
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Odsjek za kulturu 
KLASA: 610-01/21-01/1 

URBROJ: 2186/01-16-21-30 

Varaždin, 9. prosinca 2021.godine 

 

ZAPISNIK 

 

1. konstituirajuće sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

održane 9. prosinca 2021. godine u Salonu Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1, 

Varaždin, s početkom u 13.00 sati 

 

Prisutni članovi: 

1. DAVOR BRĐANOVIĆ, za područje glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, 

2. STOJAN MATAVULJ, za područje dramske i plesne umjetnosti te izvedbene 

umjetnosti, 

3. MARIO ŠOŠTARIĆ, za područje knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti, 

4. SPOMENKA TEŽAK, za područje vizualne umjetnosti, 

5. TOMISLAV RATKOVIĆ, za područje kulturno-umjetničkog amaterizma, 

6. PAULA BANIĆ, za područje inovativne umjetničke i kulturne prakse, 

7. ŽELJKA BRAČKO, za područje međunarodne kulturne suradnje 

 

Ostali prisutni: 

1. DANIJELA VUSIĆ - privremena pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 

2. LUCIJA DUGANDŽIĆ - voditeljica Odsjeka za kulturu Upravnog odjela za društvene 

djelatnosti. 

 

Danijela Vusić sve je srdačno pozdravila, zahvalila na dolasku te predložila sljedeći 

 

Dnevni red: 
1. Izbor predsjednika Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

2. Izbor zamjenika predsjednika Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

3. Usvajanje Poslovnika o radu Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

4. Informacija o Prijedlogu programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina 2022.-

2024., 

5. Razno. 

 

Ad. 1) 
Danijela Vusić upitala je sve prisutne članove imaju li prijedlog za izbor predsjednika 

Kulturnog vijeća te, s obzirom na to da prijedloga nije bilo, dala prijedlog da predsjednik 

Vijeća bude Davor Brđanović. S tim prijedlogom su se složili svi članovi Vijeća te je Davor 

Brđanović izabran za predsjednika. 

 



Ad. 2) 
Vezano za drugu točku dnevnog reda, izbor zamjenika predsjednika Vijeća, članovi su 

jednoglasno odlučili da će zamjenica predsjednika u ovom mandatu biti Spomenka Težak.  

 

Nakon izbora predsjednika i zamjenice predsjednika Vijeća, vođenje sjednice preuzeo je 

predsjednik Davor Brđanović. 

 

Ad. 3) 

Uvodno je predsjednik Davor Brđanović pitao prisutne imaju li kakve primjedbe na 

Prijedlog poslovnika o radu Kulturnog vijeća Grada Varaždina i kako ostali članovi nisu imali 

primjedaba predsjednik je iznio svoje primjedbe koje su ostali članovi jednoglasno prihvatili. 

U članku 12. nejasno je na koje razdoblje se odnosi nazočnost članova sjednicama te je 

dogovoreno da je potrebno dodati kako se to odnosi na 50 posto sjednica u kalendarskoj 

godini. U članku 15., a vezano za članak 6. kojim član Vijeća može biti izuzet od glasanja, 

potrebno je definirati način donošenja odluka većinom glasova za slučaj da zbog eventualne 

izuzetosti pojedinog člana od glasanja, nije moguće glasati većinom (u slučaju jednake 

raspodjele glasova za i protiv po nekom pitanju). Svi članovi su se dogovorili da u takvim 

situacijama odlučuje glas predsjednika Vijeća. 

 

Ad. 4) 

Predsjednik Davor Brđanović uvodno je obavijestio članove Vijeća da ovom točkom 

primaju informaciju o Prijedlogu programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina 2022.-

2024. budući da je taj materijal već bio na savjetovanju i Proračun je izrađen za iduću 

proračunsku godinu. Danijela Vusić pojasnila je prisutnima na što se odnose izvješća koja su 

proračunski korisnici dužni dostavljati Gradu Varaždinu sukladno PJP u kulturi za 2022-2024. 

Članica Spomenka Težak osvrnula se na projekt Uređenje galerije moderne umjetnosti te je 

zatražila dodatna pojašnjenja o kojem se prostoru radi odnosno o kojoj galeriji. Danijela 

Vusić razjasnila je prisutnima da su sredstva osigurana za uređenje prostora na lokaciji koja u 

ovom trenutku još nije određena, ali ukoliko dođe pronalaska lokacije važno je da postoje 

sredstva u Proračunu. 

Članovi su raspravljali i o projektu Urbani mobilijar te je član Stojan Matavulj istaknuo 

kako smatra da bi daljnje postavljanje skulptura na javnim površinama trebalo uskladiti s 

prostornim planovima i uključiti struku u donošenje odluka. Svi članovi Vijeća složili su se s 

tim prijedlogom te konstatirali kako bi i predstavnik Kulturnog vijeća trebao biti u 

Povjerenstvu za postavljanje skulptura na javnim površinama Grada Varaždina, a Kulturno 

vijeće snažnije savjetodavno uključeno u takve projekte. U tom smislu predlažu 

gradonačelniku da Rješenjem imenuje članicu Paulu Banić članom prethodno spomenutog 

Povjerenstva te da bi svakako bilo potrebno provoditi neku vrstu Javnih poziva vezano za 

odabir budućeg mobilijara. 

U međuvremenu se sjednici pridružio i Miroslav Marković, zamjenik gradonačelnika 

koji je iskoristio priliku da pozdravi sve prisutne te svima zaželi uspješan rad u novom 

mandatu.  

Vezano uz izdavanje brošure „Varaždin - priredbe i informacije“ svi članovi Vijeća 

zaključili su da je takvu vrstu informacija potrebno digitalizirati i da je ova vrsta informiranja 

naprosto zastarjela, stoga predlažu da se sredstva ubuduće prebace na informatizaciju takvih 

sadržaja s naglaskom na njihovu dvojezičnost (hrvatski, engleski). 

U raspravi o sufinanciranju programa umjetničkih organizacija, član Stojan Matavulj 

izrazio je nezadovoljstvo prevelikim iznosom koji je iz proračuna osiguran za programe 

Kerekesh Teatra. On smatra da se ovdje radi o dvostrukom financiranju jer navedenu 

organizaciju financiraju i Grad Varaždin i HNK u Varaždinu (kojeg isto tako financira Grad). 

HNK pri tom trpi štetu s obzirom na to da, primjerice, za vrijeme trajanja festivala Tjedan 

smijeha u organizaciji Kerekesh Teatra nije u mogućnosti koristiti svoje prostore koji su 



istovremeno ustupljeni pod ekonomski neisplativim uvjetima za HNK. Nakon konstruktivne 

rasprave članovi Vijeća su konstatirali kako je pohvalno da se umjetničke organizacije 

sufinanciraju, ali bi trebalo voditi računa o tome da iznosi budu uravnoteženiji. Isto tako 

članovi smatraju kako je vrlo važno da Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u 

Varaždinu revidira i Pravilnik o davanju na korištenje svojih prostora kako se prostori ne bi 

davali na korištenje na uštrb samog Kazališta. 

Vezano za program Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, član Stojan Matavulj 

detaljno je pojasnio prisutnima problematiku prijavljenog programa HNK za slijedeću sezonu, 

te problematiku njegove realizacije i kvalitete. Članovi Vijeća smatraju kako je u planiranju 

budućih programa HNK, s obzirom na to da je program za slijedeću sezonu već prijavljen 

Ministarstvu kulture, repertoar važno prilagoditi specifičnostima HNK i potrebama kulturnog 

života Grada. Pri tome ključnu ulogu imaju članovi Kazališnog vijeća, intendant i umjetničko 

vodstvo HNK-a. 

U raspravi o ostalim ustanovama u kulturi kojima je Grad Varaždin osnivač: Gradski 

muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertni ured 

Varaždin nije bilo značajnijih komentara ni primjedaba. Član Mario Šoštarić istaknuo je da u 

ovom trenutku knjižnica raspolaže s dovoljnim prostornim kapacitetima, ali ukoliko se u 

budućnosti pokaže potrebnim, postoji tavanski prostor od 600 m2 koji se planira urediti. 

 

Ad. 5) 
Članovi su pod točkom razno raspravljali o tome kako bi Grad trebalo dodatno oživjeti 

raznim kulturnim događanjima, manifestacijama i susretima te da bi trebalo osnažiti kulturni 

amaterizam. Zaključeno je da o tome svakako treba raspravljati na narednim sjednicama i 

izraditi prijedloge. Član Tomislav Ratković postavio je pitanje kakva će biti situacija s 

udrugama u kulturi i njihovim financiranjem u narednoj 2022. godini. Zaključeno je da bi se 

prijave udruga u kulturi, a prije donošenja Odluke o raspoređivanju financijskih sredstava za 

njih - trebale dostaviti Kulturnom vijeću. U postupku donošenja Odluke o raspoređivanju 

financijskih sredstava za udruge u kulturi u slijedećem razdoblju Kulturno vijeće želi svojom 

stručnošću i prijedlozima aktivno sudjelovati. 

Ujedno, članovi Vijeća su se dogovorili da bi se sjednice održavale jedan puta mjesečno 

i da bi se slijedeća sjednica održala u drugoj polovici siječnja 2022. godine. 

 

Kako više nije bilo nikakvih pitanja i prijedloga, sjednica Kulturnog vijeća završila je u 

14.40 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Lucija Dugandžić       PREDSJEDNIK 

KULTURNOG VIJEĆA: 

 

dr. sc. Davor Brđanović 


