
 
 

        

 
Z A P I S N I K 

s šezdesetšeste sjednice 

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 

Sjednica je održana dana 23. ožujka 2015. god. s početkom u 08:30 sati u službenim 

prostorijama HNK Ivana pl. Zajca u Uljarskoj ulici br. 1/I, u sjedištu Kazališta. 

 

PRISUTNI: 

Elvio Baccarini, Predsjednik Kazališnog vijeća 

Nenad Šegvić, član Kazališnog vijeća 

Željko Pihler, član Kazališnog vijeća 

Boris Blidar, član Kazališnog vijeća 

Oliver Frljić, intendant 

Jasmina Šegon, poslovna ravnateljica 

Martina Radelja, tajnica intendanta 

ODSUTNI: 

Diana Grgurić, članica Kazališnog vijeća 

Anton Plešić, zamjenik člana Kazališnog vijeća 

Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu  

 

 

Predsjednik Kazališnog vijeća pozdravlja sve prisutne i otvara sjednicu predlažući sljedeći 

dnevni red: 

D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje zapisnika s  65. sjednice Kazališnog vijeća 

2. Godišnje izvješće o poslovanju HNK Ivana pl. Zajca Rijeka od 01.01.2014. - 

31.12.2014. godine 

3. Pitanja i prijedlozi 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 



1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 65. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

Zapisnik s 65. sjednice Kazališnog vijeća jednoglasno je usvojen. 

2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA OD 01.01.2014. - 

31.12.2014. GODINE 

Intendant Oliver Frljić i poslovna ravnateljica Jasmina Šegon izložili su članovima Kazališnog 

vijeća izvješće o poslovanju HNK Ivana pl. Zajca Rijeka od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine. 

Nakon upita i rasprave Kazališno vijeće donosi zaključak:  

Ustanovljeno je da je poslovanje u navedenom razdoblju bilo negativno. Također je 

ustanovljeno racionalno poslovanje i transparentnost u izvještavanju u periodu stupanja na 

dužnost nove uprave. Prihvaća se na znanje dio izvješća o programu koji se odnosi na period 

do 01.09.2014. godine zbog teškoća u raspravi o njemu obzirom je taj dio realizirala bivša 

uprava a o programu izvještava nova uprava. 

U razdoblju stupanja na dužnost nove uprave ustanovljena je u cjelini pohvalna i vrlo 

kvalitetna produkcija. 

Ustanovljeno je odstupanje od prvotno planiranog programa za 2014. godinu što Kazališno 

vijeće smatra opravdanim financijskim stanjem i opredjeljenjem nove uprave. 

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja izvješće o poslovanju HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u 

periodu od 01.01.2014. - 31.12.2014. godine. 

3. PITANJA I PRIJEDLOZI 

Intendant je izvjestio članove Kazališnog vijeća o nužnosti otkazivanja nekoliko sudjelovanja 

predstava po pozivu festivala obzirom na tešku financijsku situaciju. 

Stav je Kazališnog vijeća da kazalište ima prioritetnu obvezu organiziranja predstava i 

programa na području lokalne zajednice. Gostovanja su opravdana isključivo uz financijski 

racionalno pokriće te ukoliko se njima ne ugrožava temeljno poslovanje kazališta. 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je završena u 09:30 sati. 

 

Zapisnik vodila      Voditelj sjednice 

Martina Radelja     Elvio Baccarini  

tajnica intendanta     Predsjednik Kazališnog vijeća 


