnik Občina Domžale z Odlokom o glasilu 
Slamnik prenesla izdajateljstvo na Kulturni dom Franca Bernika Domžale. Svet zavoda je 
sprejel programsko zasnovo glasila, za urednico pa je bila (po predhodnem mnenju 
Občinskega sveta) imenovana Špelo Keber. Glasilo, v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in 
uredniško politiko, omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju v Občini 
Domžale. Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij 
družbenega življenja in dela v Občini Domžale uresničuje glasilo svoj osnovni namen, 
naloge in cilje. Glasilo izhaja enkrat mesečno, v letu 2013 bo izšlo 12 številk glasila in 
sicer zadnji petek v mesecu, v decembru pa teden pred tem. 
 

 

 

Programi zunanjih izvajalcev 
Kulturni dom Franca Bernika Domžale nudi tehnične in organizacijske usluge tudi 
znanjih uporabnikom na prireditvenih prostorih, s katerimi upravlja zavod. Zaradi 
siceršnje pestrosti in obsežnosti osnovnega programa so prostorske in kadrovske 
kapacitete, ki so še na voljo ob osnovnem programu, zelo skromne. Z ustrezno 
organizacijo pa bomo skušali ustreči  organizatorjem, ki bodo s svojimi programi 
dopolnjevali pestrost in raznolikost ter kvaliteto kulturne ponudbe v občini Domžale. 
  
 

 
 

Milan Marinič 
direktor 
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PRIHODKI  REALIZACIJA  DELEŽ %   PLAN   DELEŽ %  INDEKS  

  1.-12./2012 2012 2013 2013 PLAN/REAL. 

I. Prihodki od prodaje 
proizv.in stor. 164.354,95  23,20 160.500,00 19,57 98  

abonmajske prireditve 58.715,25  8,29 60.000,00 7,32 102  

ostale prireditve 60.906,88  8,60 60.000,00 7,32 99  
vstopnine muzej, 
Menačenkova domačija 1.415,00  0,20 1.500,00 0,18 106  

soorganizacija prireditev 1.640,00  0,23 1.700,00 0,21 104  

najemnine  6.838,00  0,97 6.000,00 0,73 88  

oglasi, naročnina Slamnik 28.429,02  4,01 26.000,00 3,17 91  

prodaja knjig 3.779,12  0,53 3.500,00 0,43 93  

prodaja slamnikov 454,17  0,06 500,00 0,06 110  

prodaja CD zgoščenk 15,00  0,00 0,00 0,00 0  

donacije,sponzorstvo 2.162,51  0,31 1.300,00 0,16 60  

II.Prihodki iz proračuna 543.618,38  76,74 659.200,00 80,37 121  

MINISTRSTVO 10.485,71  1,48 10.700,00 1,30 102  

dotacija Galerija 0,00  0,00 0,00 0,00 0  

dotacija glasba 3.200,00  0,45 3.200,00 0,39 100  

dotacija film 7.285,71  1,03 7.500,00 0,91 0  

OBČINA DOMŽALE za: 533.132,67  75,26 628.500,00 76,63 118  

dotacija za proslavo 3.404,06  0,48 4.000,00 0,49 118  
dotacija za realizacijo 
programov in plače 420.907,86  59,42 456.000,00 55,60 108  

dotacija založniški projekt 10.820,75  1,53 0,00 0,00 0  

dotacija Slamnik 98.000,00  13,83 98.500,00 12,01 101  

investicijsko vzdrževanje 0,00  0,00 70.000,00 8,53 0  

DRUGI ZAVODI: 0,00  0,00 20.000,00 2,44 0  

Slovenski filmski center 0,00  0,00 20.000,00 2,44 0  

III. Finančni prihodki 122,63  0,02 130,00 0,02 106  

prihodki od obresti 122,63  0,02 130,00 0,02 106  

IV. Drugi prihodki 31,83  0,00 32,00 0,00 101  
V. Prevrednotovalni 
poslovni prihodki 311,29  0,04 320,00 0,04 103  

SKUPAJ PRIHODKI 708.439,08  100,00 820.182,00 100,00 116  
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ODHODKI REALIZACIJA DELEŽ % PLAN DELEŽ % INDEKS 

  1.-12./2012 2012 2013 2013 REAL./PLAN 

I. Stroški materiala in energije 31.764,90 4,48 32.344,00 3,95  102  

PORABLJEN MATERIAL 16.272,68 2,29 16.573,00 2,03  102  

pisarniški material 5.730,41 0,81 5.840,00 0,72  102  

čistila 13,12 0,00 14,00 0,00  107  

material za vzdrževanje 2.984,96 0,42 3.039,00 0,37  102  

potrošni material 5.314,15 0,75 5.410,00 0,66  102  

drobni inventar 237,15 0,03 241,00 0,03  102  

strokovna literatura 1.992,89 0,28 2.029,00 0,25  102  

STROŠKI ENERGIJE 15.492,22 2,19 15.771,00 1,92  102  

elektrika 6.149,39 0,87 6.260,00 0,76  102  

pogonsko gorivo 0,00 0,00 0,00 0,00  0  

gorivo za ogrevanje-plin 9.342,83 1,32 9.511,00 1,16  102  

II. Stroški storitev 540.690,19 76,46 634.728,00 77,39  117  

TELEFONSKE IN PTT STOR. 34.461,86 4,87 35.100,00 4,28  102  

telefonske storitve 3.627,62 0,51 3.700,00 0,45  102  

poštne storitve 30.834,24 4,36 31.400,00 3,83  102  

STALNI STROŠKI 21.159,57 2,99 21.541,00 2,63  102  

komunalne storitve 2.398,18 0,34 2.441,00 0,30  102  

dimnikarske storitve 0,00 0,00 0,00 0,00  0  

sprotno vzdrževanje 17.681,10 2,50 18.000,00 2,20  102  

varovanje objekta 1.080,29 0,15 1.100,00 0,13  102  

PROGRAMSKI STROŠKI 485.068,76 68,60 488.087,00 59,51  101  

zakupnine 43.765,17 6,19 44.550,00 5,43  102  

študentski servis 32.865,35 4,65 33.460,00 4,08  102  

abonmajske in ostale prired. 139.738,87 19,76 142.250,00 17,34  102  

fotokopiranje,tiskanje 87.886,29 12,42 89.500,00 10,91  102  

storitev reklam,oglasov 21.114,55 2,99 21.500,00 2,62  102  
druge stor.(uglasitev 
klav.,ozvoč.,čišč.,komp…) 21.351,43 3,02 21.730,00 2,65  102  

rač.adm.storitve 1.252,42 0,18 1.280,00 0,16  102  

reprezentanca 5.787,96 0,82 5.900,00 0,72  102  

zdravstvene storitve 0,00 0,00 0,00 0,00  0  

storitve plačilnega prometa 1.079,42 0,15 1.100,00 0,13  102  

sodni stroški, takse 22,66 0,00 0,00 0,00  0  

povrač.str.zap.(dnevnice.,km,..) 2.746,30 0,39 2.800,00 0,34  102  

izobraževanje delavcev 2.042,27 0,29 2.080,00 0,25  102  

varstvo pri delu 1.036,48 0,15 1.060,00 0,13  102  

pogodbeno delo,avtorski h. 122.491,47 17,32 120.877,00 14,74  99  

sejnine 1.888,12 0,27 0,00 0,00  0  

INVESTICIJSKO VZDRŽ. 0,00 0,00 90.000,00 10,97  0  
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III. Stroški dela 123.244,55 17,42 141.499,00 17,25  115  

prehrana zaposlenih 3.944,17 0,56 5.352,00 0,65  136  

prevoz zaposlenih 4.136,12 0,58 5.511,00 0,67  133  
bruto plače, regres, jubilejne 
nagrade, odprav. 97.838,54 13,83 110.749,00 13,50  113  

prispevki od bruto plač 15.150,35 2,14 17.447,00 2,13  115  

Kapitalska družba-premije 2.175,37 0,31 2.440,00 0,30  112  

IV. Amortizacija 11.005,91 1,56 11.000,00 1,34  100  

oprema,di-oprema 11.005,91 1,56 11.000,00 1,34  100  

drobni inventar 0,00 0,00 0,00 0,00  0  

zmanjšanje amortizacije 0,00 1,50 0,00 0,00  0  

knjige 0,00 0,00 0,00 0,00  0  

V. Drugi stroški (članarine) 350,00 0,05 350,00 0,04  100  

VI. Finančni odhodki (izravnave) 30,22 0,00 31,00 0,00  103  
VII. Prevrednotovalni 
posl.odhodki 223,84 0,03 230,00 0,03  103  

SKUPAJ: 707.309,61 100,00 820.182,00 100,00  116  
 
 
 
 
 
 
 
 
Milan Marinič 
direktor 
 


