
ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog vijeća 
Pogona - Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade 

(broj sjednice 05-03/2017)

Sjednicu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), sazvala je predsjednica Vijeća (u daljnjem
tekstu: Predsjednica) 2. veljače 2017.

Sjednica je održana u petak 03. 02. 2017. s početkom u 14:20 sati, u sjedištu Pogona - Zagrebačkog
centra za nezavisnu kulturu i mlade (u daljnjem tekstu: Centar), Kneza Mislava 11. Sjednica je
završila u 15:15 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Miljenka Buljević (predsjednica), Laura Topolovšek i Sonja Soldo

Ostali nazočni:  voditeljica financijskih i administrativnih poslova Graciella Bokor.

Na početku sjednice Predsjednica pozdravlja sve nazočne i otvara 5. sjednicu Vijeća.

Za zapisničarku je određena Graciella Bokor.

Predložen je sljedeći
DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane 02. 02. 2017.

2. Razgovor sa kandidatkinjom za radno mjesto ravnateljice Centra

3. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje Ravnatelja/ice Centra

1.  Članovi  Upravnog vijeća jednoglasno su verificirali  zapisnik sa 4.  sjednice Upravnog vijeća
održane 02. 02. 2017.

2. Razgovor s kandidatkinjom za radno mjesto ravnatelja/ice. Pozvana je kandidatkinja Janja Sesar
u 14:30h, koja zadovoljava sve propisane uvjete natječajem. Članovi Vijeća postavljali su pitanja
koja  su  se  odnosila  na  poslove  i  zadaće  ravnatelja/ice  Centra,  poznavanje  rada  Centra,  misiju
ustanove te razvojnu viziju prikazane u četverogodišnjem planu rada. 

Janja Sesar je svojim dosadašnjim radom u području nezavisne kulture vrlo dobro upoznata s radom
ustanove te je pokazala veliko razumijevanje institucionalnog okvira u kojem Centar djeluje. Kroz
razgovor i  Prijedlog programa rada pokazala  je  jasnu viziju  razvoja Centra  te  vrlo konkretne i
precizno objašnjenje strategije dolaska do iste. Uz sve navedeno, Janja Sesar uvjerila je Upravno
vijeće  da  posjeduje  razvijene  organizacijske  sposobnosti  te  dobro  poznavanje  radnih  procesa  i
administrativno pravnog okvira.    

Upravno vijeće jednoglasno donosi 



ODLUKU

da se Janja Sesar imenuje za ravnateljicu Pogona-Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

3. Upravno vijeće je nakon glasovanja utvrdilo 

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE POGONA-ZAGREBAČKOG
CENTRA ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE

Upravno  vijeće  na  svojoj  5.  sjednici  održanoj  dana  03.  02.  2017.  godine  nakon  natječaja
objavljenog  u  Večernjem listu  dana  13.  siječnja  2017.  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)
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 te je pokazala veliko razumijevanje institucionalnog okvira u kojem Centar djeluje. Kroz
razgovor i  Prijedlog programa rada pokazala  je  jasnu viziju  razvoja Centra  te  vrlo konkretne i
precizno objašnjenje strategije dolaska do iste. Uz sve navedeno, Janja Sesar uvjerila je Upravno
vijeće  da  posjeduje  razvijene  organizacijske  sposobnosti  te  dobro  poznavanje  radnih  procesa  i
administrativno pravnog okvira.    

Sjednica je završena u 15:15 sati

U Zagrebu, 03.2.2017.

Zapisničarka: Predsjednica Upravnog vijeća:

Graciella Bokor Miljenka Buljević


