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ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA 

ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2022. GODINI 
 
 
6. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2022. godini, sazvana je u skladu s 
člankom 41. st.4. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a zbog potrebe hitnosti donošenja odnosno 
usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZKM, održana je elektronskim putem dana 08. 
veljače 2022. godine. 
 
Sjednici su elektoničkim putem, odnosno putem maila, nazočili: 

1. Damir Markovina, predsjednik 
2. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika 
3. Una Bauer, članica 
4. Krešimir Jurić, član  

 
 
DNEVNI RED:  
 
1. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 
2. USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA 

MLADIH 
 
 
  Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen. 
 

 
1. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE 

 
Konstatira se da je zapisnik s prošle sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima vijeća, 
da na isti nije bilo primjedbi, te se stoga jednoglasno prihvaća zapisnik s 5. sjednice Kazališnog vijeća 
u 2021. godini, održane dana 31. siječnja 2022. godine. 
 
 
 

2. USVAJANJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZAGREBAČKOG 
KAZALIŠTA MLADIH 

 

Izvještava se Vijeće da je 07. Veljače 2022. Zaprimljen dopis iz Gradskog ureda za kulturu u kojemu 

nas, po uputi Gradonačelnika, mole za hitno postupanje vezano uz donošenje odnosno 

usvajanje  Odluke o izmjeni i dopuni Statuta. Hitna izmjena potrebna je samo u jednom članku samo  i 

to sukladno zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 021-05/21-01/117, URBROJ: 251-01-

03-21-6 od 22.3.2021., a koji se odnosi na dodatne uvjete za imenovanje ravnatelja. O ostalim 

eventualnim promjenama Statuta će se dodatno raspravljati, a  dok se ne usuglasi jedinstveni  tekst za 

kazališta. 

Slijedom navedenog Vijeću se dostavlja na uvid i na usvajanje prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, koja prileži ovom zapisniku i njezin je sastavni dio. 

Nakon uvida u dostavljene materijale, Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjenama i 

dopunama Statuta Zagrebačkog kazališta mladih. 



 

 

  

ZAKLJUČAK 

  

Sjednica je zaključena te će se iduća zakazati u ožujku, a sukladno čl. 41. Statuta ZKM-a. 

 

  

Za Kazališno vijeće ZKM-a: 

 

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a 

 

__________________________________________ 


