
ZAPISNIK l. SEJE STROKOVNEGA SVETA NARODNE GALERIJE 
Z DNE 14.3.2019 

Prisotni: dr. Barbara Jaki, g. Jernej Hudolin, g. Blaž Peršin, izr. prof. Bojan Gorenec, 
mag. Martina Vuga, mag. Mojca Jenko 
Opravičeno odsotna: red. prof. dr. Matej Klemenčič (pooblastil g. Hudolina), mag. Mateja 
Breščak (pooblastila mag. Vuga) 

Začetek seje: 13.00 
Konec seje: 13.50 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje Strokovnega sveta Narodne galerije in izvolitev predsednika 
2. Poročanje direktorice Narodne galerije dr. Barbare Jaki o stanju galerije in seznanitev s 
predlogom programa strokovnega dela v letu 2019 
3. Strnjen pregled poročila o delu Narodne galerije v letu 2018 
4. Razno 

l. 
Sklep: Soglasno je potrjen za predsednika Strokovnega sveta Narodne galerije g. Jernej 
Hudolin. Za namestnico predsednika Strokovnega sveta NG je predlagana mag. Mateja 
Breščak, vendar se bo zaradi njene odsotnosti o tem odločalo na naslednji seji Strokovnega 
sveta NG. 

2. 
Dr. Jaki na kratko poroča o stanju in delu galerije, in sicer o sredstvih, zaposlenih, razstavnih 
prostorih, stalnih zbirkah (zaradi razstav - Ivana Kobilca, razstava slovenske umetnosti 
1870--1930 na Praškem gradu, je bil del umaknjen v drugo razstavišče in postavljen na novo, 
z novim izborom), razstavnih projektih (tako v letu 2019, kot v letu 2020- Fortunat Bergant, 
Hinko Smrekar), o bogatih donacijah, odkupih. Poudari, da se veliko pozornosti posveča 
obiskovalcem (vodstva, dejavnosti, predavanja, strokovne ekskurzije, povezovanje različnih 
strok) in Društvu prijateljev NG. 
Sklep: Svet potrjuje Program dela za leto 2019. 

3. 
Dr. Jaki na kratko poroča o delu v letu 2018, ko je NG obeleževala 100 letnico - osrednji 
dogodek je bila razstava Ivana Kobilca z različnimi spremljajočimi dejavnostmi in razstavi 
100 plakatov iz zbirke NG in razstava ob 100 letnici NG v avli Ministrstva za kulturo RS, 
poleg razstav fotografij italijanskega neorealizma, Likovni umetniki akademiki ob 80 letnici 
SAZU, restavratorske razstave Skrivnosti dolgega življenja. Z MOL smo izpeljali natečajni 
projekt za dopolnitev niš s kipi na južni fasadi Narodnega doma; v vhodni avli se je zvrstilo 
12 posamičnih razstav v sodelovanju z veleposlaništvi različnih držav ob obeležitvi 
evropskega leta kulturne dediščine; gostovali smo v Atenah (Numizmatični muzej, Jurij 
Šubic) in v Novem mestu (Dolenjski muzej NM, kipi iz Vladne umetnostne zbirke); naredili 
smo več promocijskih razstav, in sicer v Arboretumu, MK Konzorcij, Jakopičevem 
sprehajališču in Veleblagovnici NAMA. Ob 100 letnici je bila izdana znamka. Posledično s 



programom je bil povečan obisk tako v galeriji kot na spletnih omrežjih. Načrti za leto 2018 
so bili preseženi. 

Sklep: Strokovni svet NG potrjuje Poročilo o delu Narodne galerije za leto 2018. 

4. 
V NG organiziramo ekskurzijo v Prago na otvoritev razstave Impresionizem od zore do 
mraka. Slovenska umetnost 1870-1930, ki bo 16.5.2019. 

V Ljubljani, 20.3.2019 

Zapisala: dr. Alenk Simončič 
1 

(1Vv~ 

Jernej Hudolin 
Predsednik Stroko nega sveta NG 


