
 

 

ZAPISNIK 

 

5. SJEDNICE PROGRAMSKOG SAVJETA 

br. 05-01/2018 

 

Datum i vrijeme održavanja: 10. travnja 2018., od 10:00 do 12:00 

Mjesto održavanja: sjedište Pogona, Kneza Mislava 11, Zagreb 

 

Prisutni: 

a) članovi Savjeta: Ivet Ćurlin, Bernarda Cesar, Tamara Curić, Sanjin Hasanefendić 

b) zaposlenici Pogona: Janja Sesar, Sonja Soldo, Matea Munitić Mihovilović, Željko 

Bašković 

 

Zapisničarka: Janja Sesar 

 

Prihvaćen je sljedeći dnevni red: 

 

1. Programski i financijski izvještaj za 2017. godinu 

2. Izvještavanje o dosadašnjem radu u 2018. i plan rada za ostatak godine 

3. Zaključak gradonačelnika o omogućavanju besplatnog pristupa nezaposlenim osobama 

4. Razno 

 

Napomena: Sjednica je sukladno pozivu bila zakazana za 28. ožujka, no odgođena je za 

10. travnja, kada je i održana.  

 

 

 

 



 

 

 

Ad 1 

Ravnateljica je uz pomoć suradnika Centra izložile programski i financijski izvještaj za 

2017. iz kojeg se vidi kako je program realiziran prema planu i bez većih poteškoća. 

Mora se napomenuti kako glavni problemi koji značajno utječu na rad Centra proizlaze iz 

činjenice kako Pogon djeluje u zgradi bivše tvornice Jedinstvo koja je u mnogim 

aspektima neadekvatna za rad i krajnje je vrijeme da se pristupi njenoj sanaciji. Pogon je 

popunjen svaki dan u godini te nije u mogućnosti ugostiti sve programe koji se 

prijavljuju, što svjedoči o velikoj potrebi za prostorom za produkciju i prezentaciju 

sadržaja s područja nezavisne kulturne scene.  

Programski i financijski izvještaji trajno su dostupni na internetskim stranicama Centra: 

http://www.pogon.hr/o-nama/sto-i-kako-radimo/katalog-informacija/    

   

Ad 2 

Ravnateljica je uz pomoć ostalih suradnika izvijestila o radu Centra u prvom tromjesečju 

koji teče prema planu. Važno je reći kako je krajem veljače uspješno završen veliki 

međunarodni projekt Corners of Europe u kojem je Pogon sudjelovao od 2010. godine i 

koji je financiran u sklopu programa Kreativna Europa. Nakon toga su ukratko 

predstavljene aktivnosti za naredni period, posebice do ljeta, a koje su u skladu s 

godišnjim planom Centra, kao i rezultatima projektnih prijava za 2018. godinu.  

 

 Ad 3 

Prema naputku gradonačelnika kojeg smo primili preko Ureda za kulturu Ustanove u 

kulturi u gradu Zagrebu dužne su omogućiti nezaposlenim osobama besplatan ulaz ili 

popust na kupnju ulaznica na kulturna događanja. Obzirom da je u Pogonu preko 90% 

događanja besplatno, on već sada gotovo u cijelosti ispunjava ovaj kriterij. Sadržaji na 

koje se općenito naplaćuje ulaz su koncerti i pojedini izvedbeni programi. Na sjednici se 

razgovaralo o tome na koji se način i tim sadržajim može omogućiti bolji pristup 

nezaposlenim osobama. Obzirom da Pogon daje besplatno na korištenje prostor ili uz 

minimalnu naknadu, obzirom na ugostiteljske usluge za vrijeme koncerata, Savjet je 

mišljenja kako bi se organizatorima/korisnicima prostora trebala dati preporuka da jedan 

dio karata osiguraju za nezaposlene osobe po pristupačnijim cijenama, odnosno uz 

određen popust.  

 



 

 

 

 

 

Ad 4 

U točki Razno Savjet je informiran o tijeku pripreme projekta rekonstrukcije zgrade bivše 

tovrnice Jedinstvo u kojoj Pogon djeluje, a koji se planira prijaviti na ITU mehanizam 

Europske unije za obnovu brownfield lokacija.    

 

 

Ovjerovitelj zapisnika 

Sanjin Hasanefendić 

zamjenik predsjednice Savjeta 

 

 

 

 

 

 


