
ZAPISNIK XXX. REDNE SEJE SVETA NARODNE GALERIJE Z DNE 22.2.2021 

Prisotni: dr. Barbara Jaki - direktorica, mag. Bojan Kuhar - pomočnik direktorice, Jana Žakelj 
- predsednica, mag. Marija Brus - podpredsednica, mag. Tina Prešeren - članica, Jana Poljak -
članica, dr. Andrej Smrekar - član, mag. Mojca Jenko - sindikalna zaupnica. 

Začetek seje: 13.00. 

Sejo vodi predsednica ga. Jana Žakelj, ki ugotovi sklepčnost seje. 

Dnevni red: 
l. Pregled in potrditev zapisnika XXVI. redne seje Sveta z dne 2. 11. 2020, zapisnika 
XXVII. (4. 11. 2020), XXVIII. (11. 12. 2020) ter XXIX. (10.2.2021) korespondenčne 
seje. 

2. Letno poročilo Narodne galerije za leto 2020. 

3. Razno. 

Dnevni red je soglasno sprejet. 

l. Pregled in potrditev zapisnika XXVI. redne seje Sveta z dne 2.11.2020, zapisnika 
XXVII. (4.11.2020), XXVIII. (11.12.2020) ter XXIX. (10.2.2021) korespondenčne 
seje. 

l. Sklep: Zapisniki XXVI. redne seje Sveta z dne 2.11.2020, XXVII. (4.11.2020), 
XXVIII. (11. 12. 2020) ter XXIX. (10.2.2021) korespondenčne seje so soglasno potrjeni. 

2. Letno poročilo Narodne galerije za leto 2020. 

Direktorica predstavi Letno poročilo Narodne galerije za leto 2020, in sicer glede razstav 
pove, da smo januarja odprli prenovljeno stalno zbirko 19. in 20. stoletja in stalno zbirko 
Zorana Mušiča dopolnili s 40.deli. V sklopu SZ smo nadaljevali s projektom mesečnih 
predstavitev Odstiranja. Mednarodni razstavi v Razstavišču, Srbski modernizem 1880-1950 in 
Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu smo podaljšali. V GND smo pripravili razstavo 
Zoran Mušič: 111 let, 111 razstavnih katalogov. Na drugih lokacijah smo organizirali 
razstave: Matej Sternen - Rdeči parazol na ulični galeriji, Bojan Kovačič, grafike v Pilonovi 
galeriji v Ajdovščini, Podobe raja: Bled na slikah Narodne galerije na Blejski promenadi in 
Nazaj v preteklost na Ploščadi Metelkova. V vhodni avli smo pripravili razstave, in sicer 
Kakšne barve je tvoj parazol, razstava del udeležencev slikarskega natečaja ob 150 letnici 
rojstva Mateja Sternena, Umetnost nas povezuje in Razstava ob 20. strokovnem srečanju 
konservatorjev - restavratorjev, ki je bila tudi spletna razstava. Poleg te smo realizirali še 
spletne razstave Art noveau, Odmaknjena večina, Umetnina dneva in sodelovali pri 
muzejskem projektu Nazaj v preteklost. Razstav Fortuna! Bergant in Tihomir Pinter zaradi 
epidemije ni bilo mogoče izpeljati in sta prestavljeni v leto 2021. 
Od odkupov smo s sredstvi MK lahko odkupili Pernhartovo Panoramo z Velikega Kleka, iz 
lastnih sredstev smo kupili Štovičkov relief Ruth Vavpotič, druge nove pridobitve so bile tri 
donacije v skupni vrednosti za zavarovanje 235.850 €. 



Številke obiskovalcev je težko primerjati. Direktorica opozori na razliko številk prodanih 
vstopnic in dejanskih obiskovalcev, ki jih je bilo 36.434. Povišana je številka spletnih 
obiskovalcev, in sicer kar 97.855, kar je rezultat prenosa veliko vsebin na spletne 
predstavitve. V sklopu izobraževalnih programov smo zabeležili izjemen porast sledilcev na 
vseh družbenih omrežjih (instagram, facebook, newsletter, youtube in druge spletne vsebine), 
dopolnili smo avdio vodnike za stalno umetnost na Slovenskem (slo. in angl.) in za zbirko del 
Zorana Mušiča v slovenščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nemščini ter prvič tudi za 
občasne razstave. Izpostavi, da smo prvi med muzeji, ki smo postali demenci prijazna točka. 
Glede kadrov pojasni, da je ena sodelavka odšla v novo službo na ALUO in smo januarja 
zaposlili novo restavratorko za kiparstvo. Prav tako smo, zaradi dolgotrajne odsotnosti, 
zaposlili nadomestno osebo na delovno mesto čistilke. 
V letu 2020 ima Narodna galerija presežek prihodkov nad odhodki v višini 61.960 EUR. 
Presežek prihodkov nad odhodki je razdeljen na katalog Korespondenca Dobida - Pilon, 
razstavo Fortunat Bergant, za vzdrževanje tovornega dvigala in sredstva za redno delovno 
uspešnost. Obenem smo bili uspešni pri pridobivanju sponzorskih sredstev (12.200 € Paloma, 
I 5.000 € Generali). Direktorica pove, daje bilo leto posebno, saj je bila galerija zaprta 128 
dni in oceni, da smo se hitro prilagodili situaciji, reagirali učinkovito, uresničili smo 
zastavljene cilje za 2020 in jih delno celo presegli. Najpomembnejše: prešli smo na sistem 
Galis za celoten umetnostni fond in preselili celotno zbirko del na papirju v novi depo. 
Na koncu izpostavi še razveseljivo opažanje, da galerija postaja zbirališče mladih. 

Predsednica sveta J. Žakelj pritrdi, da je galerija v izredni situaciji ravnala učinkovito, 
obveščala javnost in se hitro odzivala. Pohvalam se pridružijo mag. T. Prešeren, mag. M. Brus 
in J. Poljak. Sledi pregled poročila in napotki za sledeče popravke: 

1. Kadrovski načrt - dodati razlago k številu 33.5 zaposlenih; 
2. Programi dostopni na spletu - str. 15 LP - številko O komentirati ali spremeniti v X; 
3. V obrazcu OSDU se dopolni točko 8; 
4. V računovodskem poročilu dodati zakonsko podlago in na strani 1 O popraviti tekst; 
5. Popraviti datuma seje na sklepih. 

Pri odkupih se v prihodnje takoj po prejeti odločbi odda vloga za odkup. Glede presežka 
odhodkov 2020 predsednica Sveta opozori na možnost zahteve ustanovitelja za vračilo 
sredstev, na kar mag. Kuhar pojasni, da gre za časovno razmejitev in realizacija vsebin je v 
teku. 

2. Sklep: Člani Sveta s predlaganimi dopolnili soglasno potrdijo Letno poročilo Narodne 
galerije za leto 2020. 

3. Razno. 

Dr. Smrekar opozori na zbirke iz stečajnih mas. Država odprodaja umetnine za nizke 
dosežene cene, obenem pa državni uradi kupujejo opremo po visokih cenah, kar vodi do 
rdečih številk v bilanci. Predlaga rabo v sklopu Vladne umetnostne zbirke. 

Mag. T. Prešeren pove, daje v tečajni postopek težko posegati. Odloča in razpolaga stečajni 
upravitelj, lastnik ne more. 



DUTB: zbirko popisujemo in vpisujemo v akcesijsko knjigo. Direktorica poudari, da bi dela 
Z. Mušiča kot državna last sodila v zbirke NG. Narodna galerija je lastnica največje 
nacionalne stalne zbirke Zorana Mušiča po časovnih in tehničnih parametrih. 

3. Sklep: Člani Sveta NG podpirajo prizadevanja k ustreznim rešitvam problematike 
zbirk iz stečajnih mas, še posebej zbirke DUTB. 

Predsednica se članom Sveta zahvali in zaključi sejo. 

Konec seje: 14.00. 

Predsednica Sveta Narodne galerije: Zapisala: 

mag. Mateja Breščak 

~ 
V Ljubljani, 23.2.2021 

Priloge: 

- Priloga 1: Sklep: Odpisi, manj ki in oslabitve 2020 
- Priloga 2: Sklep: Presežek odhodkov 2020 



Ljubljana, 22.2.2021 
Št.: k 2/3-2021 

Svet zavoda Narodna galerija je na svoji XXX. redni seji dne, 22.2.2021 obravnaval Poročilo o 
opravljenem rednem letnem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2020, s 
stanjem na dan 31.12.2020 in po razpravi na predlog centralne popisne komisije (ali vodje popisa) 
sprejel 

SKLEP 

1. Materialne in druge vrednosti, ugotovljene kot inventurni manko, je potrebno izbrisati iz 
knjigovodskih evidenc. 

2. Materialne vrednosti, ugotovljene kot inventurni višek, je potrebno v količini in vrednosti iz 
poročila vpisati v evidence sredstev. 

3. Terjatve, ki so ugotovljene kot sporne, dvomljive, neiztožljive in zastarane v skupnem znesku 
19,00 EUR je potrebno oslabiti in knjigovodsko ločiti od ostalih terjatev. 

4. Odpisana sredstva je potrebno izbrisati iz knjigovodske evidence. 

5. Ugotovljene razlike, izkazane v popisnih listih, je treba knjižiti in sicer: 
- za manko zalog materiala po nabavni vrednosti 1.616,63 EUR zmanjšati vire teh sredstev. 
- za višek zalog materiala po nabavni vrednosti 388,07 EUR povečali vire teh sredstev. 

6. Izloči naj se nekurantno trgovsko blago: 
- po nabavni vrednosti 1,097, 1 O EUR. Blago naj se po uničenju odpiše in odstrani iz 
računovodskih evidenc, 
- zaloge publikacij, ki so del preteklih razstav in za naše obiskovalce niso zanimivi, je potrebno 

oslabiti v znesku 21.285,84 EUR. 

7. Odpišejo in trajno izločijo iz uporabe naj se: 
- osnovna sredstva po nabavni vrednosti 6.959,51 EUR in sedanji vrednosti 0,00 EUR za 
kolikor se tudi zmanjšajo obveznosti do virov teh sredstev. 
- osnovna sredstva, ki so del fotografske opreme v višini 122.219,85 EUR in sedanji vrednosti 
0,00 EUR in niso več v uporabi, naj se ločijo iz evidence osnovnih sredstev. Oprema naj se vodi 
ločeno kot arhivska fotografska oprema. 

Odpisana in trajno izločena osnovna sredstva naj se komisijsko uničijo. 

8 . Svet ugotavlja, da je bil popis dobro opravljen. 

9. Poročilo o opravljenem popisu skupaj s tem sklepom, bo vodja popisa predal knjigovodstvu do 
26.2.2021 

1 O. Vodja knjigovodstva mora na podlagi tega sklepa uskladiti stanje v knjigovodstvu z 
ugotovljenim stanjem do 26.2.2021. 

11. En izvod kompletnega inventurnega elaborata je treba urediti in hraniti v knjigovodstvu. 



Dokument: št.: k 2/3-2021 
Datum: 22.2.2021 

Na podlagi 19. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna galerija izdajam naslednji 

SKLEP 

Svet zavoda Narodne galerije je na svoji XXX. redni seji dne, 22.2.2021, soglasno potrdil 
Letno poročilo za leto 2020 v predloženi vsebini. 

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2020 znaša 43.595,95 EUR. 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja, zmanjšan za Davek od dohodka pravnih oseb 
znaša 42.072,64 EUR. 

Poslovni izid izkazan v bilanci stanja je pozitiven, presežek prihodkov nad odhodki znaša 
92.304,39 EUR in se ga nameni za investicije (pridobitev opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev). 

Sklep o porabi presežkov iz preteklih let je soglasno sprejet od vseh prisotnih članov Sveta 
Narodne galerije. 

Sklep postane veljaven z dnem 22.2.2021 


