
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

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

URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-4 

Varaždin, 20. travnja 2022.godine 

 

ZAPISNIK 

 

3. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

održane 19. travnja 2022. godine na lokaciji RezervArt-a, Dravski nasip 9, Varaždinu,  

s početkom u 17.00 sati 

 

Prisutni članovi: 

1. DAVOR BRĐANOVIĆ -  predsjednik, 

2. MARIO ŠOŠTARIĆ - član, 

3. SPOMENKA TEŽAK - članica, 

4. TOMISLAV RATKOVIĆ - član, 

5. PAULA BANIĆ - članica, 

6. ŽELJKA BRAČKO - članica. 

 

Izostanak najavio STOJAN MATAVULJ - član 

 

Ostali prisutni: 

1. 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 2. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

2. Dopuna Poslovnika o radu Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

3. Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata udruga u kulturi - pregled pristiglih 

prijava, 

4. Tematsko izlaganje Paule Banić - članice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

5. Razno. 

 

Ad. 1) 
Uz točku 1. članovi Kulturnog vijeća jednoglasno su prihvatili Zapisnik 2. sjednice 

Kulturnog vijeća Grada Varaždina. 

 

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

Poslovniku o radu Kulturnog vijeća Grada Varaždina stoji da se sjednice održavaju u 



Gradskoj vijećnici, odnosno u prostorijama Garda Varaždina na Trgu kralja Tomislava 1 te s 

obzirom na to da su članovi Vijeća na prethodnoj sjednici odlučili da se sjednice po potrebi 

mogu održavati i na drugim primjerenim lokacijama, potrebno je Poslovnik izmijeniti u tom 

smislu. Predlaže se da se u članku 7. Poslovnika, u stavku 1. doda nova rečenica koja glasi: 

„Vijeće može održavati sjednice i u drugim primjerenim prostorima prema dogovoru članova 

Vijeća.“ 

Članovi Vijeća jednoglasno su prihvatili dopunu Poslovnika. 

 

Ad. 3) 

Uz prijedlog točke broj 3. predsjednik Vijeća otvorio je raspravu o pristiglim prijavama 

udruga te raspravu o Prijedlogu Povjerenstva za raspodjelu osiguranih sredstava iz Proračuna 

Grada Varaždina. Članovi Vijeća složili su se s predloženim iznosima za udruge, uz 

minimalne izmjene koje se tiču Hrvatske glazbene mladeži i Zagonetačke udruge VAZAK. 

Članovi Vijeća su istaknuli da bi dokumentaciju iduće godine trebalo bolje provjeravati i da 

odgovorne osobe navedene u prijavama moraju odgovarati stvarnom stanju u registrima. Isto 

tako, članovi vijeća smatraju da bi iduće godine trebalo pokušati osigurati više novaca u 

Proračunu Grada kako bi udruge u kulturi dobile konkretnije iznose budući da se radi o 

velikom broju udruga s kvalitetnim programima. Isto tako, članovi Vijeća dali su inicijativu 

da se za sve udruge u kulturi organizira neka vrsta radionice kako bi ih se, između ostalog, 

upoznalo s prezentacijom gospodina Raymonda Rojnika koju je održao na 2. sjednici 

Kulturnog vijeća i mogućnostima povlačenja sredstava za rad i iz drugih izvora (ne samo 

Gradska sredstva). 

 

Ad. 4) 

Pod točkom 4. Paula Banić, članica Vijeća upoznala je prisutne sa svojim umjetničkim 

radom i radom RezervArt-a te je pojasnila kako je došlo do realizacije i osnivanja RezervArta 

i ideje razvoja kreativnih industrija na jednom mjestu. Također, istaknula je i ozbiljne 

probleme s kojima se projekt RezervArt susreće u svom radu. 

Članove Vijeća nakon izlaganja provela je kroz prostore na lokaciji i upoznala ih s 

nekima od umjetnika koji rade i stvaraju u prostorima RezervArta. 

 

Ad. 5) 
Predsjednik Vijeća članovima je pod točkom razno predložio da se uskoro održi 

slijedeća sjednica na kojoj bi članovima gospodin Hrvoje Selec održao prezentaciju o 

Strategiji razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017.-2022., odnosno što je 

planirano i što je realizirano, budući da je on sudjelovao u izradi tog dokumenta. Sjednica bi 

se održala u svibnju u prostorima Kerameikona budući da je predviđeno da iduće tematsko 

izlaganje održi Željka Bračko. 

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

19:30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Lucija Dugandžić       PREDSJEDNIK 

KULTURNOG VIJEĆA 

 

dr. sc. Davor Brđanović 


