
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/20-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-20-8 

 

ZAPISNIK 

 

s 2. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 02-08/2020) 

 

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće) sazvala je predsjednica Vijeća Miljenka 

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 16. studenog 2020. g. 

 

Sjednica se održava u utorak 17. studenog 2020. u Pogonu – Zagrebačkom centru za 

nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, Zagreb (u daljnjem tekstu: Centar). 

 

Sjednica je započela u 16:00 sati. 

 

Nazočne članice Vijeća:  

1. Miljenka Buljević – predsjednica, 

2. Laura Topolovšek – zamjenica predsjednice, 

3. Sonja Soldo – članica. 

  

Ostali nazočni bez prava odlučivanja: 

1. Janja Sesar – ravnateljica Centra,  

2. Božana Bajan – tajnica-administrativna referentica. 

 

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne, utvrđuje prisutnost članica Vijeća 

te konstatira da je osiguran kvorum za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje i otvara 2. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Razgovor s kandidatkinjom za radno mjesto ravnateljice Centra 

4. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Centra 

 

Iako omaškom u pozivu na sjednicu nisu navedene 1. i 2. točka dnevnog reda, one su sastavni 

dio dnevnog reda. 

 

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara 



Za zapisničarku se predlaže Božana Bajan. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća slažu se s 

predloženim. 

 

Zaključak: Prijedlog se jednoglasno usvaja te se Božana Bajan određuje za zapisničara. 

 

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda 

Predsjednica predlaže dnevni red. Nema prijedloga za izmjenom i dopunom dnevnog reda.  

 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3. Razgovor s kandidatkinjom za radno mjesto ravnateljice Centra 

Pozvana je kandidatkinja Janja Sesar u 16:00 h, koja zadovoljava sve propisane uvjete 

natječaja. Članovi Vijeća su prvo tražili kandidatkinju da predstavi svoj program. Nakon toga 

su joj postavljali pitanja koja su se odnosila na poslove i zadaće ravnatelja/ice Centra, misiju 

ustanove, razvojnu viziju prikazanu u četverogodišnjem planu rada te što smatra prioritetom 

iz svog četverogodišnjeg plana rada. Kao glavni prioritet kandidatkinja je navela program i 

resurse, a kao drugi prioritet zgradu Pogona Jedinstvo. 

 

Janja Sesar napušta sjednicu te se pristupa raspravi i glasovanju. 

 

Zaključak: Janja Sesar je svojim dosadašnjim radom u području nezavisne kulture vrlo 

dobro upoznata s radom ustanove, pokazala je veliko razumijevanje institucionalnog okvira u 

kojem Centar djeluje te je pokazala velike organizacijske kompetencije. Kroz razgovor i 

Prijedlog programa rada pokazala je dobro poznavanje misije ustanove, jasnu viziju razvoja 

ustanove u naredne četiri godine te je iznijela vrlo konkretno i precizno objašnjenje strategije 

dolaska do iste. Uz sve navedeno, Janja Sesar uvjerila je Vijeće da posjeduje razvijene 

organizacijske sposobnosti te dobro poznavanje radnih procesa i administrativno pravnog 

okvira. 

 

S obzirom na sve navedeno te da su zadovoljeni svi formalni uvjeti, Vijeće jednoglasno, od 

strane predstavnica oba osnivača te predstavnice Centra, donosi 

 

ODLUKU 

 

da se Janja Sesar predlaže za ravnateljicu Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu 

i mlade. 

 

Ad 5. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Centra 

 

Upravno vijeće je nakon glasovanja jednoglasno utvrdilo 

 

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE POGONA – ZAGREBAČKOG 

CENTRA ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE 

 



Upravno vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 17. studenog 2020. godine nakon natječaja 

objavljenog u Večernjem listu, Narodnim novinama i internetskim stranicama Centra dana 

21. listopada 2020. godine, predlaže da se za ravnatelja/icu Pogona – Zagrebačkog centra za 

nezavisnu kulturu i mlade imenuje gospođa 

 

JANJA SESAR, profesorica njemačkog jezika i književnosti i hrvatskog jezika i 

književnosti 

 

Obrazloženje 

 

Nakon provedenog natječaja, uvida u poslanu dokumentaciju i razgovora sa kandidatkinjom, 

a temeljem odredbi članka 5. stavka 2. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi 

(NN 96/01, 98/19) i članka 25. stavka 1. Statuta Centra, Upravno vijeće predložilo je Janju 

Sesar za ravnateljicu Centra. 

Janja Sesar je svojim dosadašnjim radom u području nezavisne kulture vrlo dobro upoznata s 

radom ustanove, pokazala je veliko razumijevanje institucionalnog okvira u kojem Centar 

djeluje te je pokazala velike organizacijske kompetencije. Kroz razgovor i Prijedlog 

programa rada pokazala je dobro poznavanje misije ustanove, jasnu viziju razvoja ustanove u 

naredne četiri godine te je iznijela vrlo konkretno i precizno objašnjenje strategije dolaska do 

iste. Uz sve navedeno, Janja Sesar uvjerila je Vijeće da posjeduje razvijene organizacijske 

sposobnosti te dobro poznavanje radnih procesa i administrativno pravnog okvira. 

 

Nadalje, Vijeće jednoglasno određuje da će o navedenom tražiti mišljenje stručnih djelatnika 

Centra te suglasnost Saveza udruga Operacija grad. 

Na temelju pribavljenog mišljenja i suglasnosti te ovog zapisnika Predsjednica Vijeća sastavit 

će podnesak s prijedlogom za imenovanje ravnatelja/ice, koji se upućuje Skupštini Grada 

Zagreba. 

 

Sjednica je završena u 17:30 sati. 

 

U Zagrebu, 17. studenog 2020. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                Miljenka Buljević 

 


