
ZAPISNIK
7. SJEDNICE PROGRAMSKOG SAVJETA

br. 07-4/2016

Datum i vrijeme održavanja: 28. studeni 2016., od 10:00 do 12:00 
Mjesto održavanja: sjedište Pogona, Kneza Mislava 11, Zagreb

Prisutni:
a) članovi Savjeta: Sunčica Ostoić, Tamara Curić, Sanjin Hasanefendić
b) zaposlenici Pogona: Emina Višnić, Sonja Soldo, Matea Munitić Mihovilović, Željko

Bašković
Zapisničarka: Matea Munitić Mihovilović

Prihvaćen je sljedeći dnevni red:
1. Program rada i razvoja za 2017. godinu
2. Informiranje o promjenama temeljnih akata i načina upravljanja Pogonom
3. Godišnji izvještaj o radu Programskog savjeta
4. Razno

Ad 1
Ravnateljica  Pogona,  E.  Višnić  predstavila  je  generalno  Program rada  i  razvoja
Pogona za 2017. godinu. 
Voditeljica-koordinatorica  programskih  aktivnosti  M.  Munitić  Mihovilović  i  voditelj
"Pogona Jedinstvo" Ž. Bašković predstavili su planirani redovni program za Pogon
Jedinstvo i Pogon Mislavova, o čemu se povela rasprava.
S  obzirom  na  veliku  zainteresiranost  korisnika  za  prostore  Pogona,  osobito  za
prostore  Jedinstva,  Programski  savjet  zaključuje  da je  potrebno revidirati  model
programiranja  odnosno  način  rezervacije  prostora,  o  čemu će  se  raspravljati  u
sljedećem sazivu Programskog savjeta. 
Ž. Bašković je predstavio i novi projekt koji provodi Pogon u suradnji s partnerima iz
gradske četvrti  Trnje – udrugom Staro Trnje uređuje prostor (STUP),  Centrom za
poticanje kreativnog izražavanja Skupovi i udrugom URK. "Dan Trnja" je svojevrsno
proširenje  programa Pogonizacija  –  društveno igranje  u Jedinstvu.  Najavljen  je  i
nastavak suradnje s ALU. 
E. Višnić je izvijestila članove Savjeta o generalnoj komunikaciji  te o tome da je
izrada druge faze internetskih stranica Pogona početkom 2017. godini. 
Viša stručna suradnica za kulturne programe i međunarodnu suradnju S. Soldo je
predstavila aktivnosti u sklopu međunarodnog projekta CORNERS u 2017. godini, a
koja  uključuje  i  program "Corners  Trnje".  Program je  planiran  za  kraj  svibnja  i
uključuje  dvije  međunarodne  koprodukcije:  Galerija  kućica  za  ptice  (Birdhouse
Gallery)  i  Igralište  (Playground).  Za  ovaj  program dogovorena je  suradnja  s  OŠ
Trnjanska, gdje će se kroz dva tjedna provoditi umjetničke radionice s djecom. 



S. Soldo je predstavila i završnu fazu projekta Intercity / Switchcity, koja će se odviti
u  2017.  godini  te  nastavak razmjene umjetnika  s  Academiom Schloss  Solitude.
Savjetu je predstavljen i novi europski projekt – SHAPE, na kojem Pogon sudjeluje
kao partner, te koji je prijavljen na natječaj programa Kreativna Europa.
E. Višnić je obavijestila članove Savjeta o razvoju projekta Rekonstrukcija Pogona
Jedinstvo –  prihvaćen je  kao jedan od projekata unutar  mehanizma integriranih
teritorijalnih ulaganja (ITU). Također, Savjet je upoznat i s Programom opremanja
Pogona Jedinstvo. 

Ad 2
E. Višnić je informirala Savjet o promjenama temeljnih akata i načina upravljanja
Pogonom.  Izabrano  je  Upravno  vijeće  Pogona  kojeg  čine  Miljenka  Buljević
(Operacija  Grad),  Laura  Topolovšek  (Grad Zagreb)  i  Sonja  Soldo (Pogon).  Na 1.
sjednici Upravnog vijeća, prihvaćena je ostavka Emine Višnić na mjesto ravnateljice
Pogona,  a  predložena  je  Janja  Sesar  na  mjesto  vršiteljice  dužnosti  ravnatelja
Pogona. Na Gradskoj skupštini je ovaj prijedlog prihvaćen.

Ad 3
Predsjednica Savjeta Sunčica Ostoić će napisati godišnji izvještaj o radu Savjeta.

Ad 4
Nije bilo dodatnih tema koje bi se raspravljale pod ovom točkom.

U Zagrebu, 28. studenog 2016. 

Predsjednica Savjeta, Sunčica Ostoić __________________________________

Zapisničarka,  Matea Munitić Mihovilović    ________________________________


