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ZAPISNIK
sa sjednice Savjeta za kulturu Grada Krapine održane 27. siječnja 2021. godine 

u Gradskoj vijećnici Grada Krapine

PRISUTNI:
1. Ljiljana Duš, predstavnica KUD „Ilirci“, potpredsjednica,
2. Mira Benc, predstavnica Udruge „Hrvatska žena“ Krapina
3. Dunja Belošević, predstavnica Udruge GFUK
4. Vesna Jelić, ravnateljica Gradske knjižnice Krapina
5. Grozdana Pavlović, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Krapina
6. Nedeljka Vodolšak, direktorica Turističke zajednice Grada Krapine
Ispred Upravnog odjela: Andrea Cobović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove 
gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine

Potpredsjednica gđa. Duš pozdravila je sve prisutne i zahvalila im na dolasku te dala dnevni red na 
glasovanje. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen kako slijedi:

1. Izvješće o statusu realizacije projekta Ključ kulture za sve generacije 
2. Rasprava o provedbi aktivnosti predviđenih Akcijskim planom uspostave sudioničkog upravljanja u 
kulturi Grada Krapine
3. Razno

Točka 1.

Izvješće o statusu realizacije projekta Ključ kulture za sve generacije

Potpredsjednica Duš dala je riječ gđi Pavlović, ravnateljici Pučkog otvorenog učilišta Krapina da 
prezentira Izvješće.

Gđa. Pavlović ukratko je upoznala prisutne sa realizacijom projekta Ključ kulture za sve 
generacije. Partneri na projektu su: Grad Krapina, Kulturno umjetničko društvo „Ilirci“ Krapina, Udruga 
distrofičara Krapina, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Gradski puhački orkestar 
Krapina.

Prvi dio projekta činili su edukativni sadržaji za projektne partnere, ali i druge sudionike 
kulturnog životu grada Krapine. Kroz seminare, radionice, okrugle stolove i tribine raspravljalo se o 
problemima na koje nailaze udruge u svojem djelovanju i statusu žena u upravljanju u kulturi, učilo se o 
dobrom upravljanu u kulturi kroz primjere dobre prakse i o uvažavanju potreba osoba sa invaliditetom u 
smislu zadovoljenja njihovih potreba za kulturnim sadržajima te velikoj fizičkoj nedostupnosti istih. 
Rezultat aktivnosti ovog dijela projekta je donošenje Akcijskog plana te osnivanje Savjeta za kulturu 
grada Krapine koji će nadalje voditi brigu o suradnji između Udruga, Grada i ustanova u kulturi. U 
drugom dijelu projekta provodile su se aktivnosti koje su se odnosile na pripremu i izvedbu kulturno – 
umjetničkih programa. Sve udruge partneri dobile su znatni dio sredstava za umjetničke voditelje, nabavu 
opreme i sredstva za podmirenje troškova koncerata odnosno izložbe kojima su javnosti pokazali sve ono 
što su radili na probama ili radionicama tokom trajanja drugog dijela projekta.



Ciljne skupine educirale su se o dobrom upravljanju u kulturi, donijele su se mjere za razvoj 
sudioničkog upravljanja, partneri su se umrežili. Građani su se uključili u planiranje i provedbu 
edukacijskih programa u umjetnosti i kulturi te u planiranje i provedbu novih kulturno-umjetničkih 
programa u Krapini kroz Anketu koja se nalazi na web stranici projekta. Napomenula je da se projekt 
odvijao po planu do pojave pandemije COVID-19. Za vrijeme pandemije realizacija projekta 
prilagođavala se epidemiološkim mjerama te su se pojedine aktivnosti provodile online. Ravnateljica je 
napomenula da je u najavi 2. faza projekta te je pozvala dosadašnje partnere da se uključe u novi projekt i 
da predlože aktivnosti kroz koje bi se mogli uključiti.
Po izvješću ravnateljice nije bilo pitanja.

Točka 2.
Rasprava o provedbi aktivnosti predviđenih Akcijskim planom uspostave sudioničkog upravljanja 
u kulturi Grada Krapine

Predsjednica je dala riječ pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti, poslove 
gradonačelnika i gradskog vijeća Grada Krapine da upozna prisutne sa realizacijom aktivnosti 
predviđenih Akcijskim planom uspostave sudioničkog upravljanja Grada Krapine

Pročelnica je napomenula da je provedba aktivnosti definiranih Akcijskim planom tijekom 
2020.g. bila ograničena epidemiološkim mjerama zbog proglašene pandemije COVID-19, no određene 
aktivnosti ipak su realizirane. Ukratko je prošla Akcijski plan po točkama:

1. Potaknuti zajedničko i aktivno djelovanje udruga: osnovan je Savjet za kulturu te je održan 
jedan sastanak s obzirom da je zbog utvrđenih epidemioloških mjera zabranjeno veće okupljanje.

2. Ojačati kapacitete i kompetencije udruga: u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poslove 
gradonačelnika i gradskog vijeća određena je službenica, Ivana Ferk Pavić, koja prati sve aktivnosti i 
informacije vezano za rad udruga, prati termine održavanja radionica te informacije o otvorenim 
natječajima za financiranje te iste prosljeđuje udrugama. Zatražit će se od udruga da pripreme listu 
programa / projekata koje planiraju provoditi tijekom 2021. godine kako bi se utvrdile mogućnosti da se 
isti realiziraju u sklopu manifestacija koje će se provoditi na području Grada, a koje organiziraju Grad 
Krapina, Pučko otvoreno učilište i Turistička zajednica Grada Krapine.

3. Osigurati bolju informiranost građana o programima i aktivnostima udruga i ustanova u 
kulturi: nastavno na točku 2., a temeljem dostavljenih prijedloga programa i projekata udruga te plana 
rada ustanova u kulturi Grada Krapine (Gradska knjižnica Krapina i POU Krapina) utvrdi će se kalendar 
događanja koji će biti dostupan na web stranicama Grada Krapine. Na taj način osigurat će se javnost rada 
udruga i približiti aktivnosti udruga građanima.

4. Definirati moguće prostore u Gradu koje bi koristile udruge: pitanje prostora veliki je problem 
i razmatraju se mogućnosti o prilagodbi pojedinih lokacija za rad udruga.

5. Redefinirati kriterije i način dodjele sredstava iz Proračuna: U 2020. godini donijeta je manja 
izmjena Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za 
Grad Krapinu (Službeni glasnik br. 10/15, 1/19 i 9/20) radi lakše provedbe natječaja za financiranje. 
Kriteriji i prioritetna područja nisu se mijenjali, zbog usklađenosti sa Proračunom za 2020. godinu. U 
pripremi je izrada novog Pravilnika te su zamoljene udruge da do lipnja 2021. daju svoje prijedloge 
vezano za definiranje prioritetnih područja i kriterija financiranja kako bi sudjelovali u izradi nacrta 
Pravilnika koji bi se primjenjivao za financiranje u 2022. godini. 

Nakon izlaganja, prisutni su se suglasili da će dostaviti plan aktivnosti udruga za 2021. godinu te 
pozdravljaju da se isti objavi na web stranici Grada. Svi su suglasni da je pitanje prostora veliki problem, 
no mole Grad da se isti u što skorije vrijeme riješi. Udruge su preuzele primjerak Pravilnika o 
financiranju te će u dogovorenom roku dati svoj osvrt na isti.

Točka 3.
Razno

Potpredsjednica gđa Duš zamolila je da se razmotri mogućnost da se proširi Savjet za Kulturu s obzirom 
da ima upite osoba koje su zainteresirane aktivno se baviti aktivnostima udruga i njihovim sudjelovanjem 
u kreiranju kulturnog i općenito društvenog života Grada.

Završeno u 19,15.    Zapisnik sastavila:
    Andrea Cobović

https://krapina.net/anketa-kljuc/

