
GRADSKO KAZALIŠTE MLADIH, SPLIT 
Trg Republike 1 

 
 

Z A P I S N I K 
osamnaeste sjednice Kazališnog vijeća GKM-a 

 
Sjednica Kazališnog vijeća GKM-a održana je 30. rujna 2019. (ponedjeljak) u uredu 
ravnatelja s početkom u 15,00 sati.   
 
 
Prisutni: 

1. Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća 
2. Vinko Mihanović, potpredsjednik Vijeća  
3. Vanda Schlenz, članica Vijeća 
4. Siniša Novković, član Vijeća 
5. Dražen Nikolić, član Vijeća  
6. Ivo Perkušić, ravnatelj 
7. Irena Bitanga, tajnik Kazališta, zapisničar 

 
 

DNEVNI RED 
 

1. Usvajanje zapisnika sedamnaeste sjednice Vijeća  
2. Upoznavanje s programom sezone 2019./2020. 
3. Prijedlog promjene naziva Kazališta 
4. Kadrovske promjene 
5. 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 je prisutnima detaljno prezentirao program prvog dijela sezone (premijerni i 
reprizni dio, gostovanja u tuzemstvu i inozemstvu) te okvirno i nastavak sezone. Prisutni su 
upoznati i s planiranim projektima suradnje (plesni studio) te projektom izrade nove web 
stranice Kazališta. 
 

Točka 3. 
  Ravnatelj je pred Vijeće iznio obrazložen prijedlog promjene naziva Kazališta u 
Splitsko kazalište mladih. Na taj bi se način Kazalište još više pozicioniralo svojim 
identitetom, lokalitetom i tradicijom unutar hrvatskog kulturnog prostora.  



Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog te je dogovoreno da skraćeni naziv Kazališta 
bude SKM. 
Budući da o promjeni naziva Kazališta odlučuje Osnivač, odlučeno je da će se Gradskom 
vijeću Grada Splita dostaviti prijedlog odluke o promjeni naziva Kazališta kako je gore 
utvrđeno (Odluka 1/XVIII). 
 

Točka 4. 
 Ravnatelj je istaknuo kako je problem nedostatka kadra problem s kojim se Kazalište 
bori već dugi niz godina. I dalje smo kazalište bez majstora svjetla, nužno je potreban voditelj 
marketinga, pojačanje u redovima tehnike (scenski radnik) te glumačko pojačanje. 
Program se uspijeva realizirati zahvaljujući entuzijazmu i izuzetnim zalaganjima kolektiva, no 
takvo stanje dugoročno je neodrživo. 
S pojačanjem umjetničkog i tehničkog kadra, Kazalištu bi se otvorila i mogućnost češćih 
gostovanja. Naime, u sadašnjoj situaciji, a prvenstveno zbog manjka zaposlenih u službi 
tehnike (svega 6 ljudi), nemoguće je istovremeno igranje predstave u kući i na terenu. 
Zbog navedenog predlaže, a kako bi se u budućnosti postepeno mogla poboljšavati kadrovska 
slika Kazališta, da se uputi prijedlog Gradskom vijeću Grada Splita za izmjenu kriterija i 
standarda za rad Kazališta, na način da se broj zaposlenih potrebnih za ostvarenje godišnjeg 
programa poveća s trenutačnih 22 na 26.  
Članovi Vijeća suglasni su s prijedlogom Ravnatelja. Gradskom vijeću Grada Splita uputit će 
se prijedlog izmjene Zaključka o kriterijima i standardima za rad Gradskog kazališta mladih. 
(Odluka 2/XVIII). 
 
               Točka 5. 
 Pod točkom vijećnik Dražen Nikolić pohvalio je izvedbu predstave Cabaret Splićanke 
na Tvrđavi Gripe.  
 
  
Sjednica dovršena u 16,00 sati. 
 
 
Zdeslav Benzon, predsjednik Vijeća     ______________________ 
 
Irena Bitanga, zapisničar      ______________________ 
 
 
Klasa: 612-03/19-01/179 
Urbroj: 2181-110-01-00/1 
 


