
POGON - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade  

Kneza Mislava 11, Zagreb 

KLASA: 003-05/21-01/01 

URBROJ: 2402-6014/01-21-6 

 

ZAPISNIK 

 

s 10. sjednice 2. saziva Upravnog vijeća 

Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 10-06/2021) 

 

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

Buljević (u daljnjem tekstu: Predsjednica) 5. srpnja 2021. g. 

 

Sjednica se održava u petak 9. srpnja 2021. pomoću elektroničkih sredstava, putem Zooma. 

 

Sjednica je započela u 09:00 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. Graciella Bokor – voditeljica računovodstva, 

3. 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 10. 

sjednicu Vijeća te predlaže sljedeći dnevni red: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Utvrđivanje zapisničara 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Usvajanje polugodišnjeg programskog i financijskog izvještaja 

4. 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 polugodišnjeg programskog i financijskog izvještaja 

Polugodišnji programski, polugodišnji financijski izvještaj te bilješke su članicama poslani 2 

dana prije sjednice kako bi stigle proučiti dokumente. Predsjednica predlaže da se svaki 

izvještaj usvaja pojedinačno, iako su pod istom točkom. Članice se slažu s navedenim. 

Prelazi se na prezentiranje polugodišnjeg financijskog izvještaja te predsjednica daje riječ 

voditeljici računovodstva Gracielli Bokor. 

Voditeljica računovodstva navodi kako se Pogonu u ovom izvještajnom razdoblju sučeljavaju 

samo prihodi i rashodi, odnosno nije se nabavljala imovina te sukladno tome izvještaj sadrži 

izvješće o prihodima i rashodima, izvještaj o obvezama te bilješke. Potom voditeljica 

računovodstva navodi od čega se sastoje prihodi i rashodi s članicama te detaljnije obrazlaže 

stavke koje su u tablici. Posebno naglašava kod prihoda stavku prihodi od donacija u iznosu 

od 84.190,00 kn te navodi da se tu radi o zadnjoj rati projekta Svi za Pogon-Pogon za sve te je 

s tim zatvoren taj projekt. Vezano uz rashode navodi kako su se plaće povećale za otprilike 

10% u odnosu na prošlu godinu te je došlo do još jednog zapošljavanja na projektu Stronger 

Peripheries. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja su više jer se u Pogonu Jedinstvu 

nabavljala ventilacija te su se popravljala vrata. Ostale usluge su više iz razloga jer se zbog 

završavanja projekta Reshape slala publikacija putem pošte te su ti troškovi navedeni pod 

tom stavkom.  

Zaključno navodi kako su u razdoblju od 1.1. do 30.6.2021. ostvareni prihodi od 1.049.855,00 

kn, ostvareni su rashodi od 925.113,00 kn, iz prethodnog razdoblja je prenesen višak od 

30.424,00 kn te je na kraju ovog obračunskog razdoblja ostvarena razlika od 155.166,00 kn, 

koja se prenosi u sljedeće razdoblje. Nadalje, za kraj navodi da je na kraju obračunskog 

razdoblja stanje novčanih sredstava 282.079,00 kn. 

Nakon prezentiranja nitko od članica nema dodatnih pitanja i primjedbi. Predsjednica daje 

polugodišnji financijski izvještaj na usvajanje te se pristupa glasanju. 

 

Zaključak: Polugodišnji financijski izvještaj je jednoglasno usvojen. 

 



Predsjednica daje riječ ravnateljici Janji Sesar kako bi izložila polugodišnji programski 

izvještaj. 

Ravnateljica navodi kako se, bez obzira na pandemiju, uz važeće epidemiološke mjere radilo 

cijelo vrijeme, što se vidi i u popisu programa koji su u izvještaju. U izvještaju je vidljivo da se 

koristilo 239 termina, održan je 31 različit program i održana su 52 javna termina. 1776 

osoba je sudjelovalo u programima, a brojka je zbog epidemioloških mjera značajno manja 

nego u predpandemijsko vrijeme. Opisi svih programa se nalaze u izvještaju. Detaljnije 

obrazlaže situaciju vezanu uz projekte Pogonator, 5. godišnjica vrtlarenja te Jedinstvena 

vrtna zabava. 

Potom riječ preuzima Sonja Soldo te prezentira novi projekt NOVAci koji se provodi u 

partnerstvu s kustoskim kolektivom WHW u Galeriji Nova. Na natječaj je stiglo 13 prijava. 

Odabran je koncept Tene Starčević te kustosice Lea Vene i Ana Kovačić sada s njom rade na 

razvoju koncepta i realizaciji izložbe koja će biti održana u prosincu 2021., u Galeriji Nova.  

Vezano uz projekt Reshape navodi da traje do kraja listopada 2021. te će završiti 

konferencijom koja će se održavati u Zagrebu i Ljubljani. Projekt Razmjena umjetnika s 

Akademie Schloss Solitude nastavlja se ove godine. U tijeku je selekcija međunarodnog 

umjetnika koji će boraviti u Zagrebu te je održano više online upoznavanja. Na natječaj za 

boravak umjetnika iz Hrvatske u Njemačkoj stiglo je 12 prijava i trenutno je u procesu izbor 

tri kandidata koji će biti predloženi Akademie Schloss Solitude.  

Vezano uz projekt Stronger Peripheries – A Southern Coalition navodi da su krenuli sa 

sastancima i pripremi edukacije u Portugalu. Osim toga, na nadolazeću edukaciju u Zagreb 

dolazi 25 sudionika.  

Riječ ponovno preuzima ravnateljica Janja Sesar koja navodi da je nedavno započela 

provedba novog Erasmus+ projekta Melting Pot s partnerima iz Srbije i Makedonije, a projekt 

je vezan uz medijaciju kulture i umjetnosti. Drugi Erasmus+ projekt je već trebao krenuti, ali 

početak provedbe kasni već više mjeseci. Pogon se zbog toga obratio Agenciji za mobilnost i 

programe EU kako bi se savjetovao za daljnje korake u ovakvoj situaciji te je donesena odluka 

da se u vezi s time kontaktira nositelja iz Poljske i pričeka rasplet situacije do kraja ljeta.  

Nadalje navodi kako se pristupilo se nizu popravaka prostora Pogona Jedinstvo kako bi ga se 

održavalo u što boljem stanju, unatoč tome što ga kontinuirano nagriza zub vremena te su 

potrebni ozbiljni zahvati obnove. Postoje ozbiljni problemi s fasadom na zgradi, točnije pada 

fasada na uglu zgrade koji je na ulici i na ulazu u podrum/skladište, te postoji problem s 

hidroizolacijom. Oba su problema prijavljena upravitelju zgrade GSKG-u te je hidroizolacija 

pokrpana, dok se odobrenje za sanaciju dijelova fasade još čeka.  

Nakon prezentiranja nitko od članica nema dodatnih pitanja i primjedbi. Predsjednica daje 
polugodišnji programski izvještaj na usvajanje te se pristupa glasanju. 
 

Zaključak: Polugodišnji programski izvještaj je jednoglasno usvojen. 

 

 

 



Ad 4. Razno 

Predsjednica postavlja pitanje ravnateljici vezano uz to što se događa s prostorijama ureda 

Pogona. 

Ravnateljica navodi da je vezano uz ured u Mislavovoj 11 preko GSKG-a dostavljen elaborat 

detaljnog pregleda koji je napravljen u zadnja 2 mjeseca, a u kojem su navedene hitne mjere 

sanacije kao i protupotresne mjere ojačanja zgrade u slučaju novih potresa. Kako bi se 

prostor ponovo mogao normalno koristiti, potrebno je provedba hitnih mjera  (provjera 

dimnjaka, uklanjanje nestabilnih balkona i uklanjanje ili zaštita nestabilnih dijelova fasade na 

uličnoj strani) te se nadamo da će se ovim zahvatima pristupiti što prije. Što se ostalih 

zahvata tiče, svakako bi bilo dobro da se realiziraju, no treba biti svjestan toga da će ta 

sanacija trajati dulje vrijeme. Što se zamjenskom ureda tiče, koristi se zamjenski ured (1 

soba) u ulici kneza Mislava 11, a u prostoru koji koristi KD Vatroslav Lisinski.  

Na istoj adresi postoji prostor u suterenu koji je potrebno očistiti i urediti te ravnateljica 

predlaže da članice UV-a pregledaju navedeni prostor kao mogućnost za one korisnike koji su 

prije koristili prostor na Mislavovoj 11. 

Obzirom da Pogon treba barem još jednu sobu, ravnateljica predlaže članicama da se obrati 

Gradskom uredu za kulturu za pomoć oko pronalaženja prostora, bilo gdje u gradu, s dvije 

prostorije. 

 

Pod ovom točkom predsjednica stavlja zapisnike 7. i 8. sjednice na verifikaciju. Nitko nema 

primjedbi i prijedloga za navedene zapisnike. 

 

Zaključak: Članice su suglasne s prijedlozima ravnateljice. Zapisnici sa 7. i 8. sjednice su 

jednoglasno verificirani. 

 

Sjednica je završena u 16:30 sati. 

 

 

U Zagrebu, 9. srpnja 2021. 

 

 

 Zapisničarka:       Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Božana Bajan                          Miljenka Buljević 


