
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Odsjek za kulturu 
KLASA: 611-01/22-01/3 

URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-2 

Varaždin, 18. veljače 2022.godine 

 

ZAPISNIK 

 

2. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

održane 17. veljače 2022. godine u Salonu Gradske vijećnice, Trg kralja Tomislava 1, 

Varaždin, s početkom u 14.00 sati 

 

Prisutni članovi: 

1. DAVOR BRĐANOVIĆ -  predsjednik,  

2. STOJAN MATAVULJ -  član,  

3. MARIO ŠOŠTARIĆ – član,  

4. SPOMENKA TEŽAK - članica, 

5. TOMISLAV RATKOVIĆ - član,  

6. PAULA BANIĆ – članica, 

7. ŽELJKA BRAČKO – članica. 

 

Ostali prisutni: 

1. RAYMOND ROJNIK – ravnatelj JU Koncertni ured Varaždin,  

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

djelatnosti. 

 

Predsjednik  sve je srdačno pozdravio, zahvalio na dolasku te predložio sljedeći 

 

Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

2. Plan aktivnosti Kulturnog vijeća za 2022. godinu, 

3. Prijedlog Kulturnog vijeća Gradonačelniku o održavanju redovitih radnih sastanaka 

čelnika ustanova u kulturi i Kulturnog vijeća, 

4. Izlaganje na temu "Međunarodna kulturna suradnja, umreživanje, suradnja, natječaji 

međunarodnih organizacija te suradnja s gradovima prijateljima grada Varaždina" 

(predavač Raymond Rojnik, ravnatelj Koncertnog ureda Varaždin), 

5. Razno. 

 

Ad. 1) 
Uz točku 1. članovi Kulturnog vijeća jednoglasno su prihvatili Zapisnik 1. - 

konstituirajuće sjednice.  

 

 



Ad. 2) 
Vezano za drugu točku dnevnog reda, predsjednik Vijeća je ukratko pojasnio  Plan 

aktivnosti Vijeća za 2022. godinu, kojim bi naredne sjednice Vijeća imale bazičnu temu o 

kojoj bi se raspravljalo. Na svakoj od slijedećih sjednica jedan od članova abecednim redom 

pripremo bi tematsko izlaganje za Kulturno vijeće s problematikom iz svog područja 

djelovanja (stanje, problemi, mogućnost razvoja, potencijalni projekti, prijedlozi, zaključak). 

Time bi osim redovnih točaka dnevnog reda koje će prema aktualnosti dolaziti na dnevni red, 

dobivali i dodanu vrijednost u vidu mogućnosti predlaganja razvojnih rješenja na području na 

kojem je svaki od članova Kulturnog vijeća najkompetentniji i za koje je zadužen. Nakon 

kraće rasprave članovi Vijeća jednoglasno su prihvatili Plan aktivnosti Kulturnog vijeća za 

2022. godinu s time da bi prvo izlaganje imala Paula Banić u ožujku, zatim Željka Bračko u 

travnju, pa Davor Brđanović u svibnju, Stojan Matavulj u lipnju, Tomislav Ratković u srpnju,  

Mario Šoštarić u rujnu te Spomenka Težak u listopadu. 

  

Ad. 3) 

Uz prijedlog točke broj 3. predsjednik Vijeća članovima je pojasnio je inicijativu koja bi 

se uputila gradonačelniku Grada Varaždina o održavanju periodičkih redovitih radnih 

sastanaka čelnika ustanova u kulturi i ostalih dionika kulture, Kulturnog vijeća i 

gradonačelnika. Cilj takvih sastanaka bio bi povezivanje i sinergijsko djelovanje u kulturi 

grada Varaždina kako bi zajedničkim djelovanjem mogli aplicirati i na neke veće projekte 

čime bi se Varaždin još više istaknuo na hrvatskoj kulturnoj sceni. 

 

Ad. 4) 

Pod točkom 4. Raymond Rojnik održao je izlaganje na temu "Međunarodna kulturna 

suradnja, umreživanje, suradnja, natječaji međunarodnih organizacija te suradnja s gradovima 

prijateljima grada Varaždina“ koje je namijenjeno ne samo za članove Kulturnog vijeća, već 

za šire područje kulture koje uključuje institucionalno i izvaninstitucionalno područje.  Svrha 

izlaganja je da se na pozitivnim primjerima iz prakse Koncertnog ureda Varaždin i 

međunarodne suradnje, rješenja približe i prenesu ostalim dionicima kulture u Varaždinu. 

Nakon zanimljivog izlaganja svi članovi jednoglasno su se složili da je ovo izlaganje vrlo 

interesantno za sve ravnatelje ustanova u kulturi, ali i za sve udruge s područja kulture, 

umjetničke organizacije i samostalne umjetnike te da bi bilo dobro da se u budućnosti razmisli 

o nekoj vrsti radionica na kojima će se zainteresirani sudionicu informirati o mogućnostima 

projektne suradnje, međunarodnog financiranja i prekograničnog širenja vlastitih projekata.  

  

Ad. 5) 
Članovi su pod točkom razno primili na znanje polugodišnja programska izvješća 

kulturnih ustanova, znanstvenih ustanova i umjetničkih organizacija. 

Ujedno, članovi Vijeća su se dogovorili da bi se sjednice održavale u popodnevnim 

satima te je dogovoreno da se iduća sjednica održi u prostorima RezervArta (Dravski nasip 9) 

obzirom da članica Paula Banić ima prvo ovogodišnje tematsko izlaganje. 

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

15:00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Lucija Dugandžić       PREDSJEDNIK 

KULTURNOG VIJEĆA 

 

dr. sc. Davor Brđanović 


