
 
 

        

 
Z A P I S N I K 

s šezdesetčetvrte sjednice 

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka 

 

Sjednica je održana dana 04. veljače 2015. god. s početkom u 10:00 sati u službenim 

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

 

PRISUTNI: 

Elvio Baccarini, Predsjednik Kazališnog vijeća 

Diana Grgurić, članica Kazališnog vijeća 

Nenad Šegvić, član Kazališnog vijeća 

Željko Pihler, član Kazališnog vijeća 

Boris Blidar, član Kazališnog vijeća 

Anton Plešić, zamjenik člana Kazališnog vijeća 

Marin Blažević, ravnatelj opere 

Jasmina Šegon, poslovna ravnateljica 

Martina Radelja, tajnica intendanta 

ODSUTNI: 

Oliver Frljić, Intendant 

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 63. elektroničke sjednice Kazališnog vijeća 

2. Financijska izvješća i programska izvješća za 2014. godine 

3. Revizija Poslovnika Kazališnog vijeća 

4. Obveze Kazališnoga vijeća 

5. Administrativna potpora Kazališnome vijeću 



6. Umjetničko vijeće orkestra Opere 

7. Pitanja i prijedlozi.  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 63. ELEKTRONIČKE SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

Zapisnik s 63. elektroničke sjednice Kazališnog vijeća jednoglasno je usvojen. 

2. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I PROGRAMSKA IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINE 

Prihvaća se financijsko izvješće za 2014. godinu. Unatoč tome što financijsko izvješće u cjelini 

nije zadovoljavajuće imajući u vidu razdoblje do 1. rujna 2014. o čemu je dobiven i nalaz 

unutarnje revizije, Kazališno vijeće konstatira pozitivno poslovanje nove uprave kazališta.  

 

Poslovna ravnateljica Jasmina Šegon iznosi podatak da je 31.08.2014. evidentiran gubitak od 

4.247.956 kn, od čega je 1.937.657 kn ostvareno u 2014. godini, 31.12.2014. evidentiran je 

manjak prihoda u iznosu 4.288.276,29kn od čega je 1.977.979 kn evidentirano u 2014. 

godini.  Obzirom da se ove godine po prvi puta proporcionalni dio prihoda od pretplate po 

preporuci revizije prebacio kao budući prihod za 2015. godinu u iznosu 456.848 kn, za taj 

iznos je prikazan veći gubitak u 2014. godini. Kako bi mogli usporediti manjak prihoda sa 

izvještajem iz 2013. godine, bilo bi potrebno manjak prihoda ispraviti za iznos od 456.848 kn, 

što bi u konačnici iznosilo manjak u iznosu 1.521.131,40 kn što je evidentno manje, odnosno 

ukupni manjak prihoda bi bio 3.831.428 kn. Ukoliko se uzmu u obzir svi zatečeni (ne)uvjeti, 

nova Uprava smatra da je u danim okolnostima poslovala na zadovoljavajući način. 

 

S obzirom na takvo poslovanje i posebice transparentnost u izvještavanju nove uprave, 

Kazališno vijeće smatra da postoji i osnova za prihvatiti financijsko izvješće.  

Programsko izvješće prihvaća se na znanje, s obzirom na teškoću rasprave o njemu, što je 

uzrokovano time što je najveći dio programa realizirala ranija uprava, a o programu u cjelini 

izvještava nova uprava. U razdoblju nove uprave ustanovljena su odstupanja od prvotno 

planiranog programa za 2014., što Kazališno vijeće smatra opravdanim financijskim stanjem i 

umjetničkim opredjeljenjem nove uprave.  

3. REVIZIJA POSLOVNIKA KAZALIŠNOG VIJEĆA 

Ustanovljeno je da je Poslovnik odgovarajući trenutnim potrebama i da nema potrebe da ga 

se promijeni. Poslati će se Poslovnik na pravno mišljenje i Odjelu za kulturu.  

4. OBVEZE KAZALIŠNOGA VIJEĆA 



Kazališno vijeće je pregledalo tabelu zadataka koje joj je predao pravnik kazališta. Uprava 

kazališta će Kazališnom vijeću predati programsko i financijsko izvješće o ostvarenoj sezoni 

2013./2014. na sjednici u ožujku. Poslati će se tabela zadataka na pravno mišljenje i Odjelu 

za kulturu. 

5. ADMINISTRATIVNA POTPORA KAZALIŠNOME VIJEĆU 

Kazališno vijeće je uputilo molbu upravi kazališta da se odredi osoba koja će imati zadatke 

administrativne potpore Kazališnom vijeću. Ta bi osoba trebala upozoravati Kazališno vijeće 

o dinamici ispunjavanja obveza, skrbiti o slanju dopisa od strane Kazališnoga vijeća, itd.  

6. UMJETNIČKO VIJEĆE ORKESTRA OPERE 

Ravnatelj Opere g. Blažević ukazao je na potrebu osnivanja Umjetničkog vijeća orkestra 

Opere kao savjetodavnog tijela. Predložen je Pravilnik o ustroju i radu Umjetničkog vijeća 

orkestra Opere. Članovi Kazališnog vijeća usvojili su Pravilnik o ustroju i radu Umjetničkog 

vijeća orkestra Opere, te je tim činom Umjetničko vijeće i formalno osnovano. 

Konstatirano je da se Pravilnik o ustroju i radu Umjetničkog vijeća orkestra Opere mora 

unijeti u pravne akte Kazališta, nakon čega će Umjetničko vijeće predložiti plan i program 

rada Intendantu. 

7. PITANJA I PRIJEDLOZI 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je završena u 12:00 sati. 

 

Zapisnik vodila      Voditelj sjednice 

Martina Radelja     Elvio Baccarini  

tajnica intendanta     Predsjednik Kazališnog vijeća 


