GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT
Tončićeva 1

ZAPISNIK
desete sjednice Kazališnog vijeća GKL-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 11.02.2015. u kancelariji u Tončićevoj
1, s početkom u 12.30 sati.
Prisutni:

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

Ana Đeldum, zamjenica predsjednika Vijeća
Marijana Balić Carevski, članica Vijeća
Dušan Šteković, član Vijeća
Sanja Vidan, članica Vijeća
Marin Mazić, član Vijeća
Marija Tudor, ravnateljica GKL-a
Irena Bitanga, tajnik, zapisničar
DNEVNI RED

1. Ovjera zapisnika 9. sjednice Kazališnog vijeća,
2. Izbor predsjednika Kazališnog vijeća
3. Razmatranje i donošenje odluke o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravilnika o radu GKL-a
4. Razno.
Sjednicu Vijeća do izbora novog predsjednika Vijeća vodi zamjenica predsjednika gđa
Ana Đeldum.
S obzirom da su svim članovima Kazališnog vijeća ranije dostavljeni materijali
potrebni za donošenje valjanih odluka, kao i Dnevni red sjednice, stekli su se uvjeti za
donošenje odluka po pojedinim točkama istog.
Točka 1.
Nakon što su članovi Vijeća pročitali prijepis zapisnika devete sjednice Vijeća,
utvrđeno je da nema primjedbi na isti, te je tekst jednoglasno usvojen.
Točka 2.
Članovi Vijeća jednoglasno usvajaju prijedlog gđe Đeldum da svi budu kandidirani za
izbor predsjednika Vijeća.
Nakon što su izrađeni glasački listići, provedeno je tajno glasanje, te je za predsjednicu Vijeća
izabrana gđa Marijana Carevski Balić (ukupno tri glasa).

Točka 3.
Članovi Vijeća proučili su Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o radu GKL-a Klasa:
612-03/15-01/07, Urbroj: 2181-111-01/15-141 od 29.01.2015., koji im je prethodno
dostavljen, te budući nisu imali primjedbi na isti, nakon glasanja Vijeće jednoglasno donosi
odluku o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu GKL-a. (1/X)
Točka 4.
Pod točkom razno, član Vijeća gdin Dušan Šteković izrazio je stav o nužnosti
usklađivanja ustrojstva radnih mjesta u Kazalištu s realnim stanjem i potrebama.
Ravnateljica je prisutne izvijestila o nenadanim izmjenama u programu rada Kazališta.
Naime, zbog bolesti, redatelj planirane predstave Mačkodlak, gdin Robert Waltl morao je
otkazati suradnju na navedenoj predstavi čije probe su bile planirane za sredinu veljače 2015.
Rad na predstavi pomaknut je stoga na travanj mjesec, a predstavu će režirati Ivan Plazibat.
Sastanak je završio u 13,00 sati
MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća

______________________

IRENA BITANGA, zapisničar

______________________

