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ZAPISNIK
111. plenuma HDGPP-a Odjela glazbenih i plesnih škola
održanog 27. - 29. travnja 2015. u Šibeniku
Nazočni:

Predsjednik HDGPP-a Frano Matušić otvorio je Plenum i pozdravio prisutne
ravnatelje, gospodina Zorana Smoliča zamjenik Župana Šibensko - kninske županije, i
domaćina ravnatelja GŠ Ivana Lukačića, Šibenik prof. Rudolfa Vučića.
Zatim se prisutnima, u ime domaćina, toplim riječima dobrodošlice obratio ravnatelj
GŠ Ivana Lukačića, Šibenik prof. Rudolf Vučić koji je zahvalio na dodjeljenom im
domaćinstvu 111. Plenuma te je upoznao prisutne s programom aktivnosti koje su
domaćini organizirali po završetku radnog dijela Plenuma.
Zamjenik Župana Šibensko - kninske županije gospodin Smolić pozdravio je
sudionike Plenuma u svoje osobno i u ime Župana gospodina Gorana Pauka, i naglasio da
mu je izuzetno drago što prisustvuje skupu ravnatelja i poželio srdačnu dobrodošlicu.
Ravnateljima su se predstavili gospođa Slavka Plenča iz Tisnog, gospođa Dunja
Uroić nova ravnateljica GŠ u Novskoj koji su po prvi puta na Plenumu.
Zatim je gospodin Matušić uručio domaćinima, gospodinu Vučiću i gospodinu
Smoliću prigodne poklone, knjige sa glazbenom tematikom, u znak zahvale na
domaćinstvu i sjećanje na Plenum HDGPP-a održan u Šibeniku. Zahvalio im je na
prigodnom obraćanju te započeo s radnim dijelom Plenuma predloživši sljedeći:
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DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 110. plenuma HDGPP-a.
2. Izvješće za 52. hrvatsko natjecanje Komorni sastavi - Regionalno koje je održano 6. 9. studenog 2014 u Bjelovaru, Makarskoj, Rijeci, Zagrebu i Državno koje je održano
3. - 6. prosinca 2014. godine u Opatiji.
3. Izvješće za 53. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - Regionalno
koje je održano 16. - 24. veljače 2015 u Dubrovniku, Velikoj Gorici, Požegi, Zadru i
Zagrebu.
4. Izvješće za 53. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - Državno koje
je održano 6. - 7. ožujka 2015 u Primoštenu - orkestri, 12. - 13. ožujka 2015 u
Zagrebu - orgulje, 16. - 21. ožujka 2015. u Dubrovniku solisti i suvremeni ples.
5. Katarina Grgec , prof., Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
Umjetničko obrazovanje u kurikularnoj reformi
6. Pripreme za 53. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe Regionalno i Državno
natjecanje – KOMORNI SASTAVI, koje će se održati: Regionalno - od 3. do 8. studenog 2015,
Državno u Opatiji od 2. do 5. prosinca 2015. godine.
7. Pripreme 54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa koje će se održati
u veljači i ožujku 2016. godine:
- nadnevci i mjesta održavanja Regionalnog natjecanja
- nadnevci i mjesto održavanja Državnog natjecanja
- prijedlog Povjerenstva za zadane skladbe
- dopuna Pravilnika i Propozicija natjecanja
8. Izmjena Statuta – temeljem Zakona o udrugama koji je donesen u Saboru 6. lipnja
2014 godine.
9. Izvješće o provedbi planiranih aktivnosti Hrvatskog društva glazbenih i plesnih
pedagoga za 2014/2015. godinu.
10. Financijsko izvješće sa osvrtom na novi Zakon o udrugama.
11. Usvajanje plana aktivnosti HDGPP-a za školsku 2015/2016. godinu.
12. Slobodna riječ.
Dopuna i izmjena nije bilo, te je usvojen predloženi dnevni red.
Ad 1.
Primjedbi, izmjena i dopuna zapisnika 110. plenuma održanog u Slatini nije bilo, te
je jednoglasno usvojen.
Ad 2.
Gospodin Matušić čita izvješće sa 52. državnog natjecanja Komorni sastavi,
Regionalno koje je održano 6. - 9. studenog 2014 u Bjelovaru, Makarskoj, Rijeci,
Zagrebu i Državno koje je održano 3. - 6. prosinca 2014. godine u Opatiji.
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Konstatira da je uvođenje izlučnog natjecanja za Komorne sastave u potpunosti
opravdalo svrhu. Isti članovi ocjenjivačkog suda su imali ujednačen kriterij za sve
sudionike, smanjio se pritisak na državno natjecanje, smanjen je broj sudionika, i samo
oni najbolji iz svih regija su ostvarili pravo nastupa na Državnom u Opatiji.
Samo natjecanje je prošlo u najboljem redu, a rezultati su bili na visokoj razini.
Tajnik HDGPP-a Josip Burjan napominje da je odvijanje natjecanja skraćeno sa 7 na
4 dana gdje su ostvarene velike uštede u provedbi. Predlaže da se prilikom donošenja
novog statuta - pravilnika natjecanja unese izmjena da predsjedništvo u slučaju malog
broja sudionika iz pojedine regije donese odluku da se ti učenici natječu u prvoj najbližoj
regiji.
Što se tiće Državnog natjecanja Tajnik istiće da je ostvaren velika ušteda zbog
manjeg broja sudionika i da osim putnih troškova, smještaja i honorara članovima
ocjenjivačkih sudova i povjerenstava cijelo natjecanje sufinanciralo Hrvatsko društvo
glazbenih i plesnih pedagoga od tiskanja didaktičkog materijala do svega onoga što je po
Pravilniku natjecanja neophodno da bi se Državno natjecanje provelo.
Podsjeća da je bio na sastanku u Agenciji za odgoj i obrazovanje sa sada bivšim
ravnateljem Vinkom Filipovićem koji mu je rekao da sredstava za natjecanje nema.
Posebno se Tajnik zahvalio ravnateljima, domaćinima regionalnih natjecanja i
njihovim djelatnicima koji su u Rijeci, Makarskoj, Bjelovaru, Zagrebu, osigurali više
nego dobre uvjete za provedbu regionalnog natjecanja, te GŠ Mirković na domaćinstvu
Državnog natjecanja Komorni sastavi u Opatiji.
Ad 3. i Ad.4
Izvješća za 53. Regionalno i Državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa su
spojena.
Gospodin Matušić je rekao da je postojao problem u organizaciji Državnog
natjecanja koji je nastao promjenom ravnatelja u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Nova
ravnateljica Agencije gospođa Jadranka Žarković Pečenković je došla na mjesto
ravnatelja neposredno prije samog natjecanja pa nije bila dovoljno upoznata sa svim
bitnim činjenicama vezanim za provedbu i održavanje natjecanja a prije svega sa
osiguranjem sredstava za putne troškove članova ocjenjivačkih sudova i organizatora.
Predsjednik Matušić napominje da je dosadašnja uobičajena praksa putovanja sudaca
i organizatora bila pokrivana avio kartama, a s obzirom na vrlo kratak rok rezervacije
povoljnih avio karata koji je isticao, i temeljem usmenog obečanja od Agencije za
refundaciju istih, HDGPP je morao izvršiti uplatu. On je tumačio da ukoliko bi se prijevoz
ocjenjivačkih sudova vršio autobusnim putem i kada bi na to dodali još smještaj,
produženi boravak i dnevnice da bi to po prilici bio iznos koji je potreban za plaćanje
avio karti. Iznos za avio karte je bio 44.700,00 kuna dok je autobusna varijanata po
proračunu tajnika iznosila 37.000,00 kuna.
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Na to tumačenje je ravnateljica Agencije gđa Pečenković rekla da ukoliko HDGPP
može neka uplati svoja sredstva za avio karte odmah - u petak, a da će povrat iznosa od
37.000,00 kuna u ponedjeljak biti uplačen na žiro račun HDGPP-a od strane Agencije.
Predsjednik se obvezao da za razliku između dva iznosa tj. 7.700,00 kuna pronađe
sponzora koji će to pokriti. HDGPP je karte platio a od Agencije je dobio obavijest da
iznos koji će oni refundirati iznosi oko 21.000,00 kuna umjesto 37.000,00 kako je
dogovoreno jer je to iznos koji su oni dobili analizom putnih troškova i dnevnica koji do
današnjeg dana nije uplaćen.
Gospođa Hergešić iz Agencije za odgoj i obrazovanje kaže da ona nije bila na
sastanku na kojemu je ravnateljica obećala uplatiti sredstva HDGPP-u s tim da je naglasila
da su oni obećali vratiti sredstva po njihovoj kontroli putnih troškova i dnevnica te da
smatra da je zbog toga nastala razlika u iznosu. Kaže da je izračun koji je napravila
Agencija točan i da bi sredstva mogla biti uplaćena odmah, ali HDGPP mora poslati račun
na iznos koji su oni izračunali a ne na prvotni iznos koji je poslan Agenciji.
Hergešić kaže da iako je manji broj sudionika Državnih natjecanja uštede nisu
postignute nego su čak i povećani troškovi za 10% od javne nabave i da Agencija ne
može platiti iznos veći od raspisane javne nabave.
Gospodin Matušić još jednom napominje da je na sastanku dobio čvrsto usmeno
obećanje da će se iznos za avionske karte refundirati.
Tajnik Josip Burjan tvrdi da avio karte za ocjenjivačke sudove nisu plaćene u petak
da vrlo vjerojatno natjecanje nebi bilo moguće održati, i da su avio karte plaćene na
izričitu potvrdu da če Agencija izvršiti povrat sredstava. Tajnik čita dopis kojim se obratio
Agenciji u kojem izražava svoje neslaganje i iznenađenje o neisplati punog iznosa koji je
dogovoren nego umanjen po njihovom obračunu. U dopisu napominje da treba donijeti
jedan zajednički usuglašen međupartnerski sporazum, pravilnik, financijski plan o
provedbi natjecanja kako do nesporazuma u budućnosti ne bi više dolazilo iz objektivnih
ili subjektivnih razloga. Na taj dopis nije dobio nikakav odgovor.
Što se tiče javne nabave tajnik kaže da je greška nastala što se računao broj sudionika
koji je množen sa jednim pansionom a ne ukupan broj pansiona kako je trebalo.
Natjecanje je završavalo do kasno u večer pa stoga nije bilo moguće učenike iz udaljenih
krajeva slati na put, nego su morali ostati, iz tog razloga su nastali dodatni polupansioni.
Gospođa Hergešić kaže da će Agencija platiti isključivo iznos koji je u javnoj nabavi
a premašena sredstva ne. Poziva Matušića i Burjana da se odazovu sastanku koji će
organizirati prije provedbe sljedećeg natjecanja sa Ravnateljicom Agencije da se te stvari
riješe.
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Gospodin Vrbanec moli da se obzirom na financijsku situaciju razmisli da se
organizacija Državnog natjecanja provede na nekoj bližoj i jeftinijoj lokaciji.
Ad 6.
Gospodin Matušić je pročitao prijedlog Predsjedništva za vrijeme i mjesta
održavanja natjecanja 53. hrvatskog natjecanja KOMORNI SASTAVI:
53. Regionalno natjecanje KOMORNI SASTAVI 03. - 08.11.2015. godine
Zagreb, Split, Rijeka, Bjelovar
53. Državno natjecanje KOMORNI SASTAVI 02. - 05.12.2015. godine - Opatija
Ad 7.
Matušić je pročitao prijedlog Predsjedništva za vrijeme i mjesta održavanja
natjecanja 54. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa:
54. Regionalno natjecanje REGIJA SJEVER 13. - 21. veljače. 2016 godine
Jastrebarsko - drveni puhači
Samobor, GŠ Ferdo Livadić - limeni puhači
Velika Gorica - gudači i ples
Zagreb - OGŠ Rudolfa Matza - harmonika - ZA SVE REGIJE
Zagreb - GŠ Pavao Markovac - harfa - ZA SVE REGIJE
Zagreb - Muzička akademija - udaraljke - ZA SVE REGIJE
ZBOROVI - OBILAZAK mjesta prijave
54. Regionalno natjecanje REGIJA JUG 13. - 21.veljače. 2016 godine
Imotski, GŠ Dr. Fra Ivan Glibotić - svi puhači
Zadar, GŠ Blagoje Bersa - svi gudači
54. Državno natjecanje 04. i 05. ožujka 2016. Primošten - zborovi
54. Državno natjecanje 12. - 19. ožujka 2016. Zagreb, solisti i ples
54. Regionalno natjecanje KOMORNI SASTAVI 02. - 06.11.2016. godine.
54. Državno natjecanje KOMORNI SASTAVI 07. - 10.12.2016. godine. - Opatija.
Prisutni su prihvatili prijedlog Predsjedništva o vremenima i mjestima održavanja
regionalnih i državnih natjecanja u 2015/16. godini.
Tajnik predlaže i promjenu pravilnika o rasporedu škola po regijama kako bi se što
više smanjili troškovi škola (putni troškovi i smještaj) čiji učenici sudjeluju na
regionalnim natjecanjima, a i troškovi same organizacije. Ravnatelje moli da se aktivno
uključe i daju prijedloge. Došli su do zaključka da se gleda ekonomska strana i blizina te
da bi u sjevernoj regij moglo biti natjecanje za Primorje i Istru. U budućnosti se umjesto
četiri planiraju dvije regije: sjever i jug.
Na opasku prof. Buchberger da domaćinstvo za limene puhače u Samoboru nije
najbolje rješenje zbog neadekvatnih prostora, tajnik tvrdi da su bitni ostali uvjeti koji idu
u prilog Samoboru, blizina, sobe za ugrijavanje, tradicija organizacije natjecanja i
naglašava da su uvjeti za sve sudionike isti.
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Gospodin Matušić zatim je pročitao prijedlog Predsjedništva za članove
povjerenstava za dopunu propozicija i zadanih skladbi za pojedine discipline na 54.
hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa koje će se održati 2016. godine.
violina
1. ANĐELKO KRPAN
2. NENAD MERLE
3. VANDA NOVOSELEC

viola
1. MILAN ČUNKO
2. KREŠIMIR PUSTIČKI
3. TOMISLAV HÜHN

violončelo
1. MIHOVIL KARUZA
2. MAURO ŠESTAN
3. DALIBOR CRNOGORAC

kontrabas
1. NIKŠA BOBETKO
2. EVA LUKŠIĆ

flauta
1. RENATA PENEZIĆ
2. NEVENKA PREISS
3. VESNA HAJDIN

oboa
1. BRANKO MIHANOVIĆ
2. DARIO GOLČIĆ
3. SANJA MILIĆ

klarinet
1. MILKO PRAVDIĆ
2. VESNA RADINČIĆ
3. BRUNO PHILIPP

fagot
1. ŽARKO PERIŠIĆ
2. MIKHAYLO KRAYNYK
3. PETAR KRIŽANIĆ

rog
1. DENIS GOLDIN
2. VERONIKA JAREC
3. KRISTINA BANOVAC

saksofon
1. DRAGAN SREMEC
2. DRAGO FABIJANIĆ
3. NIKOLA FABIJANIĆ

truba
1. TOMISLAV ŠPOLJAR
2. KREŠIMIR FABIJANIĆ
3. ŽIVKO KOCEV

trombon
1. VLADIMIR JANUŠIĆ
2. ZLATKO STRČIĆ
3. MIRO PUŠIĆ

tuba i eufonij
1. NIKOLA NOVAK
2. IVICA GEČEK
tuba i trombon Akademija
1. ŠIME VULELIJA

udaraljke
1. IGOR LEŠNIK
2. IVANA BILIĆ
3. GORAN GORŠE

harfa
1. DIANA GRUBIŠIĆ ČIKOVIĆ
2.TAJANA VUKELIĆ PEIĆ
3. BISERKA KRČELIĆ

zbor
1. ZORAN JURANIĆ
2. ELENA KONOVALOVA
3. JASENKA OSTOJIĆ

harmonika
1. MARJAN KRAJNA
2. VOLODIMIR BALYK
3. MIRAN VAUPOTIĆ

klasični balet
1. LYDIA MILA MILOVAC
2. TATJANA MARUNIĆ BRCKO
3. ANTONIJETA ŠEKETA GLEICH

suvremeni ples
1. IVANČICA JANKOVIĆ
2. ANA VESEL KRIŽAJ
3. NIKOOLA LIVANČIĆ

Prijedlog povjerenstava za izradu zadanih skladbi je usvojen.
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Prijedlog dopuna Pravilnika i Propozicija natjecanja biti će dostavljene školama na
raspravu po donošenju novog Statuta koji je usklađen sa novim Zakonom o udrugama i
trebao bi biti usvojen na sljedećem Plenumu u 10. mjesecu 2015. godine.
Vezano za promjenu Pravilnika natjecanja Tajnik čita dopis UŠ Poreč u kojem traže
da se u Pravilnik stavi da je glavni kriterij za odabir nastupa na Završnom koncertu
isključivo najviša prva nagrada u pojedinoj disciplini.
Nakon kraće rasprave gospodin Matušić daje na glasanje prijedlog da na sljedećem
Završnom koncertu Komornih sastava nastupi isključivo prvo nagrađeni sastav sa
najvećim brojem bodova u disciplini bez obzira na druge okolnosti. Prijedlog promjene
pravilnika je usvojen večinom glasova.
Ad 5.
Katarina Grgec , prof., Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta pozdravila je
sve prisutne i zahvalila se na pozivu. Zatim je održala predavanje prisutnim ravnateljima:
Umjetničko obrazovanje u kurikularnoj reformi
Nakon završenog predavanja Tajnik, Josip Burjan upozorio je da stručna vijeća koja
budu radila na kurikulumu u umjetničkim školama trebaju staviti posebnu pažnju na
predškolski odgoj koji bi trebao uči kao pojam u strategiju i u osnovnoškolski i
srednjoškolski zbog posebnosti i vještina neophodnih za glazbeno obrazovanje.
Gospođa Grgec poziva ravnatelje da se aktivno uključe u donošenje novog
kurikuluma.
Gospođa Hergešić moli da se ravnatelji jave na raspravu za predmetne kurikulume i
jedinici za ekspertnu skupinu te da se odazovu na sastanak u Muzičkoj akademiji na kome
će biti u prilici kazati svoje mišljenje.
Ad 8.
Vezano za izmjene Statuta tajnik, Josip Burjan rekao je da se izmjene uglavnom
svode na vođenje knjigovodstva i financijskog poslovanja. U prijedlogu promjena koje su
škole dobile sudjelovali su pravni i stručnjaci za financije, konzultirane su savjetodavne
institucije i Tajnik misli da je dobro napravljen.
Tajnik otvara raspravu.
Gospodin Vrbanec misli da bi se u statutu trebalo jasnije definirati kako se stječe
članstvo u udruzi.
Tajnik napominje da u zakonu stoji da članice mogu biti pravne i fizičke osobe, što
znači da svi profesori koji su zaposlenici pojedine škole automatizmom postaju članovi
udruge preko škole, što ne isključuje njihovo diskreciono pravo da li će biti aktivni u radu
ili ne. Pravilnikom o radu a ne Statutom se mogu regulirati točni uvjeti o pristupanju
fizičkih osoba udruzi.
Nakon glasanja novi Statut je jednoglasno usvojen.
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Ad 9.
Tajnik, Josip Burjan pročitao je izvješće o radu HDGPP-a u protekloj godini u
kojem je navedeno kako su sve planirane zadaće u potpunosti izvršene.
Izvješće je jednoglasno usvojeno.
Ad 10.
Tajnik, Josip Burjan pročitao je financijsko izvješće HDGPP-a za proteklu godinu sa
osvrtom na novi Zakon o udrugama.
Rasprave o izvješću nije bilo nego je jednoglasno usvojeno.
Ad 11.
Tajnik, Josip Burjan pročitao je prijedlog Predsjedništva o planiranim aktivnostima
HDGPP-a u školskoj godini 2015/2016.
PLAN AKTIVNOSTI HDGPP-a TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2015/2016.
do 02. listopada 2015.- Dostaviti Tajništvu HDGPP-a prijave za 53. hrvatsko natjecanje
učenika i studenata glazbe - KOMORNI SASTAVI
do 16. listopada 2015. - Dostaviti Tajništvu HDGPP-a prijave kandidata za nagrade HDGPP-a
(Nagrada za životno djelo, Godišnje nagrade, Priznanja pri odlasku u
mirovinu)
22. - 24. listopada 2015. - 112. Plenum HDGPP-a u Virovitici
3. - 8. studenog 2015. - Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA
2. - 5. prosinca 2015. - Opatija - Državno natjecanje KOMORNIH SASTAVA
17. prosinca 2015. - Zagreb -Svečani koncert i podjela nagrada u povodu Dana HDGPP-a
6. - 8. siječnja 2016. - Opatija - Seminari - stučno usavršavanje, predavanja i koncerti u sklopu
Centra izvrsnosti za posebno nadarene učenike i studente glazbe i plesa

do 19. siječnja 2016. - Prijave za 54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
13. - 21.veljače 2016. - Regionalno natjecanje
4. - 5. ožujka 2016. - Državno natjecanje - Primošten - ZBOROVI
12. - 19. ožujka 2016. - Državno natjecanje - Zagreb - SOLISTI I PLES
20. - 22. travnja 2016. - 113. Plenum HDGPP-a u Zadru
2. - 6. studenog 2016. - Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA
7. - 10. prosinca 2016. - Opatija - Državno natjecanje KOMORNIH SASTAVA
Uz navedene aktivnosti Predsjedništvo i Tajništvo Društva obavljat će redovne poslove te rješavati
zadaće određene na Plenumima i sastancima upravnih tijela HDGPP-a. Također će se tijekom godine u
raznim mjestima organizirati koncerti u sklopu Centra izvrsnosti, prema rasporedu koji će se dogovoriti
s domaćinima i sudionicima koncerata.
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Ad 12.
Tajnik je pročitao dopis kojeg je udruga dobila a koji se tiče kršenja zaštite
autorskih prava - fotokopiranja notnih zapisa. U raspravi su se svi složili da takve stvari
nisu dopustive i da ukoliko je moguće svakako treba kupovati originalna izdanja a ne
fotokopirati.
Tajnik čita poziv Dekana Muzičke akademije prof. Dalibora Cikojevića na
zajednički sastanak svih ravnatelja kako bi se ostvarila što bolja suradnja u budučnosti.
Sastanak se treba održati u petak 08.05.2015. u 11 sati.
Na upit iz GŠ I.M Ronjgova, Rijeka da se za sve korepetitore sudionike natjecanja
dodjeli diploma a ne samo za najbolje ocjenjenog učenika, Tajnik je rekao da se to treba
staviti u novi Pravilnik natjecanja sa čime su se svi prisutni složili.
Vezano za predstojeće natjecanje i moguće kolidiranje nastupa korepetitora, rješenje
se vidi u tome da se na vrijeme obavijesti organizator koji će promjeniti redoslijed nastupa
da korepetitor može stići na vrijeme.
Temeljem Statuta, jedoglasno je donešena odluka da se iz članstva iskjuče glazbene
škole Vanja Kos iz Sesveta i Ivanec, zbog neplaćanja članarine više od dvije godine.
Drugih prijedloga i rasprave nije bilo te je Plenum završio s radom.
Zapisnik sastavio:
Igor Jurišić

Predsjednik HDGPP-a
Frano Matušić, prof.
Sudionici Plenuma zahvaljuju na gostoprimstvu domaćinu - Ravnatelju GŠ Ivana
Lukačića prof. Rudolfu Vučiću koji je sudionicima Plenuma organizirao nezaboravan
ručak i obilazak jedinstvenih slapova Krke. Nakon prekrasnog pogleda od kojeg zastaje
dah na Šibenski arhipelag sa tvrđe Svetog Mihovila na povratku u hotel sudionici
Plenuma dočekani su svečanom večerom uz glazbu i ples, u organizaciji domaćina.
Sudionici 111. Plenuma HDGPP-a 27. - 29.04.2015. godine Šibenik
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