Zapisnik V. redne seje Sveta Narodne galerije, z dne 30. t. 2018
Prisotni:
predsednica Jana Žakeij in člani dr. Andrej Smrekar, Jana Poljak, mag. Marija Brus ter dr.
Barbara Jaki, mag. Bojan Kuhar in sindikalna zaupnica mag. Mojca Jenko
Opravičeno odsotna : mag. Tina Prešeren
Začetek

seje: 13.00

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev Zapisnika III. redne seje Sveta, z dne 26. 1O. 20 l 7, ter zapisnika IV.
korespondenčne seje, z dne 27. 11. 2017
2. Usklajen Program dela in finančni načrt Narodne galerije za leto 2018 po prejeti odl oč bi št
62100-14/2017/6 z dne 21 . 12. 201 7, ter dopolnilni odločbi št. 62100-14/2017/8 z dne I O. l. 2018
3. Dopolnitev Sistemizacije delovnih mest Narodne galerije z delovnim. mestom Strojnik
centralnega ogrevanja III
4. Predlogi za odpis v letu 2017

l. Pregled io potrditev Zapisnika IJI. redne seje Sveta, z dne 26. JO. 2017, ter zapisnika IV.
ko respo n denčne seje, z dne 27.11.2017
SkJep: Zapisnik II I. redne seje in IV. korespondenčne seje je soglasno sprejet.

2. Usklajen Program dela in finančni načrt Narodne galerije za leto 2018 po prejeti odločbi
št. 62100-14/2017/6 z dne 21 . 12. 2017, ter dopolnilni odločbi št. 62100-14/2017/8 z dne 10. 1.
2018

B. Jaki obrazloži dopolnila oz. spremembe v Planu 2018, ki so dopisane z rdečim glede na
odločbe ministrstva za kulturo.

M. Brus opozori, da kadrovski načrt in sistemizacija delovnih mest nista usklajena pri VIII. tarifni
postavki. Namreč pri VIII. tarifni postavki sistemizacija predvideva 6 delovnih mest, medtem ko
kadrovski načrt 7 oz. 8.
SkJep: Svet potrjuje Progtam dela in finančni načrt s pridržkom. Dokončni sklep o potrditvi bo
sprejet na naslednji koresi?ondenčni seji, neusklajenost pa mora biti odpravljena.

3. Dopolnitev Sistemizacije delovnih mest Narodne galerije z delovnim mestom Strojnik
centralnega ogreva1,ja 111

B. Kuhar obrazloži kakšne bodo delovne obveznosti Strojnika centralnega ogrevanja ll!, ki bo
poleg nadzora ogrevanja opravljal tudi vsa dela tehnične ekipe (urejanje okolice NG, postavitve
razstav. priprava razstavnega pohištva, rokovanje z orodjem, ... ).
M. Brus izpostavi vprašanj e o zaposlovanju strokovnega kadra glede na pomanjkanje kustosov
zbirk ter doda, da bo v prihodnje potrebno pregledati sistemizacij o v celoti.
Sklep: Svet potrjuje dopolnitev Sistemizacije.

4. Predlogi za odpis v letu 20 17

B. Jaki obrazloži, da ne gre za odpis tem več za prepis oz. prenos predmetov v druge evidence
(npr. pohištvo bo prepisano v zbirko pohištva, slikarska stojala v Specialno zbirko t. i. Fond D).
Sklep: Svet potrjuje predloge za odpis.

Zaključek

seje: 14.30
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