
 

 

ZAPISNIK 
 

3. SJEDNICE PROGRAMSKOG SAVJETA 
br. 03-03/2020 

 
 
Datum i vrijeme održavanja: 7. srpnja 2020., od 18:00 do 20:00 
Mjesto održavanja: Pogon Jedinstvo, Trnjanska struga 34 
 
Prisutni članovi Savjeta: Bernarda Cesar, Karla Pudar, Tereza Teklić, Domagoj Šavor,   
 
Prisutni zaposlenici Pogona: Sonja Soldo, Željko Bašković 
 
Sjednici se u jednom dijelu pridružio Kornel Šeper, voditelj Udruženja za razvoj kulture i 
kluba Močvara i obzirom na to, prvo se razgovaralo o izmjenama i dopunama korištenja 
prostora dvorišta, koje Pogon i Močvara dijele.   
 
Ravnateljica je pozdravila članice i članove Savjeta, a predsjednica je uputila članove/-ice 
u dnevni red.  
 
Jednoglasno je prihvaćen sljedeći Dnevni red: 
 

1. Rasprava o izmjenama i dopunama korištenja prostora 
2. Poziv za prijave na natječaj za podršku kazališnim i plesnim projektima u sklopu programa 

Pogonator 2020. 
3. Razno 

 
 
Ulogu zapisničara preuzela je Janja Sesar.  
 
 
Ad 1 
Ravnateljica Janja Sesar je izvijestila članove/-ice Savjeta o procesu strateškog planiranja, 
u čijoj se zadnjoj fazi Pogon trenutno nalazi. U tom je procesu detektirana potreba 
promišljanja uvjeta korištenja prostora, što uključuje prostore u zgradi Pogona Jedinstva i 
dvorište. Ovom dijelu sastanka prisustvovao je i Kornel Šeper, voditelj kluba Močvara, 
obzirom da dvorište iza zgrade povremeno koriste i Pogon i Močvara. 
Članovi Savjeta i ostali nazočni složili su se kako je u uvjetima pandemije uzrokovane 
virusom covid 19, vanjski prostor iza zgrade od izuzetne važnosti i za očekivati je kako će i 
interes za njegovo korištenje biti sve veći. Sukladno tome svi su se složili kako je 



 

 

zajednički interes obje organizacije ispitati načine na koji se može regulirati korištenje 
ovog prostora, a u svrhu daljnjeg kvalitetnog ispunjavanja misija obje organizacije.  
   
 
Ad 2 
 
S obzirom na to da je ovo prvo raspisivanje natječaja za ovaj saziv Savjeta, ravnateljica je 
ukratko opisala o ciljevima i aktivnostima koje Pogon provodi u ovom program te 
upoznala članove Savjeta s postupkom raspisivanja natječaja, prijavnim obrascem i 
načinom prijave te procesom odabira projekata. 
 
Obzirom da je sada izvjesno kako u narednom razdoblju neće biti rekonstrukcije zgrade, 
prijedlog je da termini koji se koriste za ovaj program pokušaju izbjeći siječanj i veljaču, 
obzirom da je prehladno, a i nema još rezultata o financiranju od Grada Zagreba.  
 
Iako se pokazalo da ovaj obrazac prijave poprilično zadovoljava potrebe ovog natječaja,  
Željko Bašković predložio je da se u jednom segmentu nadopuni pitanjem o fazi u kojoj se 
projekt nalazi, kako bi Savjet dobio jasniju sliku o predloženom projektu. Savjet je 
prihvatio predloženu nadopunu obrasca.    
 
Imajući u vidu ostale natječaje (Zaklada kultura nova, Ministarstvo kulture, Grad Zagreb) 
Savjet je usvojio prijedlog da natječaj za Pogonator bude otvoren od 20.7. do 15.9.2019. 
te donio odluku o raspisivanju Poziva.  
 
 
Zapisničarka:  Janja Sesar 
 

 
                                                                _________________________________ 
 
 

Predsjednica Savjeta: Karla Pudar  
 

 
                                                                _________________________________ 
 
 

Zagreb, 13. srpnja 2020.  
 


