
5. SJEDNICA PROGRAMSKOG SAVJETA

1. sjednica u 2014. godini

ZAPISNIK br. 01/2014

Datum i vrijeme održavanja: 28. siječanj 2014., od 14:00 do 16:00

Mjesto održavanja: sjedište Pogona, Kneza Mislava 11, Zagreb

Prisutni:

a) članovi Savjeta: Sunčica Ostojić, Mirela Travar, Tamara Curić, Zvonimir 
Dobrović

b) zaposlenici i suradnici Pogona: Emina Višnić, Sonja Soldo, Nenad Barić

DNEVNI RED

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Izbor zapisničara;

3. Revizija uvjeta korištenja i rezervacija termina u Pogonu;

4. Formiranje Povjerenstva za razmjenu autora na rezidencijalni boravak s 
Akademie Schloss Solitude;

5. Razno

Ad 1. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad 2.

Za zapisničara je jednoglasno izabran Nenad Barić.

Ad 3.

Programski savjet je raspravljao o općim uvjetima korištenja Pogona Mislavova i
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Pogona Jedinstvo. Predložena je promjena naziva "informacijski programi" u 
"informativni programi" te kako uvjet za dobivanje odobrenja za korištenja 
prostora Pogona potencijalni korisnik kao karakteristiku svog djelovanja treba 
imati "rad s mladima". Savjet je raspravljao o programskim prioritetima, 
rezervaciji i potvrdi termina te uvođenje tablice rokova za rezervaciju termina. 
Programi radno – produkcijskog  tipa u velikoj dvorani Jedinstva bi trebali imati 
dva poziva za prijave: 1.11., a rezultati istog bi trebali biti objavljeni 15.12.; te 
1.6. a rezultati istog bi trebali biti objavljeni 15.7.

Zaključci:

Ovo su prijevremeni prijedlozi, a na sljedećem sastanku donosi se konačna 
odluka. Savjet je također zaključio da nisu potrebni posebni konzultacijski 
sastanci s Savezom udruga Operacija grad.

Ad 4.

Predloženo je formiranje sastava Povjerenstva na sljedeći način: dva člana iz 
prošlog saziva Povjerenstva, dva člana koji nisu bili u Povjerenstvu, a bili su u 
Akademie Schloss Solitude te jedan nezavisni koji je bio u Akademie Schloss 
Solitude. 

Zaključak:

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

Ad 5.

Termin idućeg sastanka je 11.03.2014. u 10h ili 15h što će do toga datuma biti 
potvrđeno. 

U Zagrebu, 28. siječnja 2014.

Zapisničar, Nenad Barić _________________________________

Predsjednica Savjeta, Sunčica Ostoić _________________________________
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Potvrđuje Emina Višnić, ravnateljica _________________________________
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