
 

 

                  
 

 

URBR: 453/2020. 

Zagreb, 2.11.2020. 

 

CENTAR ZA KULTURU „TREŠNJEVKA“ 

             UPRAVNO VIJEĆE 

 

 

 

Z A P I S N I K 

 22. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu „Trešnjevka“, 

održane 2.11.2020. (ponedjeljak) u 17.00 sati u prostorijama CeKaTe-a 

 

Prisutni: 

- Igor Gerenčer, predsjednik UV  

- Maja Sporiš, zamjenica predsjednika UV 

- Marina Jurković, član UV 

 

Uvod:  

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te predlaže sljedeći dnevni red:  

 

Prijedlog dnevnog reda: 
 

1. Razgovor s kandidatima za ravnatelja Centra za kulturu Trešnjevka prema rasporedu: 

17:00 -17:15 Marta Kiš, 17:15-17:30 Veselko Leutar, pauza za prozračivanje 

prostorije prema epidemiološkim mjerama,  17:40-17:55 Višnja Gašparin, 17:55-18:10 

Biljana Čakić.  

2. Rasprava o razgovorima kandidata i donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za 

ravnatelja Centra za kulturu Trešnjevka  

3. Razno 

 

Dnevni red je usvojen. 

Započinju razgovori s kandidatima za ravnatelja Centra. 

 

Ad. 1. 

Kandidati za ravnatelja Centra za kulturu Trešnjevka: Marta Kiš, Veselko Leutar, Višnja 

Gašparin i Biljana Čakić, ukratko se predstavljaju i odgovaraju na pitanja članova Upravnog 

vijeća vezana uz menadžerske i komunikacijske vještine, karakteristike suvremenog lidera, 

financijsku, digitalnu i opću pismenost, kao i na pitanja o unapređenju Centra na temelju 

svojih predloženih programa rada Centra u mandatnom razdoblju 2021.-2024. 

 

Kandidatkinja Biljana Čakić naknadno prilaže na uvid Upravnom vijeću mail i preporuku 

Ministarstva branitelja odnosno ministra i potpredsjednika vlade Tome Medveda. Upravno 

vijeće ne uzima u obzir preporuku, obzirom na to da dolazi izvan roka prijave na Natječaj.     

 

Ad.2. Predsjednik Upravnog vijeća Igor Gerenčer nakon kraće rasprave poziva članove da 

glasaju o prijedlogu kandidata za ravnatelja Centra za kulturu Trešnjevka.  

 



 

 

                  
 

 

Članice Upravnog vijeća Marina Jurković i Maja Sporiš glasaju za kandidata Veselka Leutara, 

a predsjednik Upravnog vijeća Igor Gerenčer glasa za kandidatkinju Višnju Gašparin.  

Upravno vijeće zaključuje da predlaže kandidata Veselka Leutara za ravnatelja Centra za 

kulturu Trešnjevka od prosinca 2020. do prosinca 2024. godine. Odluka o prijedlogu 

kandidata za ravnatelja Centra u mandatnom razdoblju prosinac 2020.-prosinac 2024. dio je 

ovog zapisnika. 

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće Centra za kulturu Trešnjevka nije donijelo jednoglasnu odluku 

o prijedlogu kandidata za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Trešnjevka. 

 

 

Ad. 3. Pod razno, članica upravnog vijeća Marina Jurković  postavlja pitanje o raspisivanju 

Natječaja za suradnika za promidžbeno-marketinške djelatnosti i spremačice-domaćice 

Centra. Podsjeća da je traženje suglasnosti od gradonačelnika i centralnog sektora za ljudske 

potencijale Grada Zagreba za zapošljavanje navedenih suradnika najavljeno na 18. sjednici 

Upravnog vijeća Centra 24. rujna 2020., no do danas nema povratne informacije o 

napredovanju tih odobrenja i posljedično, raspisa natječaja za navedena mjesta.   

Jurković podsjeća da ugovor o radu na određeno za suradnika za promidžbeno-marketinške 

djelatnosti istječe 30. studenog 2020. i pita članove upravnog vijeća slažu li se s činjenicom 

da je pred Centrom u prosincu 2020. pojačana potreba za promidžbenim aktivnostima Centra. 

Pojačanu potrebu za promidžbenim aktivnostima Centra nameću: advent - u godišnjem 

kalendaru događanja poznat kao vrijeme intenzivnih kulturnih zbivanja (osobito u Gradu 

Zagrebu) te drugi val pandemije virusa Covid-19 koji traži hitnu koordinaciju programa 

kulture online. 

Članovi upravnog vijeća slažu se da je pitanje dobivanja suglasnosti za navedena radna mjesta 

prioritet upravljanja Centrom do kraja 2020. godine, neposredno nakon donošenja prijedloga 

kandidata za ravnatelja Centra, što je riješeno s današnjim datumom na 22. sjednici Upravnog 

vijeća.  

 

 

Sastanak je završio u 19:20 sati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


