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ZAPISNIK
114. Plenuma - Skupštine Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga
održane 17. - 19. listopada 2016. u Omišu
Nazočni:

Predsjednik HDGPP-a Frano Matušić otvorio je Skupštinu i pozdravio prisutne ravnatelje, gospodina Ivu
Tomasovića, zamjenika gradonačelnika Omiša, gošće iz MZOiS Veru Šutalo, Ivanu Pilko, Vericu Batur, Melitu
Ivanković, te iz AZOO-a Alicu Hergešić i Gorana Sučića, ravnatelja glazbene škole u Omišu, Lovro pl. Matačić, prof.
Jasminka Šetku.
Prisutnim se u ime domaćina, toplim riječima dobrodošlice obratio ravnatelj prof. Jasminko Šetka koji se
zahvalio na dodjeljenom im domaćinstvu 114. Plenuma - Skupštine te je upoznao prisutne s djelatnošću škole i
programom aktivnosti koje su domaćini organizirali po završetku radnog dijela Skupštine.
Zamjenik gradonačelnika grada Omiša, gospodin Tomasović, pozdravio je sudionike Skupštine u svoje osobno i
u ime gradonačelnika naglasio da mu je izuzetno drago što prisustvuje skupu ravnatelja i poželio srdačnu dobrodošlicu.
Matušić je potom gospodinu Tomasoviću i ravnatelju Šetki, uručio prigodne poklone, knjige sa glazbenom
tematikom, u znak zahvale na domaćinstvu i sjećanje na Skupštinu HDGPP-a u Omišu, te im zahvalio na prigodnom
obraćanju.
Održana je minuta šutnje - spomen na Vjekoslava Burića i Nikšu Njirića – dugogodišnjeg predsjednika i tajnika
Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga.
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Prije početka službenog rada Skupštine predstavili su se ravnatelji koji su prvi puta na Plenumu, Antonio MrčelaGŠ V.Lisinski Zagreb, Ladislav Račić - GŠ Ladislav Račić Zagreb, Sunčana Bašić – GŠ F. Kuhača, Osijek. Nakon toga
je gospodin Matušić započeo s radnim dijelom Skupštine predloživši sljedeći:

DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika 113. Plenuma HDGPP-a.
2. Županijsko - 54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI, koje će se održati od 02. 06. studenog 2016. godine.
3. Obavijesti o pripremi, organizaciji i provedbi - Državnog 54. hrvatskog natjecanja učenika i studenata
- KOMORNI SASTAVI od 07.-10. prosinca 2016. godine - Zagreb.
4. Ocjenjivački sudovi 54. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI - Županijsko
5. Županijsko 55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa 01.- 12. ožujka 2017. godine
(glasovir, solfeggio, gitara, pjevanje, bisernica, brač, mandolina, orgulje, orkestri, klasični balet i suvremeni ples).
6. Državno 55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa 01.- 08. travnja 2017. godine - Zagreb.
7. Ocjenjivački sudovi 55. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa - Županijsko
8. Odluka o dodjeli: Nagrada za životno djelo, Godišnja nagrada, Priznanje djelatnicima koji odlaze u mirovinu,
Najuspješnija škola i Ravnatelj u školskoj godini 2015/2016.
9. 15. obljetnica Centra izvrsnosti, Opatija 08., 09. i 10. siječnja 2017. godine
(glasovir, flauta, gitara, pjevanje, solfeggio i harmonika - predavanja i koncerti).
10. Organizacija programa Svečanog koncerta u povodu Dana HDGPP-a 17. prosinca 2016. godine Zagreb.
11. Predavanja:
prof. Josip Vrbanec, Predsjednik stručnog vijeća ravnatelja srednjih umjetničkih škola
- Plan rada za 2016/2017 školsku godinu, Poteškoće na početku školske godine,
Razno
prof. Alica Hergešić, Viša stručna savjetnica AZOO
- Upute za prijavljivanje stručnih ispita i napredovanje učitelja i nastavnika
mr. sc.Vera Šutalo, Načelnica za standard, strategije i posebne programe MZOiS
- Integracija tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom u sustavu
glazbenih i plesnih škola
prof. Ivana Pilko, voditeljica službe MZOiS
- Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima u glazbenim i plesnim školama putem
projekta ESF-a, dodjela bespovratnih sredstava
dr.sc. Verica Batur, Voditeljica odjela za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove MZOiS
prof. Melita Ivanković, Viša stručna savjetnica za umjetničke škole MZOiS
- Pravni okviri u umjetničkom obrazovanju
12. Rasprava o možebitnim izmjenama Zakona o umjetničkom obrazovanju.
13. Slobodna riječ. - Državno povjerenstvo.

Ad 1.
Primjedbi, izmjena i dopuna zapisnika 113. Plenuma - Skupštine održanog u Zadru nije bilo, te je jednoglasno
usvojen.
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Ad 2. Županijsko - 54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI, 02. - 06. 11. 2016.
Tajnik gosp. Burjan je upoznao ravnatelje sa planiranim tijekom regionalnog natjecanja Komorni sastavi u
studenom: 2.11. Muzička akademija Zagreb, 3.11., Split - GŠ J. Hatzea, 3.11. Rijeka – GŠ I. M. Ronjgova, 4.11.
Bjelovar – GŠ V. Lisinskog, 5.11. Zagreb – OGŠ R. Matza.
Prijedlog Predsjedništva za članove ocjenjivačkih sudova za regionalno natjecanje Komorni sastavi: Glasovirska
dua: Jelica Kuzmin, Olivera Mirković, Lidija Lovrić Vidiš. Za ostale sastave: Branko Mihanović, Jože Haluza, Lidija
Horvat Dunjko. Članovi Plenuma se se složili sa prijedlogom Predsjedništva te su ga jednoglasno prihvatili.
Ad 3.4. Obavijesti o pripremi, organizaciji i provedbi - Državnog 54. hrvatskog natjecanja učenika i studenata
- KOMORNI SASTAVI od 07.-10. prosinca 2016. godine – Muzička akademija Zagreb.
Prijedlog Predsjedništva za članove ocjenjivačkih sudova za državno natjecanje Komorni sastavi koje treba
potvrditi Državno povjerenstvo za provedbu natjecanja, glasovirska dua: Mladen Janjanin, Jakša Zlatar, Vladimir
Babin, Ruben Dalibaltayan i Olga Cinkoburova. Za ostale sastave: Branko Mihanović, Jože Haluza, Lidija Horvat
Dunjko, Josip Magdić i Xhevdet Sahatxhija.
Natjecatelji će biti smješteni u Hotelu Laguna a prehrana za natjecatelje biti će u restoranu Muzej u blizini Muzičke
akademije, nakon što se provede javna nabava, o čemu će škole biti pravovremeno obavještene. Obzirom na ograničena
sredstva - pedeset tisuča kuna za smještaj i prehranu, smještaj je predviđen za sudionike natjecanja koji nisu u
Zagrebačkom prstenu i prema tome će biti složen i raspored nastupa i akustičkih proba.
Završni koncert sudionika natjecanja je u Koncertnoj dvorani Muzičke akademije. Na raspolaganju sudionicima
biti će 10 soba za vježbanje i ugrijavanje a na ulazu će biti sve obavijesti vezane za samo natjecanje.
Ad. 5.6. Županijsko 55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa 01.- 12. ožujka 2017. godine
(glasovir, solfeggio, gitara, pjevanje, bisernica, brač, mandolina, orgulje, orkestri, klasični balet i suvremeni ples).
Obzirom da je sljedeći Plenum u travnju 2017.god. tajnik Burjan napominje da je ranije pripremio vremenike i
prijedloge za 55. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa.
Propozicije i zadane skladbe za 55. natjecanje dostavljene su školama u lipnju 2016. te se iste nalaze na stranici
Društva tako da su dostupne svima.
Prijave za 55.hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa su do 1.veljače 2017.godine.
Regionalno - međužupanijsko natjecanje:
Regija SJEVER od 1. do 8. ožujka, regija JUG od 8. do 12. ozujka 2017. godine.
Mjesta održavanja natjecanja
SJEVER:
Glazbena škola Novska – glasovir
Muzička akademija – pjevanje
UŠ Franje Lučića, Velika Gorica – gitara
JUG
GŠ Josipa Hatzea, Split – glasovir, pjevanje i gitara
SJEVER i JUG zajedno:
GŠ Blagoje Bersa, Zadar – solfeggio točan datum održavanja natjecanja od 1. do 4. ožujka 2017. god.
- smještaj hotel Kolovare.
Glazbena škola Jastrebarsko – tambure i mandolina - po prvi puta u sustavu natjecanja.
Muzička akademija Zagreb, - natjecanje na novim orguljama.
Velika Gorica, klasični balet i suvremeni ples
Orkestri – obilazak od 1. do 12. ožujka 2017. godine.
55. Državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa održat će se na Muzičkoj akademiji Zagreb,
01.- 08.04. 2017. – smještaj Hotel Laguna, prehrana kao i kod komornih sastava u restoran Muzej.
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Ad. 7.
Prijedlog Predsjedništva ocjenjivačkih sudova za regionalno - međužupanijsko natjecanje:

Članovi ocjenjivačkih sudova za Regionalna natjecanja
- 55. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa 2017. godine
regija SJEVER/ 01.- 08.03.2017. regija JUG/ 08.-12.03.2017

solfeggio - Zadar, 01.- 04.03.2017.
1. NIKOLINA MATOŠ - predsjednica
2. MAJA MARUŠIĆ
3. BRANKA VIŠIĆ KARAVIDA
4. DUBRAVKA PAVIĆ
5. ALIDA JAKOPANEC

glasovir, sjever - Novska, jug - Split
1. MLADEN JANJANIN - predsjednik
2. RUBEN DALIBALTAYAN
3. JAKŠA ZLATAR
4. OLGA CINKOBUROVA
5. VLADIMIR BABIN

pjevanje, sjever - MA Zagreb, jug - Split
1. LIDIJA HORVAT DUNJKO - predsjednica
2. MARIJA KUHAR
3. MARTINA ZADRO
4. MARTINA GOJČETA SILIĆ
5. VALETNINA FIJAČKO

gitara, sjever - Velika Gorica, jug - Split
1. MAROJE BRČIĆ - predsjednik
2. XHEVDET SAHATXHIJA
3. TOMISLAV VASILJ
4. KREŠIMIR BEDEK
5. TOMISLAV VUKŠIĆ

.
orgulje, Muzička akademija
1. LJERKA OČIĆ - predsjednica
2. MARIO PENZAR
3. PAVAO MAŠIĆ
4. EDUARD KANCELAR
5. MIRTA PANDURIĆ-KUDRNA

tambure i mandolina, Jastrebarsko
1. SVETLANA KRAJNA - predsjednica
2. PETRA VOJVODIĆ MRVOŠ
3. VICE ZIRDUM
4. SAŠA BOTIČKI
5. DARIO HLEB
6. IVANA KENK KALEBIĆ - mandolina
7. NATAŠA BALYK - mandolina

orkestri - obilazak
1. JASENKA OSTOJIĆ - predsjednica
2. JOŽE HALUZA
3. JOSIP MAGDIĆ

klasični balet, Velika Gorica
1. ANTONIJETA ŠEKETA GLEICH - predsjednica
2. TATJANA MARUNIĆ BRCKO
3. LYDIA MILA MILOVAC
4. NATALIA NIKITINA
5. SPOMENKA ŠPAREMBLEK

.

suvremeni ples, Velika Gorica
1. IVANČICA JANKOVIĆ – predsjednica
2. NIKOOLA LIVANČIĆ
3. KATARINA RILOVIĆ
4. NORMELA KREŠIĆ VKRLJAN
5. MIRJANA BRCKO

Primjedbi i prijedloga nije bilo te je predloženi ocjenjivački sud za Regionalno-Međužupanijsko natjecanje
usvojen.
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Ad. 8. Odluka o dodjeli: Nagrada za životno djelo, Godišnja nagrada, Priznanje djelatnicima koji odlaze u
mirovinu, Najuspješnija škola / ravnatelj u školskoj godini 2015/2016.
Predsjedništvo za nagrade predlaže:
Nagrada za životno djelo - Jakša Zlatar - jednoglasno usvojeno.
Potom gospodin Matušić čita prijedloge pristigle na Predsjedništvo za Godišnje nagrade: Sanja Milić - GŠ Josipa
Hatzea, Niko Marušić - GŠ Pavla Markovca, Zagreb, Marko Bobičanec - OGŠ Zabok, Vanda Novoselec - GŠ V.
Lisinskog, Bjelovar, Dalibor Crnogorac - GŠ V.Lisinski, Zagreb, Nikoola Livančić - GŠ F. Kuhača, Osijek i Dubravka
Pavić - GŠ Blagoje Bersa, Zagreb.
Matušić naglašava da iako svi kandidati imaju osnove za nagradu Predsjedništvo je na raspravi prednost dalo
profesorima koji imaju duži staž te predlaže sljedeće profesore:
Sanja Milić, Niko Marušić, Vanda Novoselec, Dalibor Crnogorac i Dubravka Pavić.
Predlozi Predsjedništva za dodjelu godišnjih nagrada su jednoglasno prihvaćeni.
Pristigli prijedlozi nagrade za Najuspješniju školu ravnatelja:
GŠ Pavla Markovca, Zagreb, GŠ Jan Vlašimsky, Virovitica, i ravnateljica UŠ Poreč Sanja Radetić.
Matušić tumači ravnateljima da je pojam najuspješnije škole i ravnatelja neodvojiv tj. škola koja dobije nagradu
slijedom toga i ravnatelj dobiva titulu najuspješnijeg.
Predsjedništvo je nakon razmatranja pristiglih prijava dalo prijedlog da nagradu za Najuspješniju
školu/ravnatelja 2015/16. osvoji GŠ Pavla Markovca iz Zagreba i njezin ravnatelj prof. Josip Vrbanec.
Nakon kraće rasprave rečeno je da se kriteriji za Najuspješniju školu/ravnatelja trebaju malo doraditi, kako bi se
u ravnopravni odnos mogle konkurirati i škole iz manjih sredina, usvojen je prijedlog da GŠ Pavla Markovca dobije
nagradu.
Ad. 9. 15. obljetnica Centra izvrsnosti, Opatija 08., 09. i 10. siječnja 2017. godine
Tajnik Burjan upoznaje ravnatelje sa programom Centra izvrsnosti koji obilježava 15 obljetnicu te navodi hrvatske
i svjetske pedagoge voditelje seminara: Konstantin Bogino glasovir, Renata Penezić flauta, Srđan Bulat gitara,
Valentina Fijačko Kobić pjevanje, Nikolina Matoš solfeggio, Aleksandar Selivanov harmonika.
Centar izvrsnosti održava se u Opatiji od 8. do 10. siječnja 2017. u hotelu Ambasador. Kao poslasticu navodi
Koncert voditelja seminara koji će biti održan 9 siječnja. Obavijesti o samom seminaru biti če tiskane u knjižici sa
svim pojedinostima i pravovremeno dostavljene školama.
U sklopu Centra izvrsnosti predavanja če održati Vera Šutalo i Normela Krešić Vrkljan sa zanimljivim temama.
Ravnateljica GU Elly Bašić, predlaže da se uspješnim učenicima pojedinih škola koja su osvojila nagrade na
natjecanjima omogući besplatan pristup predavanjima.
Tajnik Burjan naglašava da se Centar izvrsnosti samofinancira te da troškovi održavanja sužuju prostor da se
udovolji prijedlogu prof. Buchberger. Predsjednik Matušić smatra da je prijedlog dobar, ali da treba pronači način da
takovo sudjelovanje učenika-ukoliko ga bude, ne optereti dodatno organizatora.
Ad. 10. Organizacija programa Svečanog koncerta u povodu Dana HDGPP-a 17. prosinca 2016. godine
Burjan napominje da će Svečani koncert biti održan u Koncertnoj dvorani Muzičke akademije Zagreb. Odlučeno
je da se na koncertu prikaže presjek rada cjelokupne glazbene škole od osnovne do srednje. O samom programu sa prof.
Vrbanecom dogovara se skoro godinu dana - da bi se ansambli škole mogli pripremiti. Ovaj put se to poklopilo sa
dodjelom nagrade za Najuspješniju školu/ravnatelja.
Tajnik poziva ravnatelje da prisustvuju koncertu.
Ad. 11. Zanimljiva predavanja su održali :
prof. Josip Vrbanec, prof. Alica Hergešić, mr. sc.Vera Šutalo, prof. Ivana Pilko, dr.sc. Verica Batur, prof. Melita
Ivanković
Na predavanjima su ravnatelji saznali bitne stvari vezano za plan rada umjetničkih srednjih škola za školsku
2016/17 godinu, upute o prijavljivanju stručnih ispita, integraciji tražitelja azila, azilanata, stranaca u sustav glazbenih
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i plesnih škola, o poticanju rada s darovitom djecom i učenicima putem projekta ESF-a, dodjeli bespovratnih sredstava
te o pravnim okvirima u umjetničkom obrazovanju.
Tajnik Burjan moli škole da pošalju statističke podatke o broju upisanih učenika u novu školsku godinu, ukoliko
to do sada nisu izvršili. Izvještava ravnatelje da je stručno vijeće udaraljkaša poslalo na HDGPP novi prijedlog
nastavnog plana i programa, te propozicije za natjecanje na razmatranje.
Ad. 12.13. Slobodna riječ. - Državno povjerenstvo 2016/17
Tajnik Josip Burjan je pročitao prijedlog članova Državnog povjerenstva: Frano Matušić, Alica Hergešić, Josip
Burjan, Vera Šutalo, Astrid Horvat Dalibor Cikojević, Goran Sučić, Antonela Nižetić Capković, Mislav Defar, Branka
Višić Karavida, Olivera Mirković, Antonijeta Šeketa Gleich, Zdenka Merčep.
Alica Hergešić napominje da za provedbu natjecanja 54. Komornih sastava vrijedi sastav Povjerenstva za
2015/16. godinu i napominje da prijedlog povjerenstva za 2016/17 mora odobriti ministar.
Obzirom da je 2017. godina zadnji rok da se uvedu e-dnevnici u glazbene škole prof. Alebić predlaže da se škole koje
imaju iskustvo u tome naprave jednu prezentaciju na sljedećem Plenumu u Rovinju.
Prof. Radetić je pozvala sudionike Plenuma na natjecanje A. Janigro.
Prof. Cecić predlaže da HDGPP izradi iskaznice kojim bi članovi udruge ostvarivali popuste u inozemstvu na
određene kulturne i glazbene priredbe. Prof. Košutić poziva ravnatelje na smotru saksofonista koje je njegova škola
organizator, prof. Vrbanec poziva na natjecanje Mladi virtuozi u veljači 2017.
Ravnatelj GŠ Jastrebarsko gospodin Fabijanić naglašava problem koji se opetovano javlja pri obračunu autorske
naknade koju vrši ZAMP. Tajnik Josip Burjan moli ravnatelje da budu uredni u prijavama priredbi te kaže da će
nastojati da na sljedeći Plenum pozove direktora ZAMP-a.
Prof. Škorvaga poziva ravnatelje koji imaju jednoglasne zborove na natjecanje Valis aurea u ožujku u Požegi te
tamburaša solista na natjecanje u Subotici koje je isto u ožujku, gdje je GŠ Požega suorganizator.
Prof. Radetić je naglasila problem sa pravilnikom o umjetničkim školama koji bi trebalo prilagoditi obzirom
posebnosti umjetničkih škola, a tiče se neopravdanih izostanaka sa nastave.
Prof. Matušić je još jednom zahvalio predavačicama iz Ministarstva i Agencije na korisnim informacijama kao i
ravntelju Šetki na gostoprimstvu.
Drugih prijedloga i rasprave nije bilo te je Skupština završila sa radom.
Zapisnik sastavio:
Igor Jurišić

Predsjednik HDGPP-a
Frano Matušić, prof.

Sudionici 114. Plenuma su imali priliku posjetiti jedinstveni Muzej klapa u kojem su dobili vrijedne poklone,
kušati autohtone delicije Omiškog kraja, zahvaljujući – prof. Jasminku Šetki, ravnatelju OGŠ Lovro pl. Matačić koji je
svojom neposrednošću i toplinom dobrog domaćina svim sudionicima priuštio nezaboravnu plesnu večer uz prekrasnu
glazbu i ambijent konobe Bracera, te mu se ovim putem zahvaljujemo.
Sudionici 114. Plenuma HDGPP-a, Omiš 17. - 19.10.2016.
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