
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

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

URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-12 

Varaždin, 7. rujna 2022. godine 

 

ZAPISNIK 

 

5. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

održane 7. rujna 2022. godine na lokaciji Glazbena škola u 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. ŽELJKA BRAČKO - članica, 

6. PAULA BANIĆ - članica, 

7. STOJAN MATAVULJ - član. 

 

 

Ostali prisutni: 

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

djelatnosti. 

 

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

 

Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

2. Nacrt odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina,  

3. Javne potrebe u kulturi Grada Varaždina  - plan za 2023. godinu,   

4. Tematsko izlaganje Davora Brđanovića  - predsjednika Kulturnog vijeća, 

5. Razno. 

 

 

Ad. 1) 
Uz 1. točku članovi Kulturnog vijeća jednoglasno su prihvatili Zapisnik 4. sjednice 

Kulturnog vijeća Grada Varaždina. 

Vezano za budući postupak verifikacije zapisnika sjednica Kulturnog vijeća dogovoreno 

je slijedeće: kako bi zapisnik ove, 5. sjednice (i svake slijedeće sjednice), bio promptno 

dostavljen službama Grada i objavljen na web stranicama grada u aktualnom vremenu, 

članovi Kulturnog vijeća verificirat će ga u tjednu nakon održane sjednice putem emaila - 



čime će se on smatrati usvojenim. Dodatno, usvajanje Zapisnika svake prethodne sjednice bit 

će zapisnički konstatirano na svakoj slijedećoj sjednici Kulturnog vijeća gdje će pod točkom 

koja govori o usvajanju zapisnika stajati: Zapisnik (redni broj) sjednice Kulturnog vijeća 

Grada Varaždina - na znanje. 

 

Ad. 2) 
Vezano za 2. točku dnevnog reda članovi Kulturnog vijeća jednoglasno su zaključili 

kako nemaju primjedbe na Nacrt odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Varaždina te 

smatraju da se takav prijedlog teksta može proslijediti Gradskom vijeću.  

 

 

Ad. 3) 

Uz 3. točku članovi Vijeća jednoglasno su donijeli odluku da se gradonačelniku Grada 

Varaždina predlaže da se iznos sredstava za javne potrebe u kulturi koja će se osigurati u 

proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu poveća za 35 % u odnosu na iznos sredstava 

osiguranih za tu namjenu u proračunu Grada za ovu, 2022. godinu - kako bi se, a s obzirom na 

povećanje troškova na svim područjima, zadržala kvaliteta programa i projekata u kulturi i u 

idućoj godini. 

 

Ad. 4) 

Pod točkom 4. predsjednik Kulturnog vijeća upoznao je članove Vijeća s poviješću i 

razvojem Glazbene škole u Varaždinu, s njenom današnjom organizacijom i načinom rada 

kao i s njenim značajem za kulturni život Varaždina te je članove proveo kroz zgradu i 

prostorije škole. 

 

 

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

18:30  sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

 

Lucija Dugandžić       PREDSJEDNIK 

KULTURNOG VIJEĆA 

 

 

dr. sc. Davor Brđanović 


