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ZAPISNIK 

1. SJEDNICE PROGRAMSKOG SAVJETA 

br. 01/2020 

 

Datum i vrijeme održavanja: 14. veljače 2020., od 13 do 14:30 

Mjesto održavanja: sjedište Pogona, Kneza Mislava 11, Zagreb 

 

Prisutni: 

a) članovi/-ice Savjeta: Tereza Teklić, Karla Pudar, Domagoj Šavor, Nino Preložnjak 

b) zaposlenice Pogona: Janja Sesar i Matea Munitić Mihovilović 

 

Odsutni članovi Savjeta: Bernarda Cesar 

 

Utvrđen je i jednoglasno prihvaćen sljedeći 

DNEVNI RED: 

1. Upoznavanje s Poslovnikom o radu Programskog savjeta 

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 

3. Godišnji programski izvještaj Pogona 

4. Tekuća programska pitanja 
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Ad 1  

Ravnateljica J. Sesar upoznala je Savjet s Poslovnikom rada Programskog savjeta i svim 

obvezama Savjeta. Također, za predsjedavajućeg je izabrana Janja Sesar, a za zapisničarku 

Matea Munitić Mihovilović. 

 

Ad 2 

Karla Pudar je iznijela svoju kandidaturu za predsjednicu Savjeta te je jednoglasno izabrana. 

Svoju kandidaturu za zamjenicu predsjednice Savjeta je elektronskim putem iznijela Bernarda 

Cesar te je i ona jednoglasno izabrana za zamjenicu predsjednice Savjeta. 

 

Ad 3  

Ravnateljica J. Sesar je prezentirala Savjetu Godišnji programski izvještaj Pogona te se posebno 

fokusirala na situaciju oko rekonstrukcije zgrade Pogona Jedinstvo i rezultatima ITU natječaja te 

o narednim potezima oko radova u i oko zgrade Pogona Jedinstvo. 

 

Ad 4 

Ravnateljica J. Sesar predstavila je Savjetu tekuća programska pitanja o korištenju Pogona i 

organizaciji programa u Pogonu. Prvo pitanje jest upit za održavanje dijela manifestacije 

Trnjanski kresovi u svibnju. Organizatori su kontaktirali zaposlenike Pogona kako bi koristili 

veliku dvoranu Pogona Jedinstvo kao zamjenski prostor u slučaju nepovoljnijih vremenskih 

uvjeta. Članovi i članice Savjeta su se složili kako bi se umjetnički dio programa mogao održati u 

prostorima Pogona, no detaljnije oko toga će se izjasniti elektronskim putem nakon što 

ravnateljica pošalje detaljnjije informacije.  

Drugo programsko pitanje tiče se organizacije, četvrte po redu, Jedinstvene vrtne zabave. 

Članovi i članice Savjeta su upoznati s Pogonovom odlukom o programskoj promjeni smjera 

Jedinstvene vrtne zabave. S obzirom da je dosadašnji program bio okrenut više prema 

stanovnicima starije životne dobi u gradskoj četvrti Trnje, određivao je i izbor glavnog glazbenog 
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izvođača (Jimmy Stanić, Drago Diklić i Zdenka Kovačiček).  Ovogodišnjom Jedinstvenom vrtnom 

zabavom želi se vratiti fokus na nezavisnu kulturnu i umjetničku scenu i na mlađu populaciju te 

se članove i članice Savjeta konzultiralo o mogućem glavnom izvođaču i smjeru u kojem bi se 

išlo: „mainstream“ izvođač kao Darko Rundek ili manji indie bend ili izvođač. Članovi i članice 

Savjeta smatraju da je za programski profil Pogona adekvatnije angažirati manji indie bend ili 

izvođača te su se također dogovorili kako će se izjasniti elektronskim putem i poslati eventualne 

prijedloge glazbenih izvođača.   

 

U Zagrebu, 17.2.2020. 

 

 

Zapisničarka, Matea Munitić Mihovilović 

 

 

Predsjednica Savjeta, Karla Pudar 

 

 

Potvrđuje da je primila na znanje 

Janja Sesar, ravnateljica 

 

 


