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Prisotn i:
predsedn ica Jana Žakelj in č l a ni dr. Andrej Smrekar, Jana Poljak. mag. Tina Prešeren. mag.
Marija Brus ter dr. Barbara Jak i, mag. Bojan Kuhar in sindika lna zaupnica mag. Moj ca Jenko
Začetek

seje: 13.00

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika konstitutivne seje Sveta arodne galerije z dne 29. 8. 20 17, ter
Zapisnika l. korespo nde nčne seje z dne 13. 9. 20 17
2. Pregled rebalansa fina nč nega nač rta
3. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 20 18
4. Razno

l. Pregled in potrditev Zapisnika konstitutivne seje Sveta Narodne galerije z dne 29. 8. 201 7,
ter Zapisnika l. korespondenčne seje z dne 13. 9. 2017

G bodo ošte v il čene te koče. zato se " l. korespondenč na seja" preimenuje v "II.
sej o" Sveta NG.
Sklep: Zapisnika sta potrjena. Poslovnik NG je sprejet. Sejnine se i zplač uj ej o skladno z veljavno
zakonodaj o.
Sklep: Seje Sveta

(kores pondenčno)

2. Pregled rebalansa

finančnega načrta

B. Kuhar poda poroč il o in pove, da bomo s sredstvi za investicijsko vzdrževanje zamenjali
dvokrilna vrata na tovornemu dvigalu. kupili police za opremo gra fi čnega depoja ter financirali
nakup in montažo ventilatorja za vhodno stekleno avlo.
Sklep: Rebalans

finanč nega nač rta

3. Predstavitev programa dela in

za leto 2017 je potrjen.

finančnega načrta

za leto 2018

B. Jaki predstavi program G po posameznih sklopih in posebej poudari:
- redno delo z Vladno umetnostno zbirko in urejanje arhiva NG (urejanje po mednarodno
uveljavljenih arhivskih standardih v sodelovanju z Arhivom RS)
- donacije umetnin NG. kar kaže na zaupanje instituciji, namreč v zadnjih petih letih je NG
pridobila umetnine in jih vpisala v svoj inventar (proglasila za kulturni spomenik) v skupni
vrednosti nekaj manj kot 1.300.000,00 EU R
- mednarodna sodelovanja s svetovno znanimi muzeji kot zasebniki in gostovanja (Ermitaž, Sankt
Peterburg; Praga, Narodna galerija; Dunaj. Leopoldmuseum; Dunaj. Belvedere; Budimpešta,
Umetnostna galerija; London, Narodna galerija, Oxford, zasebna zbirka Crowther)
- v ključevanje v mednarodne projekte
- protokolarne obveznosti
- obeleževanje 100-letnice NG s poudarkom na retrospekti vni razstavi Ivane Kobilca - s
projektom se želimo tudi vključiti v Evropsko leto kulturne dedišč ine - ter sodelovanje s SAZU
pri pripravi razstave v NG ob njihovi 80-letnici.

B. Jaki izpostavi tudi problematiko načrtovanja odkupov. kjer je plan najbolj ranljiv. Namreč
težko je načrtovat i odkupe vnaprej, ker v NG prejemamo ponudbe za odkupe skozi celo leto.
prodajalci več inoma zahtevajo takojšnje plačilo, dražbe v avkcijskih hi šah pa potekajo večinoma
spom ladi in v mesecu decembru. Problem pri razstavnih projektih paje permanentno
zmanjševanje sredstev, ne glede na povečan e zrnoglj ivosti razstavljanja po prenovi arodnega
doma. Posledica je zniževanje kriterijev npr. izdaja razstavnih katalogov v angleškem jeziku, ki so
ključni za prepoznavnost v tujini.
B. Kuhar predstav i finančni del. J. Žakelj in J. Poljak opozorita na nepopolno izpolnjene rubrike.
ki se nanašajo na potne stroške ter da je potrebno števi l č no/procentua ln o opredel iti merljivost
ciljev.
Sklep: Č l an i Sveta G potrjujejo programski in finanč ni del načrta za leto 2018s pridržkom, ki
se nanaša na merljivost ciljev in stroške prevoza - neskladnost tabelarnega prikaza z vsebinskim
delom, kar je potrebno usklad iti .

4. Razno
4.1. Racionalizacija poslovanja javnih zavodov
Č l ani podajo pobudo za racionalizacijo poslovanja javnih zavodov, kar nakazuje že revizijsko
poročilo Rač unskega sodišča za MK. J. Poljak predlaga zniževanje stroškov z uvedbo skupnih
služb za računovodstvo. č iščenje, marketing itd., medtem ko J. Žakelj predlaga, da NG v imenu
Sveta predloži pobudo na MK, da se na MK razmisl i o možnosti skupnih javnih naroč il. na primer
za elektriko, zavarovanje, varovanje itd.
Sklep: M. Brus se pozanima na ministrstvu za kulturo o primernem pravnem načinu za
vzpostavitev tovrstnih služb. Svet NG posred uje na ministrstvo za kulturo pobudo, da se preverijo
možnosti vzpostavitve skupnih služb za oglaševanje in promocijo, računovodske storitve itd.

4.2. Promocija NG
Razvije se diskusija o

različnih,

že

obstoječi h načinih

promocije NG.

Sklep: Vodstvo NG poskrbi za boljšo promocijo NG v revialnem tisku, City Magazine,
Ljubljana.

meseč ni k

4.3. Kavarna v NG
J. Žakelj predlaga, da NG preveri možnost sklenitve neposredne pogodbe z vabljenim
najemnikom in pogajanja za najvišjo še sprejemljivo ceno za najem. potem ko smo dvakrat
neuspešno iskali najemnika za kavarno v Vhodni avli NG (po pravilih Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti). Na mreč. naredila bi se gospodarska
škoda, če lokal ne bi deloval. Po eni strani ne bi dobili prihodkov najemnine in po drugi strani je
kavarna v muzejih in galerijah malodane že standard. nekaj kar obiskovalec galerije pričakuj e .

Zak ljuček

seje: 15.45
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