
Podatki so v EUR

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

Mestni trg 17

1000 Ljubljana

Matična številka: 1207024000

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2012

2012 2011

SREDSTVA 43.304 97.982

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 0 0

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0

II. Opredmetena osnovna sredstva 0 0

III. Naložbene nepremičnine 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 0

VI. Odložene terjatve za davek 0 0

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 43.255 62.279

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

II. Zaloge 0 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 0 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 24.800 31.000

V. Denarna sredstva 18.455 31.279

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 49 35.703

 Zunajbilančna sredstva 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 43.304 97.982

A. SKLAD 0 0

I. Društveni sklad 0 0

II. Presežek iz prevrednotenja 0 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0 0

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0

III. Odložene obveznosti za davek 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 43.304 97.982
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2012 2011

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 43.304 97.982

IV. Kratkoročni dolgovi do članov 0 0

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

 Zunajbilančne obveznosti 0 0
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Podatki so v EURPodatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2012

SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja

pridobitne dejavnosti

2012 2011 2012 2011

1. Prihodki od dejavnosti 643.110 606.750 0 0

a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji

0 0 0 0

b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 561.060 501.200 0 0

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 0 0 0 0

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 34.625 35.354 0 0

d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 0 0 0 0

e) članarine in prispevki članov 0 0 0 0

f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 5.026 23.333 0 0

g) ostali prihodki od dejavnosti 42.399 46.863 0 0

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0 0 0

4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0

5. Donosi od dejavnosti 643.110 606.750 0 0

6. Stroški porabljenega materiala in prodanega trgovskega blaga 2.025 7.786 0 0

a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in trgovskega blaga 2.025 7.786 0 0

b) Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga 0 0 0 0

c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega blaga 0 0 0 0

7. Stroški storitev 598.816 638.657 0 0

8. Stroški dela 0 0 0 0

9. Dotacije drugim pravnim osebam 0 0 0 0

10. Odpisi vrednosti 0 0 0 0

11. Drugi odhodki iz dejavnosti 0 0 0 0

11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti 600.841 646.443 0 0

12. Finančni prihodki 33 43 0 0

13. Finančni odhodki 0 0 0 0

14. Drugi prihodki 0 0 0 0

15. Drugi odhodki 0 0 0 0

16. Davek od dohodkov 0 0 0 0
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SKUPAJ

OD TEGA: iz
opravljanja

pridobitne dejavnosti

2012 2011 2012 2011

17. Odloženi davki 0 0 0 0

18. Presežek prihodkov 42.302 0 0 0

19. Presežek odhodkov 0 39.650 0 0

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

0 39.650 0 0

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR
V OBRAČUNSKEM OBDOBJU

0,00 0,00 0,00 0,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 0 0
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Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije 
___________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                      
POJASNILA  K  RAČUNOVODSKIM  IZKAZOM ZA LETO 2012 
 
Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije ( KGO ) je registriran kot društvo v javnem 
interesu. Vir prihodkov za delovanje KGO so sredstva iz proračuna Republike Slovenije v okviru sredstev 
Ministrstva za kulturo, s katerim ima KGO sklenjeno pogodbo o financiranju dejavnosti. Prejema tudi sredstva iz 
proračuna Mestne občine Ljubljana. Kot producent Festivala Maribor je v letu 2012 prejel od Javnega zavoda 
Maribor 2012 v okviru projektov EPK sredstva za izvedbo festivala v Mariboru. Nekaj sredstev je bilo 
pridobljenih s prodajo glasbenih storitev na koncertih. KGO se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo. 
Društvo KGO nima redno zaposlenih oseb.  
Računovodsko poročilo vsebuje: 

1. Pojasnila k  bilanci stanja 
2. Pojasnila k izkazu poslovnega izida 
3. Poročilo o poslovanju 

                                             
Pojasnila k bilanci stanja:        
Dolgoročna sredstva  
Društvo KGO nima osnovnih sredstev. Člani imajo glasbene inštrumente v svoji lasti oz. v uporabi od Slovenske 
filharmonije, kjer so redno zaposleni. 
Kratkoročna sredstva 
Stanje denarnih sredstev na žiro računu na dan 31.12.2012   je 18.454,79 EUR .  
Kratkoročno terjatev imamo knjiženo do Javnega zavoda Maribor 2012 v višini 24.800 EUR . 
Zalog nimamo.        
Društveni sklad 
Društvo KGO nima sklada osnovnih sredstev.  
Kratkoročne poslovne obveznosti 
Obveznosti do dobaviteljev na kontu 220, na dan 31.12.2012 je 43.304,73 EUR. To so obveznosti nastale iz 
naslova projekta Festival v Mariboru in sicer neplačani računi  iz naslova postprodukcije za obdobje prvih treh 
mesecev v letu 2013 za leto 2012 za vodstvo festivala, računi za RTV oglaševanje , tisk plakatov, za notni 
material, najem dvorane in hotelske storitve v skupni višini 43.304,73 EUR. 
                                                                                                                                                                                                                 
Pojasnila k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2012   
Društvo KGO  ne opravlja pridobitne dejavnosti. 
V letu 2012 so znašali celotni prihodki 643.142,54 EUR, odhodki pa 600.840,48 EUR. Društvo KGO izkazuje 
presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.302,06 EUR. S tem presežkom prihodkov smo delno pokrili 
lanski presežek odhodkov (-39.650,12 €) in predlanski presežek odhodkov (-10.036,65 €) v skupni višini -
49.686,77 EUR.   
Od leta 2010 do vključno 2012 je bilo Društvo KGO producent Festivala Maribor, to je poseben projekt v okviru 
Evropske prestolnice kulture EPK- za katerega je največji del sredstev prispeval Javni zavod Maribor 2012. 
Leto 2012 je zadnje leto, ko Društvo KGO SF sodeluje kot producent pri izvedbi Festivala Maribor. Prav 
zaradi tega projekta so zneski realizacije prihodkov in odhodkov v primerjavi z letom 2009, ko tega projekta še 
ni bilo neprimerno višji.  Brez Festivala Maribor bi bila realizacija prihodkov Društva 74.944,45 € in realizacija 
odhodkov 87.145,28 €. Rezultat  bi bil negativen za 12.200,83 €.  
Društvo pretežni del sredstev pridobi iz državnega in mestnega proračuna in donacij. Za koncerte izven 
Ljubljane pridobi sredstva za kritje najema notnega materiala, avtobusnega prevoza in potnih stroškov.  
V društvu smo prejeta sredstva, porabili za izvedbe koncertov, za izposojo notnega materiala, za stroške 
fotokopiranja, za stroške avtobusnih prevozov, za izplačilo avtorskih honorarjev izvajalcem ter zunanjim 
sodelavcem. 
 
Poročilo o poslovanju 
Priloženo je vsebinsko poročilo zastopnika društva KGO SF. 
 
V Ljubljani, 27.3.2013 
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Društvo KGO SF:    VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2012 
 
Društvo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije je v letu 2012 izpolnilo vse pogodbene obveznosti, ki 
izhajajo iz pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). Vsebinsko poročilo in 
evalvacijo programa utemeljujemo po posameznih programskih sklopih: 
 
SOZVOČJE SVETOV 
V letu 2012 je Komorni godalni orkester SF v sodelovanju z Narodno galerijo iz Ljubljane izvedel 5 koncertov v 
okviru zaključenih tematskih sklopov v abonmajskem ciklusu »Sozvočje svetov«. Tematski sklopi povezujejo 
glasbeno in likovno umetnost vseh obdobij in stilov ter iščejo vzporednice med obema vrstama umetnosti. Tri 
koncerte smo izvedli v okviru abonmajske sezone 2010/11, dva pa v sezoni 2011/12. Vse koncerte smo posneli 
za naš arhiv, dva od njih pa smo objavili na zgoščenkah. Poleg rednega programa je ansambel izvedel še dve 
spremljevalni prireditvi. 16.6.2012 je nastopil v okviru prireditve Poletna muzejska noč, 27.10.2012 pa na 
prireditvi ob zaprtju Narodnega doma, ki je v procesu prenove. Za več kot desetletno uspešno ustvarjanje ciklusa 
Sozvočje svetov sta Komorni godalni orkester in Narodna galerija prejela Plaketo Mesta Ljubljana 2012. 
21.2.2012 Resno in lahkotno 
Na koncertu smo predstavili nekatere najbolj uspele skladbe za godala slovenskih avtorjev, ki se z vso resnostjo 
posvečajo tudi drugim glasbenim žanrom kot so jazz, etno in popularna glasba. Izvedli smo skladbe »Henki 
Penki Horizontal Polka« Nina de Glerie, »Ob cesti« Deča Žgura, »Skrivnost Socerba« Janeza Gregorca ter 
»Aarau afternoon« in »Triwoledy«  Vaska Atanasovskega, ki se nam je pridružil tudi kot solist na saksofonu. 
Koncert je odlično uspel, čeprav smo ga izvedli za našo zvesto publiko, ki obiskuje predvsem koncerte klasične 
glasbe. Izjemen odziv publike pa je bil tudi povod za zasnovo projekta Fire&Ice. Koncert smo objavili na 
zgoščenki. 
 
17.4.2012 Glasba med barokom in klasicizmom 
J.A. Benda, J. Quantz in C.Ph.E. Bach so skladatelji, ki jih na naših glasbenih odrih le redko izvajamo. Odlična 
glasba t.i. »občutenjskega sloga« (Empfindsamer Stil), ki povezuje dve večji stilski obdobji baroka in klasicizma 
ter dva najpomembnejša in najlepša koncerta za flavto v izvedbi odličnega flavtista Aleša Kacjana in Komornega 
godalnega orkestra SF so bili zagotovilo za popoln koncert, katerega posnetke smo ga objavili tudi na zgoščenki. 
 
29.5.2012 Biseri 20. stoletja 
Ob koncu abonmajskega ciklusa pretekle sezone smo predstavili nekaj najlepših in najtehtnejših skladb 20. 
stoletja. »Ramifications« G. Ligetija je skladba, ki predstavlja mejnik v izrabi kolorita godalnih instrumentov. 
Ansambel je razdeljen v dve skupini, ki sta različno uglašeni, taktnice pa so namenjene zgolj orientaciji pri 
izvajanju in niso v funkciji metruma. Zato je predstavlja izvedba te skladbe brez dirigenta za ansambel izjemen 
izziv. Ta je bil še večji pri študiju in adaptaciji Godalnega kvarteta št. 4 madžarskega skladatelja Bele Bartoka 
(priredil Klemen Hvala). Za izvedbo te skladbe je ansambel potreboval več kot dvajset vaj tako v okviru 
posameznih godalnih sekcij kot s celotnim ansamblom. Skladbo smo studijsko posneli in bo izšla na zgoščenki v 
letu 2013. Skladbo »Trauermusik« je P. Hindemit napisal zgolj v eni noči kot poklon ob smrti britanskega kralja 
Jurija V. Skladbo je izvedel naslednji dan na žalost slovesnosti v čast pokojnemu kralju. Skladba je takoj postala 
del železnega repertoarja violistov. Tokrat jo je zaigrala članica našega ansambla, violistka Maja Rome. 
 
9.10.2012 Velikani ruske romantike 
P.I. Čajkovski, A. Glazunov in A. Arensky so v času glasbenega romanticizma ustvarili nekaj vrhunskih 
glasbenih del, posvečenih godalnemu ansamblu. Mednje zagotovo sodijo »Elegija« P.I. Čajkovskega, »Koncert 
za saksofon in godala« A. Glazunova ter »Variacije na temo Čajkovskega« A. Arenskega. Na koncertu smo 
gostili mladega saksofonista, 23 letnega zmagovalca Mednarodnega tekmovanja saksofonistov v Novi Gorici 
leta 2011, francoza srbskega rodu, Nicolasa Arsenijevića.  
 
18.12.2012 150 let Clauda Debussyja 
Zadnji koncert ciklusa Sozvočje svetov v letu 2012 smo posvetili 150 letnici rojstva francoskega skladatelja 
Clauda Debussyja in njegovi glasbi za godala. S tem namenom smo izvedli njegovo priljubljeno Clair de Lune 
(priredba za godala Klemen Hvala), Danses sacre et profane za harfo in godalni orkester s solistko Jasno Corrado 
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Merlak ter Godalni kvartet v g – molu (priredba Klemen Hvala). Prireditev smo izvedli v modernem delu 
Narodne galerije, saj je Velika dvorana v procesu prenove. Za realizacijo koncerta je bilo potrebno veliko število 
vaj. Izvajanje skladb, ki so pisane za godalni kvartet, je potrebno najprej uskladiti v okviru posameznih godalnih 
sekcij, kasneje pa še s celotnim ansamblom. Ta se je posvečal različnim možnostim artikulacije in figuriranju bas 
linije, saj je Debussy skladbo gradil predvsem na ritmični razgibanosti in instrumentalni zvočnosti. Kljub temu, 
da je zasnova priredbe nastala precej časa pred začetkom prvih vaj, pa smo dokončno inačico dorekli šele na 
skupnih vajah ansambla. 
Poleg rednega programa je ansambel izvedel še dve spremljevalni prireditvi: 16.6.2012 je nastopil v okviru 
prireditve Poletna muzejska noč, kjer je izvedel skladbe I. Poscha, G. Tartinija, L.M. Škerjanca, A. Kumarja in 
L. Boccherinija, 27.10.2012 pa na prireditvi pred zaprtjem Narodnega doma, kjer je izvedel skladbe P.I. 
Čajkovskega, C. Debussyja, V. Atanasovskega in A. Kumarja. 
 
SLOVENSKIM MESTOM 
Koncerte iz ciklusa »Slovenskim mestom« smo v preteklem letu izvedli v Murski Soboti, Idriji, Kopru, Mariboru 
in v Ljubljani. Program in termine smo usklajevali s producenti prireditev in naročniki koncertov, zato je bilo 
nemogoče ustvariti programsko nit med posameznimi koncerti. 26.5.2012 je ansambel nastopil na koncertu v 
Murski Soboti, ki se je odvil v okviru EPK Maribor 2012. Na koncertu smo izvedli skladbo »Arkade« za rog in 
godala Slavka Šuklarja s solistom Stefanom Dohrom, solohornistom Berlinske filharmonije, »Ad te« za 
violončelo in godala Berislava Šipuša s solistom violončelistom Andrejem Petračem ter Godalni kvartet št. 4 
Bele Bartoka (prirdba Klemen Hvala). Skladbi S. Šuklarja in B. Šipuša sta nastali po naročilu našega ansambla, 
priredba Godalnega kvarteta št. 4 v izvedbi godalnega orkestra pa je na koncertu v Murski Soboti doživela 
svetovno praizvedbo. 31.8.2012 se je ansambel predstavil v Idriji v okviru prireditve Grajski večeri na gradu 
Gewerkenegg. Nastopil je z domačinko, sopranistko Elviro Hasanagič, ki že več let živi in deluje v Nemčiji. 
Izvedli smo skladbe baročnih mojstrov G.B. Pergolesija, G.F. Haendla in T. Giordana. 14.10.2012 je ansambel 
nastopil na slavnostnem koncertu ob 50 letnici Društva prijateljev glasbe Koper. Izvedli smo dela Alda Kumarja, 
WA Mozarta in A. Arenskega. Solistka je bila naša mednarodno priznana pianistka Sonja Pahor Torre. 
4.12.2012 je ansambel nastopil še na KGBL v Ljubljani na koncertu gojencev te glasbeno izobraževalne 
ustanove. Na koncertu je izvedel skladbe C. Debussyja, J. Haydna, G. Tartinija in P.I. Čajkovskega. 8.12.2012 je 
ansambel organiziral in izvedel projekt Fire&Ice v sodelovanju z legendarnim kitaristom Vlatkom Stefanovskim 
ter saksofonistom in skladateljem Vaskom Atanasovskim. Na razprodanem koncertu v Slovenski filharmoniji 
smo izvedli avtorske skladbe Vaska Atanasovskega in Vlatka Stefanovskega ter priredbe slovenskih in 
makedonskih ljudskih skladb za godalni ansambel s solsitčno kitaro, flavto in saksofonom. Koncert je doživel 
reprizo 16.12.2012 kot zaključni koncert EPK Maribor 2012 in bil v medijih proglašen za enega od glasbenih 
vrhuncev Evropske prestolnice kulture. Oba koncerta smo A/V posneli z namenom izdelave promocijskega 
materiala. Koncert smo financirali z vstopninami in sponzorskimi sredstvi.  
 
FESTIVAL MARIBOR 
Društvo Komorni godalni orkester SF je v letu 2010 prevzelo organizacijo uveljavljenega mednarodnega 
festivala Maribor. V leih 2009 in 2010 je ansambel nastopil kot rezidenčni ansambel festivala, v letih 2011 in 
2012 pa je društvo v skladu s pogodbo opravilo le svoj organizacijski in administrativni del nalog. Kljub temu, 
da je umetniški vodja festivala Richard Tognetti ansambel povabil k sodelovanju, so se člani ansambla odločili, 
da na Festivalu Maribor 2012 ansambel ne sodeluje, so se pa na povabilo odzvali posamezni člani ansambla. 
Razlogi za takšno odločitev tičijo predvsem v organizacijskih in logističnih težavah, ki bi nastopile v primeru 
sodelovanja ansambla na festivalu. Festival se je namreč v letu 2012 terminsko pokrival z abonmajskim 
koncertom našega matičnega orkestra, Orkestra Slovenske filharmonije, zato bi morali člani ansambla dnevno 
potovati iz Ljubljane v Maribor in nazaj. Poleg tega ansambel ne bi intenzivno delal z Richardom Tognettijem, 
to pa je bil eden od ključnih razlogov, da društvo prevzame odgovornost za organizacijo festivala. Tognetti je na 
festivalu namreč nastopil s svojim ansamblom, Avstralski komornim orkestrom, čemur je podredil ves svoj 
angažma. Podrobno vsebinsko poročilo o festivalu je pripravila direktorica festivala Brigita Pavlič (posebna 
priloga). 
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MEDNARODNO SODELOVANJE 
26.7.2012 Osorske glazbene večeri 
Ansambel se je odzval vabilu k sodelovanju na mednarodnem poletnem festivalu »Osorske glazbene večeri« v 
mestu Osor na otoku Cresu (Hrvaška). Gre za enega od petih najpomembnejših hrvaških festivalov. Ansambel je 
nastopil pred številno publiko, med katerimi so prevladovali tuji turisti z otokov Cres in Lošinj. Na koncertu smo 
izvedli skladbe slovenskih, hrvaških in drugih evropskih avtorjev (B. Bjelinski, B. Šipuš, LM Škerjanc, CM von 
Weber, E. Grieg). Kot solista sta nastopila slovenski violončelist A. Petrač in italijanski klarinetist G. Sobrino. 
Odziv publike je bil izjemen, prav tako zadovoljstvo organizatorja, čemur je sledilo povabilo k ponovnemu 
sodelovanju in turnejo po Hrvaški v letu 2014 (Osor, Zadar, Split, Dubrovnik, Zagreb). Zaradi rednega dela 
ansambla in obveznosti članov ansambla do matičnega orkestra smo morali zavrniti tri druga povabila k 
sodelovanju, ki jih bomo skušali realizirati v letu 2013. 
 
GLASBENO ZALOŽNIŠTVO 
V letu 2012 je društvo izdalo dve zgoščenki in dve notni izdaji. Zgoščenki sta nastali iz živih posnetkov 
koncertov, ki smo jih izvedli v okviru ciklusa Sozvočje svetov: »Resno in lahkotno« z deli slovenskih 
skladateljev Nina de Glerie, Deča Žgurja, Janeza Gregorca in Vaska Atanasovskega ter »Glasba med barokom in 
klasicizmom« s skladbami J. Bende, J. Quantza in C. Ph. E. Bacha. Solista sta saksofonist Vasko Atanasovski in 
flavtist Aleš Kacjan. Posnetki so nastali v lastni produkciji in postprodukciji ter z uporabo izposojene opreme in 
opreme v lasti članov društva. Stroški produkcije so zato minimalni in obsegajo oblikovalske storitve, izdelavo 
zgoščenk in stroške plačila SAZAS. V letu 2012 je društvo izdalo tudi dve notni ediciji in sicer za skladbi 
»Midnight Summer Concerto« skladatelja Vaska Atanasovskega in »Chant« Nine Šenk. 
 
NAROČILO IZVIRNIH SLOVENSKIH GLASBENIH DEL 
Društvo je  letu 2012 naročilo dve novi izvirni glasbeni deli: skladbo »Chant« naše mednarodno priznane 
skladateljice Nine Šenk in »Midnight Summer Concerto« izjemno prodornega skladatelja in saksofonista Vaska 
Atanasovskega. Skladbo je ansambel izvedel v okviru projekta Fire&Ice 8.12. in 16.12.2012, obetajo pa se 
ponovitve na odprtju Festivala Lent 21.6.2013 in mednarodnih festivalih kot so Balkan Traffic v Bruslju, 
festivali v Skopju, na Ohridu in drugod. Skladbo Nine Šenk »Chant« bo ansambel izvedel v okviru prireditve 
»Sozvočje svetov« 19.3.2012, na koncertu v Novi Gorici 8.4.2013 ter na jubilejnem koncertu ob 20 – letnici 
ustanovitve ansambla v decembru 2013. V letu 2012 je ansambel ponovno izvedel skladbi, ki jih je naročil v 
prejšnjih letih. 26.5.2012 je izvedel »Arkade« Slavka Šuklarja s solistom Stefanom Dohrom, 8.12.in 16.12.2012 
pa skladbo »Triwoledy« Vaska Atanasovskega. Obe skladbi sta nastali po naročilu društva v letu 2011. 
 
 

 
Klemen Hvala 

         Umetniški vodja ansambla 
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