
Zapisnik IV. korespondenčne seje Sveta Narodne galerije, z dne 27.11.2017 

Vabilo na JV. korespondenčno sejo Sveta je bilo z namenom soglasja potrditve rebalansa 
programa dela in finančnega načrta Narodne galerije za leto 2017, po odločbi Ministrstva za 

kulturo št. 62100-13/2016/140, z dne 23.11.2017, vezano na odobritev soglasja za nadomestne 
nakupe umetnin v letu 2017, poslano po e-pošti s strani pomočnika direktorice mag. Bojana 
Kuharja, po predhodnem dogovoru s predsednico Sveta, gospo Jano Žakelj, dne, 27.11.2017 ob 
12.17 uri, naslovnikom, vsem članom Sveta predsednici Jani Žakelj, mag. Mariji Brus, mag. Tini 
Prešeren, Jani Poljak in dr. Andreju Smrekarju. 
Člani Sveta so svoje stališče do soglasja sporočili po c-pošti do 27.11.2017 do 13.00 ure 
(sklepčnost). 

Obravnavani predmet korespondenčne seje: 

1. Potrditev rebalansa programa dela in finančnega načrta Narodne galerije za let~ 201.7, po odločbi 
Ministrstva za kulturo št. 62100-13/2016/140, z dne 23.11.2017, vezano na odobritev soglasja za 
nadomestne nakupe umetnin v letu 2017. 
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Z odgovori po elektronski pošti se strinjajo oz. soglašajo: Jana Žakelj, dr. Andrej Smrekar, 
mag. Tina Prešeren, Jana Poljak. 

Svet zavoda pot~juje Rebalans finančnega načrta in programa dela Narodne galerije za leto 
2017, vezanega na odločbo Ministrstva za kulturo št. 62100-13/2016/140, z dne 
23.1 1.2017, ki se nanaša na stroške odkupa predmetov premične kulturne dediščine v 
skupni višini 122.360 EUR; zadnja tranša zahtevka za izplačilo nakupa umetnin 
(nadomestni nakup} bo v vrednosti 22.500 EUR in sicer za umetnine: Albert Sirk, Težaki 
(1934) v višini 3.500 EUR, Gabrijel Stupica, Kmetica z lubenico (gvaš) v višini 5.000 
EUR, Gabrijel Stupica, Nevesta (gvaš) višini 5.000 EUR, Giovanni Battista Pittoni, ''la 
Carita Romana" v višini 4.750 EUR, Giovanni Battista Pittoni, "Kr.fčanska ljubezen 1

' v 
višini 2.500 EUR, Ida Kilnl, Portret dekleta v beli obleki v višini 1.750 EUR, kakor izhaja 
iz zgoraj omenjene odločbe. 

Odločba se nanaša tudi na izvedbo nujnih investicijsko vzdrževalnih del in nakupa opreme 
v višini do 35.000 EUR, kar je bilo sicer odobreno že s pr~jšnjo odločbo ministrstva št. 
62100-13/2016/94 z dne 10.10.2017, na podlagi katere srno naredili rebalans finančnega 
načrta in programa dela, kar ste tudi potrdili na seji sveta Narodne galerije dne 26.10.2017. 

Sklep korespondenčne seje je sprejet s štirimi (4) odgovori članov Sveta od petih. 




