
Št.: k 2/4-2018 
Ljubljana, 12.3.2018 

ZAPISNIK VIII. korespondenčne seje Sveta Narodne galerije 

22.2.2018 je bila članom Sveta Narodne galerije po elektronski pošti poslana naslednja 
vsebina VIII. korespondenčne seje: 

l. prošnja za potrditev določene višine sredstev, namenjenih izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 

2. prošnja za potrditev cenika za zunanje izvajalce ustvarjalnih tečajev (tarife z 
obrazložitvijo v prilogi). 

ad l. 
l. točka korespondenčne seje se je v nadaljnji e-komunikaciji ukinila, saj Svet zavoda po 
predhodnem predlogu direktorice in odobritvi Ministrstva za kulturo, potrdi le dinamiko 
izplačil. 

Do dne 7.3.2018 so podali svoje soglasje k 2. točki seje: 

- Jana Žakelj - predsednica Sveta Narodne galerije, 
- mag. Marija Brus - podpredsednica Sveta Narodne galerije, 
- mag. Tina Prešeren - članica Sveta Narodne galerije, 
- Jana Poljak - članica Sveta Narodne galerije, 
- dr. Andrej Smrekar - član Sveta Narodne galerije. 

Sklep: 
Cenik za zunanje izvajalce ustvarjalnih tečajev v Narodni galeriji je bil s strani članov 
Sveta Narodne galerije soglasno potrjen. 

Jana Žakelj 



TARIFE za ustvarja/ne tečaje - ZUNANJI SODELAVCI 

strošek 

bruto 20 € - animatorji neto bruto galerije 

študentsko delo 14,95 20 21,1 
podjemna pogodba 14,55 20 26,87 
AH za zaposlene 14,55 20 21,87 
AH za brezposelne 12,22 20 21,87 
samozaposleni 20 20 20 

strošek 
bruto 30 € - akad. prof. neto bruto galerije 

podjemna pogodba 21,82 30 40,31 
AH za zaposlene 21,82 30 32,81 
AH za brezposelne 18,33 30 32,81 
samozaposleni 30 30 30 

bruto 37 € - uveljavljeni strošek 
umetniki neto bruto galerije 

podjemna pogodba 26,91 37 49,72 

AH za zaposlene 26,91 37 40,47 
AH za brezposelne 22,61 37 40,47 
samozaposleni 37 37 37 

Tečaj risanja/slikanja animatorji bruto/h akad. prof. bruto/h uveljavljeni umet. 
priprava koncepta 10 ur 20€ 30€ 37 € 

izvedba tečaja 20 ur 20€ 30€ 37 € 
pri prava/pospravljanje 10 ur 10€ 10€ 10€ 

Tečaj kiparjenja animatorji bruto/h akad. prof. bruto/h uveljavljeni umet. 
priprava koncepta 10 ur 20€ 30€ 37 € 
izvedba tečaja 20 ur 20€ 30€ 37€ 
priprava/pospravljanje 20 ur 10€ 10€ 10€ 

Tečaj grafike -
1 animatorji bruto/h akad. prof. bruto/h uveljavljeni umet. 

priprava koncepta 10 ur 20€ 30€ 37€ 
izvedba tečaja 30 ur 20€ 30€ 37€ 
pri prava/pospravljanje 10 ur 10€ 10€ 10€ 

SWški ~@ V bruto zneski! bruto 20 bruto 30 bruto 37 € 

Tečaj risanja/slikanja: 700€ 1.000€ 1.210 € 
Tečaj kiparjenja: 800€ 1.100 € 1.310 € 
Tečaj grafike: 900€ 1.300 € 1.580 € 



Cene za izvajalce tečaja smo dobili na podlagi izkušenj s tečaji v Narodni galeriji v preteklih letih in ob 

primerjavi s cenami, ki smo jih uspeli pridobiti od drugih primerljivih institucij. Izračuni so narejeni 

upoštevajoč stroške materiala za ustvarjanje, podaljšanega varovanja, prisotnosti dodatnega varuha 

ali animatorja in porabe elektrike ter ob predpostavki, da pri 7 udeležencih nimamo finančne izgube. 
Pomemben dejavnik pri določitvi cene tečaja je omejitev udeležbe, saj je pri tečaju grafike najvišje 

število udeleženih 12, pri tečaju risanja in kiparstva pa 15 oseb. Glede na dosedanje izkušnje se tečaja 

grafike udeleži povprečno 12 oseb, tečaja risanja povprečno 12 oseb, tečaj kiparstva pa letos 

izvajamo prvič in se ga je udeležilo 9 oseb. 

Tarife za delo izvajalcev so v večini ustanov stvar dogovora. V večini ustanov so tarife določene na 

pedagoško uro in ne na polno uro izvajanja. Pridobili smo okvirne cene v naslednjih ustanovah, ki 

izvajajo tečaje: 

Mednarodni grafični likovni center: 25 eur na polno uro ne glede na status izvajalca 

Cena tečaja: 210 eur za 50 polnih ur, omejitev na 10 udeležencev 

Pionirski dom: tarife se razlikujejo glede na status izvajalca - študenti 13 eur, vmesna stopnja 17 eur, 

priznani umetniki 20 eur na pedagoško uro izvajanja tečaja 

Cena tečaja grafike/kiparstva: 495 eur za 93 pedagoških ur 

Cena tečaja slikanja: 378 eur za 70 pedagoških ur 

Art: tečaji: tarife za delavnico risanja v trajanju treh pedagoških ur so med 150 in 200 eur (po 

dogovoru}; udeležba na tečajih je omejena na 7 oseb. Nudijo široko ponudbo različnih tečajev za 

prosti čas in priprave na likovne sprejemne izpite na srednje šole in fakultete. 

Cena tečaja risanja/slikanja: 240 eur za 21 pedagoških ur; cena tečaja kiparstva: 360 eur za 20 

pedagoških ur 

Narodni muzej Slovenije: tarifa za peturno delavnico klesanja je okvirno 200 eur (s tem so samo 

pokrili stroške delavnice) 

V Narodni galeriji smo prof. Bojanu Kovačič za srečanje, ki je trajalo 4 pedagoške ure plačali 155 eur 

neto, torej 38,75 eur na pedagoško uro. 

Od navedenih ustanov nismo pridobili podatkov o plačilu priprave koncepta tečaja, ki pa je nujen za 

kvalitetno izveden tečaj. 


