
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/21-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-21-4 

 

ZAPISNIK 

 

s 8. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 08-04/2021) 

 

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

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 29. travnja 2021. g. 

 

Sjednica se održava u utorak 6. svibnja 2021. pomoću elektroničkih sredstava, putem Zoom 

platforme. 

 

Sjednica je započela u 14:00 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 8. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Usvajanje Strateškog plana Pogona 2021-2024 

4. Pridruživanje DKC-HR: Mreži društveno-kulturnih centara 

5. Razno 

 

Ad 1. Utvrđivanje zapisničara 

Predsjednica za zapisničarku predlaže Božanu Bajan. Pristupa se glasanju. Članice Vijeća 

slažu se s predloženim. 

 



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

 

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda 

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

Pristupa se glasanju. 

 

Zaključak: Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 3. Usvajanje Strateškog plana Pogona 2021-2024 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. 

Ravnateljica napominje kako će na ovoj sjednici ukratko prezentirati glavne smjernice iz 

dokumenta, nakon čega ga daje članicama na daljnje čitanje, očitovanja i naposljetku 

usvajanje. 

Nadalje navodi da proces strateškog planiranja nije tekao na uobičajen način, već je obilježen 

prekidima, promjenama te vanjskim okolnostima koje su utjecale na njegovo trajanje i ishod, 

što je navedeno i obrazloženo u samom dokumentu. Radi se prije svega o procesu prijave 

projekta rekonstrukcije zgrade Pogona Jedinstvo te negativnog ishoda njegovog financiranja, 

posljedicama potresa i pandemiji uzrokovanoj virusom COVID-19.  

Unatoč vrlo neizvjesnom kontekstu u kojem se Centar trenutno nalazi, ovaj dokument daje 

strateški okvir i smjer daljnjeg djelovanja te je usklađen s četverogodišnjim Planom rada i 

razvoja Centra. U proces izrade plana bile su uključene različite skupine dionika uključenih u 

rad Pogona koji su na različite načine i kroz različite kanale dali svoje ideje i sugestije.  

Dokument se sastoji od nekoliko dijelova, pri čemu uvodni dio prezentira rezultate 

istraživanja rađenih s raznim skupinama, uključenim u rad Pogona te kontekst u kojem se 

Pogon kao civilno-javno partnerstvo nalazi unutar kulturnog sustava Hrvatskoj.  

Misija Pogona ne mijenja se i Pogon želi pružati kvalitetan i pouzdan servis za produkciju, 

prezentaciju i afirmaciju nezavisnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi te za aktivno 

sudjelovanje mladih u kulturnim i drugim aktivnostima u Zagrebu. Vizija Pogona da postane 

moderan kulturni centar ostaje i u narednom razdoblju nepromijenjena, obzirom da se obnova 

zgrade realizirala i tek se treba dogoditi.  

Ravnateljica prelazi na kratko prezentiranje strateških ciljeva u nekoliko rečenica. Definirani 

strateški ciljevi su: jačanje kapaciteta Pogona za osiguranje prostornih resursa i usluga 

podrške nezavisnoj kulturnoj sceni, razvoj i širenje publika za nezavisnu kulturu i umjetnost 

te unapređenje i širenje modela sudioničkog upravljanja ustanovama u kulturi kroz 

intervencije u pravnom i institucionalnom okviru. Horizontalni cilj, izuzetno važan za Pogon, 

je jačanje međunarodne suradnje s ciljem povećanja kapaciteta domaće nezavisne kulturne 

scene. Svaki cilj je pobliže definiran u Strateškom planu gdje su navedene mjere/aktivnosti za 

ostvarivanje ciljeva, očekivani ishod te vremenski plan. 

Nakon izlaganja članice konstatiraju kako bi uzele vrijeme za čitanje Strateškog plana u 

cijelosti. Predsjednica prihvaća prijedlog te donosi odluku da će se glasanje izvršiti na 

sljedećoj sjednici Vijeća. 

 

Zaključak: Glasanje će se izvršiti naknadno na sljedećoj sjednici. 

 



Ad 4. Pridruživanje DKC-HR: Mreži društveno-kulturnih centara  

 

Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar. 

Ravnateljica navodi kako je Upravno vijeće u svibnju prošle godine predložilo da se Pogon 

pridruži DKC-HR: Mreži društveno-kulturnih centara. Obzirom na protek vremena i 

promjene koje su se u dogodile, predlaže se da Upravno vijeće donese odluku. Ravnateljica je 

nakon toga ukratko rekapitulirala razloge pridruživanja DKC-HR: Mreži društveno-kulturnih 

centara koji se nisu promijenili u odnosu na već do tada iznesene. 

Predsjednica stavlja pridruživanje DKC-HR: Mreži društveno-kulturnih centara na usvajanje. 

Članice se slažu s tim da se Zaključak o pristupanju Centra Mreži društveno-kulturnih 

centara: DKC-HR od 30. svibnja 2020. stavi van snage te se slažu s pridruživanjem DKC-

HR: Mreži društveno-kulturnih centara. 

 

Zaključak: Jednoglasno je stavljen van snage Zaključak o pristupanju Centra Mreži 

društveno-kulturnih centara: DKC-HR od 30. svibnja 2020.  

 

Članice Vijeća jednoglasno donose sljedeću  

 

O D L U K U 

o pristupanju Pogona Mreži društveno-kulturnih centara: DKC-HR 

 

I. 

Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade pristupa u članstvo udruge Mreža 

društveno-kulturnih centara: DKC-HR bez financijskih obveza. 

 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu po pribavljenoj suglasnosti gradonačelnika Grada Zagreba. 

 

Obrazloženje 

 

Mreža društveno-kulturnih centara: DKC-HR je udruga koja zagovara uspostavu 

institucionalnog okvira za društveno-kulturne centre, suupravljanje postojećim društveno-

kulturnim centrima u Hrvatskoj po načelu sudioničkog upravljanja te razvija modele civilno-

javnih partnerstava u kulturi. 

S obzirom na zajedničke ciljeve koje Pogon ima s Mrežom društveno-kulturnih centara: 

DKC-HR te s obzirom na model upravljanja Pogona koji je temeljen na civilno-javnom 

partnerstvu, donesena je ova Odluka o pristupanju Mreži društveno-kulturnih centara: DKC-

HR. 

Sukladno članku 25. Statuta Centra, potrebno je ishoditi suglasnosti osnivača Centra, Saveza 

udruga „Operacija grad“ i Grada Zagreba. 26. svibnja 2020. Savez udruga „Operacija grad“ 

je donio Odluku o davanju suglasnosti da Pogon pristupi Mreži društveno-kulturnih centara: 

DKC-HR kao punopravni član te se predlaže gradonačelniku donošenje navedene 

suglasnosti. 

 



Ad 5. Razno 

Nitko nema tema i prijedloga za ovu točku sjednice. 

 

Sjednica je završena u 15:00 sati. 

 

U Zagrebu, 6. svibnja 2021. 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                Miljenka Buljević 

 


