
GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA SPLIT 

Tončićeva 1 

 

 

Z A P I S N I K 
petnaeste sjednice Kazališnog vijeća GKL-a 

 

Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 29.09.2015. u kancelariji u Tončićevoj 

1, s početkom u 13.00 sati. 

 
Prisutni:   

1. Marijana Carevski Balić, predsjednica Vijeća, 

2. Ana Đeldum, zamjenica predsjednice Vijeća, 

3. Sanja Vidan, članica Vijeća 

4. Dušan Šteković, član Vijeća 

5. Marin Mazić, član Vijeća 

6. Marija Tudor, ravnateljica 

7. Irena Bitanga, zapisničar 

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Ovjera zapisnika 14. sjednice Kazališnog vijeća, 

2. Razmatranje i usvajanje izvješća kazališne sezone 2014./2015. 

3. Razmatranje prijedloga dopune Odluke o cijeni ulaznice za predstave za djecu u sezoni 

2015./2016. 

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. 

 

 Ravnateljica gđa Tudor predstavila je rezultate prošle sezone, naglasivši da se radilo o 

naročito uspješnoj sezoni sa 4 premijere i jednom obnovom, izuzetno velikim brojem izvedbi 

predstava u našoj produkciji, istaknuvši pritom predstavu Paško u knjižnici, kao rekordera po 

broju igranja.  

Kroz proteklu sezonu, igrano je 11 repriznih naslova (tri više od planiranog).  

U brojkama, to je 339 redovnih izvedbi u produkciji GKL-a i 40161 gledatelja. 

 

Na upit vijećnice gđe Đeldum što je sa kriterijem prosječne popunjenosti od 140 

gledatelja po predstavi, Ravnateljica objašnjava da je taj kriterij ispunjen kad su u pitanju 

predstave koje se igraju u zgradi, štoviše, taj je broj i premašen, no prosjek umanjuju 

predstave koje se igraju van zgrade u prostorima koji zaprimaju manji broj publike. 

 



Na upit vijećnika gdina Mazića odnose li se podaci samo na prodane ulaznice, 

Ravnateljica ogovara da se gleda broj izdanih ulaznica, dakle i onih koje su gratis, odnosno s 

popustom.  

 

U nastavku prezentacije rezultata sezone, Ravnateljica se osvrnula na manifestacije u 

organizaciji Kazališta.  

Druga po redu Ljetna revija zabilježila je izuzetan interes kod publike, ulaznice za gostujuće 

predstave bile su rasprodane danima prije. Inače, ove je godine produžena na dva tjedna i plan 

nam je razvijati je u smjeru festivala 

GKL gostovalo je na velikom broju festivala  u RH, a potvrda kvalitete jest i činjenica da smo 

prošli selekcije za sve važnije festivale u Hrvatskoj.  

Budući nije bilo daljnjih pitanja, izvješće je stavljeno na glasanje te je isto jednoglasno 

usvojeno. 

Točka 3. 

Nije bilo pitanja vezano uz prijedlog dopune Odluke o cijeni ulaznice za predstave za 

djecu u sezoni 2015./2016., te je isti usvojen jednoglasno. 

 

Točka 4.  

Pod točkom razno vođen je razgovor o adaptaciji zgrade sjedišta GKL-a. Prema 

saznanjima vijećnice gđe Đeldum, radovi će započeti najvjerojatnije u prosincu 2015. te 

trajati do ožujka 2017. 

 

Ravnateljica navodi kako će radovi na zgradi rezultirati velikim poteškoćama u 

provođenju programa GKL-a. U promišljanjima smo alternativnih rješenja, no isto tako 

očekujemo maksimalnu podršku Osnivača u vidu mjera koje će omogućiti ostvarenje 

planiranog odnosno zadanog programskog okvira.  

Ističe kako je obavijest o početku izvođenja radova dobila prije tri tjedna od koordinatorice 

radova.  

 

Vijećnica gđa Đeldum ističe kako ćemo više pojedinosti o ovoj temi znati nakon 

sjednice Gradskog vijeća.  

 

Vijećnik gdin Šteković najavio je odlazak u starosnu mirovinu.  

 

Budući nije više bilo tema za raspravu, sjednica je dovršena u 14,00 sati. 

 

MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća             ______________________ 

     

IRENA BITANGA, zapisničar                                      ______________________           
 

 


