
 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

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

URBROJ: 2186-1-07-02/1-22-21 

Varaždin, 30. studeni 2022. godine 

 

 

ZAPISNIK 
 

7. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina, 

održane 29. studenog 2022. godine na lokaciji Dom željezničara u Varaždinu, s 

početkom u 17 sati 

 

Prisutni članovi: 

1. DAVOR BRĐANOVIĆ -  predsjednik, 

2.  SPOMENKA TEŽAK - zamjenica predsjednika, 

3. TOMISLAV RATKOVIĆ - član, 

4. ŽELJKA BRAČKO - članica, 

5. PAULA BANIĆ - članica, 

 

Izostanak najavili, 

1. MARIO ŠOŠTARIĆ - član, 

2. STOJAN MATAVULJ - član, 

 

Ostali prisutni: 

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

djelatnosti. 

 

Predsjednik Kulturnog vijeća sve je srdačno pozdravio, zahvalio na dolasku te predložio 

sljedeći 

 

Dnevni red: 
 

1. Zapisnik 6. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina - na znanje, 

2. Javne potrebe u kulturi Grada Varaždina za 2023. godinu, 

3. Tematsko izlaganje Tomislava Ratkovića - člana Kulturnog vijeća, 

4.  Razno. 

 

Ad. 1) 

 

Članovi Kulturnog vijeća primili su na znanje i jednoglasno potvrdili Zapisnik 

prethodne, 6. sjednice Kulturnog vijeća Grada Varaždina prema već ustaljenoj proceduri. 

 



Ad. 2) 

 

Vezano za drugu točku dnevnog reda, članovi vijeća raspravljali su o načinu pregleda 

pristiglih prijava na Javni poziv te zaključili: 

 

1. Do 1. prosinca o. g. potrebno je dostaviti svim članovima Kulturnog vijeća prijave 

koje su stigle na ovogodišnji Javni poziv za javne potrebe u kulturi za 2023. godinu, 

2. Uz prijave članovima se šalje i pregled dodijeljenih iznosa od prošle godine kao i 

obrazac kriterija za bodovanje prijava, 

3. Članovi Kulturnog vijeća trebaju pregledati i ocijeniti pristigle prijave do 15. prosinca 

2022. godine (četvrtak) kada bi se održala nova sjednica Kulturnog vijeća u 

prostorijama Gradske knjižnice „Metel Ožegović“ u Varaždinu u 14 sati na kojoj će 

članovi donijeti konačnu odluku o pojedinačno dodijeljenim iznosima, 

4. Najveći i najmanji predviđeni iznos za udruge, nastavno na prethodnu godinu, je 

12.000,00 eura (najveći), odnosno 400,00 eura (najmanji), 

5. Za samostalne umjetnike i ostale djelatnosti u kulturi najveći iznos je 2.000,00 eura, 

odnosno najmanji 400,00 eura, 

6. Kod znanstvenih ustanova i umjetničkih organizacija ne postoje određene limiti, ali se 

vodi računa o ukupno predviđenim sredstvima po programima u Proračunu 

(znanstvene ustanove 50.435,00 eura i umjetničke organizacije 60.000,00 eura) te 

ostvarenim programima u prethodnoj godini. 

 

Ad. 3) 

 

Pod točkom 3. Tomislav Ratković, član Vijeća održao je izlaganje o kulturno 

umjetničkom amaterizmu na području Grada Varaždina te ukazao na neke probleme s kojima 

se susreću u svakodnevnom radu. Od najvažnijih problema ističe problem nedostatka prostora 

za rad Varaždinskog folklornog ansambla koji će od svibnja 2023. godine ostati bez prostora 

u kojem mogu djelovati. Ratković je iskoristio ovu priliku da apelira na Grad Varaždin da se 

pokuša naći rješenje za ovaj problem - što članovi Vijeća podržavaju. Istaknuo je i problem 

visine cijene najma za korištenje dvorane HNK u Varaždinu za godišnje koncerte udruga. 

Budući da u Varaždinu ne postoje druge odgovarajuće dvorane za velike nastupe ovih 

društava dvorana HNK im je jedina ozbiljna, financijski često nedostižna opcija. 

 

Ad. 4) 

 

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

19:00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Lucija Dugandžić                  PREDSJEDNIK 

KULTURNOG VIJEĆA 

 

 

dr.sc. Davor Brđanović 


