GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT
Tončićeva 1

ZAPISNIK
trinaeste sjednice Kazališnog vijeća GKL-a
Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 15.05.2015. u kancelariji u Tončićevoj
1, s početkom u 13.00 sati.
Prisutni:

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

Marijana Carevski Balić, predsjednica Vijeća,
Ana Đeldum, zamjenica predsjednice Vijeća,
Sanja Vidan, članica Vijeća
Dušan Šteković, član Vijeća
Marin Mazić, član Vijeća
Marija Tudor, ravnateljica
Irena Bitanga, zapisničar
DNEVNI RED

1. Ovjera zapisnika 12. sjednice Kazališnog vijeća,
2. Razmatranje Prijedloga pravilnika o ustupanju dvorane Gradskog kazališta lutaka na
korištenje uz naknadu,
3. Razmatranje potrebe traženja suglasnosti Osnivača za provođenje postupka nabave novog
sistema vođenja zastora pozornice.
4. Razno.
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.
Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice.
Točka 2.
Na izneseni prijedlog Pravilnika o najmu dvorane Predsjednica Vijeća gđa Carevski
Balić iznijela je primjedbu, baziranu na sugestiji Službe za kulturu, kako pravilnik sadrži
većinu od mogućih situacija osim jedne – a to je komercijalno korištenje dvorene i cijene
takvog korištenja.
Ravnateljica gđa Tudor odgovara kako je člankom 3. predviđeno i komercijalno
korištenje dvorane i minimum naknade kod ovakvog korištenja dvorane. U svakom posebnom
slučaju, cijenu će određivati ravnatelj vodeći računa o različitim elementima (vrsta programa,
način financiranja korisnika, cijena ulaznica, traženi angažman od strane GKL-a, cilj koji se
nastoji postići programom…), uz napomenu da i komercijalni programi moraju udovoljavati

kriterijima iz čl. 3. Pravilnika, odnosno zadovoljavati određene umjetničke, društvene i
estetske kriterije.
Nadalje se postavilo pitanje minimalne cijene najma. Stav je vijećnika da bi navedene
iznose trebalo povećati, a sve uzimajući u obzir kvalitetu prostora i usluge koju nudi GKL, te
imajući u vidu cijene najma prostora HNK.
Ravnateljica je izrazila bojazan da bi cijenom od npr. 4.000,00 kn (a što je cijena
najma foyera HNK) , prema njenoj procjeni, izgubili i do 40% dosadašnjih korisnika, jer su
to uglavnom subjekti koji se financiraju iz proračuna, pa se izlažemo opasnosti da se ne uspiju
realizirati i neki vrlo vrijedni programi od kulturnog, umjetničkog i društvenog značaja.
Usvajajući argumentaciju vijećnika, predlaže minimalnu cijenu najma u iznosu od 3.000,00
kn, dok bi za komercijalne programe iznos najma bio uvećan za minimalno 10% prihoda od
ulaznica, s tim da se, kao što je to napravljeno u Prijedlogu Pravilnika, ostavi prostora za
sniženje cijene onim korisnicima s kojima se suradnja tokom godine ponavlja, odnosno koji
su nam važni partneri tokom godine (vrtići kao gro naše publike).
U nastavku rasprave vijećnici su istaknuli kako Osnivač namjerava standardizirati
pravilnike o najmu prostora svih svojih ustanova, pa bi pravilnikom trebalo predvidjeti što
više mogućih situacija najma i njihove cijene.
Ravnateljica ističe kako je Pravilnik rađen temeljem dosadašnjeg iskustva, no upravo
stoga što su moguće situacije koje su po nečem specifične, postavljeni su minimumi, a odluku
o cijeni u svakom pojedinačnom slučaju trebalo bi ostaviti na procjenu ravnatelju, koji će
cijenu odrediti uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja.
Zaključak je rasprave da će GKL, sukladno danas iznesenim sugestijama, upotpuniti
Prijedlog pravilnika.
Točka 3.
Pod točkom 3. vijećnici su se usuglasili da za sada se neće tražiti suglasnost Osnivača
na nabavu, jer će ponuđena cijena nabave najvjerojatnije biti u iznosu manjem od 70.000,00
kn.
Točka 4.
Pod točkom Razno, Ravnateljica je obavijestila prisutne o tome da je Gradonačelniku
upućen hitan dopis kojim se traži izdavanje suglasnosti za zapošljavanje glumca lutkara te
čistačice, koja radna mjesta su ostala upražnjena odlaskom glumca Nikše Arčanina u HNK,
odnosno odlaskom djelatnice Željke Miliše u invalidsku mirovinu, uz napomenu da se radi o
jedinoj čistačici zaposlenoj u GKL-u.
Također su prisutni obavješteni kako Kazalište još nije dobilo odgovor na, prije dva mjeseca
upućen, zahtjev za odobravanjem zapošljavanja osobe na radno mjesto voditeljice propagande
i marketinga do povratka djelatnice s rodiljinog dopusta.
Sastanak je završio u 14,00
MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća

______________________

IRENA BITANGA, zapisničar

______________________

