GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike 1

ZAPISNIK
druge sjednice Kazališnog vijeća GKM-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 30. siječnja 2018. u uredu ravnatelja s
početkom u 14,00 sati.
Prisutni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća
Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća
Vanda Školneković, članica Vijeća
Dražen Nikolić, član Vijeća
Siniša Novković, član Vijeća
Belmondo Miliša, ravnatelj
Ljiljana Vujčić, voditeljica zajedničkih službi
Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar

DNEVNI RED
1. Verificiranje zapisnika s prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća,
2. Razmatranje i usvajanje Programskog i Financijskog izvješća za 2017. godinu i
davanje mišljenja o izvješćima
3. Razno
Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i dnevni red sjednice.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.
Točka 1.
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice.
Točka 2.
Prisutnim članovima Vijeća prezentirano je Programsko izvješće Gradskog kazališta
mladih za 2017. godinu. Ravnatelj, gdin Miliša istaknuo je kako se radi o repertoarno vrlo
kvalitetnoj i uspješnoj godini te nadodao da bi broj odigranih predstava bio i veći kad
postojala mogućnost igranja u dvije smjene, što je u ovom trenutku neostvarivo zbog
nedovoljnog broja zaposlenih u tehnici. Kako bi se zadovoljili kriteriji Osnivača, rješenje vidi
u povećanju broja zaposlenih u službi tehnike. Druga opcija je smanjenje kriterija Osnivača
koji se odnosi na broj odigranih predstava u godini.
Članovi Vijeća suglasni su da će u razdoblju koje prethodi raspisivanju natječaja za ravnatelja
Kazališta, a uzevši u obzir stvarno stanje i mogućnosti Kazališta, Osnivaču predložiti

smanjenje kriterija koji se odnosi na broj godišnje odigranih predstava. Utvrđuju broj od 180
izvedbi godišnje kao optimalan broj.
U nastavku sjednice članovi Vijeća upoznati su s Izvješćem o sezoni 2016./2017., na
koje Vijećnici nisu imali primjedbi.
Nakon što je raspravljeno Programsko, po glavnim stavkama obrazloženo je i
Financijsko izvješće za 2017. godinu. Iz navedenog izvješća vidljivo je da je Kazalište
pozitivno poslovalo u protekloj godini.
Po dovršetku izlaganja, izvješća su stavljena na glasanje:
Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih jednoglasno je usvojilo Programsko
izvješće Gradskog kazališta mladih za 2017. godinu (odluka 1/II).
Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih jednoglasno je usvojilo Financijsko
izvješće Gradskog kazališta mladih za 2017. godinu (odluka 2/II).
Mišljenje: vijećnici su izrazili zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, Kazalište je pozitivno
poslovalo u protekloj godini. Vezano uz Programsko izvješće ističu kako se Kazalište u broju
izvedbi približilo traženom broju od 200 izvedbi godišnje, no da je sitni nedostatak u
kvantiteti u ovom slučaju, po njihovom mišljenju, iskompenziran činjenicom da se radilo o
izuzetno kvalitetnom godišnjem programu.
Točka 3.
Pod točkom razno Vijećnici su od strane Ravnatelja obaviješteni o razlozima zbog
kojih se još uvijek nije pristupilo izmjeni ulaznih vrata u Kazalište. Naime, upravitelj zgrade,
tvrtka Stanouprava, odbila je ponudu ovlaštenog izvođača (koju ponudu je pribavilo
Kazalište), a koja je za 30% niža od ponude izvođača predloženog od strane Stanouprave te
uputila Kazalište da samo provede postupak u vezi izmjene vrata.
Vijećnici su obaviješteni i o tome da su započele probe na premijernoj predstavi Na
jedrima ljubavi.
Daljnjih tema za raspravu nije bilo.
Sjednica zaključena u 15,00 sati.

Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća

______________________

Irena Bitanga, zapisničar

______________________

