
 

 

ZAPISNIK 

12. SJEDNICE PROGRAMSKOG SAVJETA 

br. 12-04/2019 

 

Datum i vrijeme održavanja: 13. prosinca 2019., od 17:00 do 18:30 

Mjesto održavanja: sjedište Pogona, Kneza Mislava 11, Zagreb 

 

Prisutni: 

a) članovi Savjeta: Bernarda Cesar, Sunčica Ostoić, Tamara Curić 

b) zaposlenici i suradnici Pogona: Sonja Soldo, Janja Sesar 

 

Odsutni članovi Savjeta: Sunčica Ostoić i Ivet Ćurlin 

 

Utvrđen je i jednoglasno prihvaćen sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

1. Izvještaj o radu Pogona u 2019. godini kao i o planu rada za 2020. godinu 

2. Razno 

 

Ad 1. 

Ravnateljica Janja Sesar je pozdravila članove Savjeta te ih je uputila u Dnevni red. Zapisnik 

će voditi Janja Sesar.  

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Janja Sesar je članovima prezentirala rad Pogona u 2019., a u koji su oni bili uključeni i 

tijekom godine i ustvrdila kako su se aktivnosti realizirale prema planu. Od novih aktivnosti 

istaknula je projekt „Svi za Pogon – Pogon za sve!“, a u sklopu kojeg su održane i radionice 



 

edukacije za tehničare što je nasušna potreba korisnika u Pogonu. Nositelj projekta je Savez 

udruga Operacija grad, a Pogon partner zajedno s udrugom Kurziv i Gradom Zagrebom. 

Savjetu su predstavljene sve aktivnosti unutar projekta koje Pogon provodi te posebno 

Participativna Pogonova sezona čiji se prvi krug realizirao tijekom 2019. godine.  

U nastavku se razgovaralo o planu rada Pogona u 2020. koji uvelike ovisi o rezultatima 

natječaja za sredstva za rekonstrukciju Pogona Jedinstvo. Dok god se ne znaju rezultati za 

prvi se dio godine planiraju redovne aktivnosti prostorne podrške i razvoja publike, 

realizacija Pogonatora i projekta „Svi za Pogon – Pogon za sve!“, kao i projekta međunarodne 

kulturne suradnje „Reshape“, u sklopu kojeg se u ožujku planira veliki susret (Reshape 

Intensive) koji će okupiti 80-ak kulturnih djelatnika i umjetnika iz cijelog svijeta. O svim 

novostima, vezanim za rekonstrukciju, Programski će savjet biti obaviješten. Članovi Savjeta 

su jednoglasno prihvatili Izvještaj za 2019. godinu kao i Plan rada za 2020. godinu.  

 

Ad 2.  

Ravnateljica je uputila članove Savjeta u tijek natječaja rekonstrukcije Pogona Jedinstvo čiji 

se rezultati očekuju svaki čas.   

Ovo je ujedno bila i zadnja sjednica ovog saziva Programskog savjeta pa su se prisutni članovi 

Savjeta osvrnuli i na cjelokupni rad i suradnju. Ocjena je članova Savjeta, kao i zaposlenika 

Pogona, kako je suradnja bila kvalitetna i svi su članovi svojim stručnim i profesionalnim 

djelovanjem pridonijeli ostvarenju Pogonovih ciljeva i programa. Ravnateljica im je zahvalila 

na tome i zaželjela im daljnje profesionalne uspjehe.    

 

U Zagrebu,  16. prosinca 2019. 

 

 

Zapisničarka, Janja Sesar   

 

 

Predsjednica Savjeta, Sunčica Ostoić    

  


