GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT
Trg Republike 1
ZAPISNIK
devete sjednice Kazališnog vijeća GKM-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 17. listopada (srijeda) 2018. u uredu ravnatelja,
s početkom u 14,00 sati.
Prisutni:
1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća
3. Vanda Školneković, članica Vijeća
4. Dražen Nikolić, član Vijeća
5. Siniša Novković, član Vijeća
6. Belmondo Miliša, ravnatelj
7. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar
Kao izvjestiteljica za pitanje devetomjesečnog financijskog izvješća, pozvana je gđa Ljiljana
Vujčić, voditeljica zajedničkih službi
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika osme sjednice Vijeća
Razmatranje devetomjesečnog programskog i financijskog izvješća
Usvajanje Izvješća sezone 2017./2018.
Razno

Članovima Vijeća ranije su uručeni materijali za sjednicu i prijedlog dnevnog reda sjednice.
Prije početka sjednice, Predsjednik Vijeća utvrđuje postojanje kvoruma.
Jednoglasno je prihvaćen dnevni red sjednice.
Točka 1.
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće usvojilo je zapisnik prethodne sjednice.
Točka 2.
Ravnatelj Kazališta prezentirao je prisutnima rezultate devetomjesečnog programskog
izvješća. Prebacivanjem premijere koja je trebala izaći u drugom tromjesečju, za 11. mjesec
ove godine rezultiralo je nešto manjim brojem izvedbi u proteklom razdoblju, no projekcije su
da će isto biti nadoknađeno u posljednjem kvartalu ove godine.
Vijećnici nisu imali pitanja ni primjedbi na izloženo programsko izvješće.
Voditeljica zajedničkih službi upoznala je prisutne s devetomjesečnim financijskim
izvješćem iz kojeg je vidljiv manjak prihoda u iznosu od cca 77.000,00 kn. Manjak je u
najvećem dijelu rezultat činjenice da su sredstva Osnivača kojima su se trebali pokriti rashodi
produkcije premijerne predstave Bolje biti bogat i sretan uplaćena u listopadu mjesecu, dakle
nisu ušla u promatrano razdoblje.

Na upit gdina Benzona kakva su predviđanja za ovaj manjak do kraja godine, gđa Vujčić
odgovara kako je vrlo izgledno da ćemo godinu završiti s pozitivnim financijskim rezultatom,
jer nas u narednom razdoblju očekuju uglavnom prihodi od prodaje te članarina, dok će
rashodi biti minimalni.
Vijećnici nisu imali daljnjih pitanja niti primjedbi na izvješće.
Točka 3.
Izvješće sezone 2017./2018. prisutnima je izložio Ravnatelj.
Kazališno vijeće uočava manjak broja izvedbi profesionalnog ansambla u odnosu na broj
izvedbi određen Programskim okvirom. Iz obrazloženja Ravnatelja proizlazi da uzrok manjeg
broja izvedbi leži u tome što je premijera predstave prebačena iz 4. mjeseca u 11. mjesec,
odnosno gledajući po sezoni, ista je izostala u sezoni 2017./2018. te će biti prikazana u novoj
sezoni. Predviđanja su Ravnatelja da će se u novoj sezoni i premašiti broj izvedbi određen
Okvirom.
Uvažavajući obrazloženja Ravnatelja, Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Izvješće sezone
2017./2018. (Odluka 1/IX).
Točka 4.
Pod točkom Razno, Ravnatelj je izvijestio članove Vijeća kako zbog vrlo teškog stanja
u Službi tehnike, uzrokovanog kadrovskom potkapacitiranošću (ova služba broji tek 5 ljudi,
dok se u kazalištima otprilike jednake veličine kao GKM taj broj kreće oko 10 i više) dolazi u
pitanje odvijanje predstava u sljedećem periodu.
Naime, iako predviđeno sistematizacijom, Kazalište nema zaposlenog na mjestu majstora tona
ni majstora rasvjete, a sama Služba funkcionira isključivo zahvaljujući naporima i
požrtvovnosti pojedinaca, u prvom redu voditelja tehnike, koji uz svoj posao obavlja i dio
poslova radnih mjesta na kojima Kazalište nema uposlenih ljudi. Ovakvo stanje je neodrživo i
nadasve nedopustivo, tim više što je Osnovnim programskim i financijskim okvirom za rad
GKM-a predviđeno da će se godišnji program Kazališta realizirati s 22 zaposlenika, dok je u
Kazalištu trenutačno zaposlen 21.
Kazalište je u nekoliko navrata tražilo od Osnivača izdavanje suglasnosti za zapošljavanje
majstora tona, no ista je, bez obrazloženja, izostala.
Kazališno vijeće donosi zaključak: od strane Vijeća uputit će se zamolba Gradu Splitu
za što skorije rješavanje problematike vezane uz manjak zaposlenih u Službi tehnike
Kazališta.
Sjednica dovršena u 14.30.

Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća

______________________

Irena Bitanga, zapisničar

______________________
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