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ZAPISNIK
121. Plenuma - Skupštine Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga
održanog 28. svibnja 2020. u Jastrebarskom.
Nazočni:

Prije početka Plenuma predsjednik Frano Matušić prije svega je zahvalio domaćinu, ravnatelju GŠ Jastrebarsko,
prof. Dragutinu Fabijaniću na gostoprimstvu, otvorio Skupštinu i pozdravio pomoćnika ministrice znanosti i
obrazovanja prof. Momira Karina, prof. Ivanu Pilko Čunčić, načelnicu sektora za srednjoškolski odgoj i obrazovanje,
gospođu Veru Šutalo, prisutne ravnatelje i gradonačelnika Jastrebarskog. Nakon toga se prof. Fabijanić obratio riječima
dobrodošlice kao i gradonačelnik grada Jastrebarskog gospodin Zvonimir Novosel, te im poželio ugodan radni sastanak
i boravak uz poziv da se sljedeći Plenum ponovno održi u Jastrebarskom.
Tajnik Josip Burjan se prigodnim riječima i poklonima zahvalio djelatnicima Ministarstva znanosti i obrazovanja
na dosadašnjoj uspješnoj suradnji i izrazio zahvalu na njihovoj spremnosti u rješavanju aktualnih pitanja s kojima se
glazbeno i plesno školstvo susreće u svakodnevnom djelovanju.
Profesori Josip Vrbanec, Rudolf Vučić i gospođa Vera Šutalo zahvalili su tajniku Josipu Burjanu na lijepim
riječima i prigodnom daru koji im je uručio prilikom njihovog odlaska u mirovinu.
Usvojeni su neki prijedlozi dopune i izmjene dnevnog reda:
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DNEVNI

RED

1. Usvajanje zapisnika 120. Plenuma HDGPP-a održanog 23. - 25. listopada 2019. godine u Čakovcu.
2. Aktualnosti u glazbenom i plesnom školstvu - Predsjednik Frano Matušić, pomoćnik ministrice Ministarstva
znanosti i obrazovanja prof. Momir Karin i prof. Ivana Pilko Čunčić (završetak školske godine na daljinu,
završni ispiti...)
3. Izvješće tajnika HDGPP-a o 57. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe Komorni sastavi
- Županijsko 06. - 09.11.2019. godine, Opatija
- Državno 04. - 07.12.2019. godine, Zagreb
4. Izvješće tajnika HDGPP-a o 58. Županijskom hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa 28.02.09.03.2020. godine i ne održanom Hrvatskom Državnom natjecanju 30.03. - 04.04.2020. - Zagreb.
5. Priprema za 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe - Komorni sastavi
- Županijsko natjecanje 09. - 11. studenog 2020. godine,
- Državno natjecanje 02. - 05. prosinca 2020.godine., Zagreb.
6. Priprema za 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u disciplinama glasovir, solfeggio, gitara,
pjevanje, bisernica, brač, mandolina, orgulje, orkestri, klasični balet-skupine, suv. ples - solo:
- Županijsko natjecanje 13. - 21. veljače 2021. godine,
- Državno natjecanje 22. - 27. ožujak 2021.godine, Zagreb.
7. Prijedlog Propozicija i zadanih skladbi za 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa.
8. Financijsko izvješće HDGPP-a za 2019.g. i usvajanje financijskog plana za 2020. godinu.
9. Slobodna riječ - dopis Muzičke akademije Zagreb
Ad 1.
Zapisnik 120. Plenuma - održanog u Čakovcu 23. - 25. listopada 2019. je usvojen.
Ad 2.
Predsjednik Frano Matušić čestitao je ravnateljima na organizaciji i provedenim aktivnostima koje su bile
neophodne da bi se nastava na daljinu uspješno odvijala i naglasio da je bio u stalnom kontaktu s predstavnicima
Ministarstva prisutnim na Plenumu.
Pomoćnik ministrice prof. Momir Karin se zahvalio na uvodnim riječima odgovorio na mnoga postavljena pitanja i
ravnatelje obavijestio da glazbene i plesne škole u Ministarstvu znanosti i obrazovanja imaju poseban status čime i
svjedoči njegovo redovito prisustvo na Plenumima HDGPP-a. Pozvao je ravnatelje da mu se obrate sa svim
prijedlozima i temama koje on u području svog djelokruga može riješiti na obostrano zadovoljstvo.
Načelnica prof. Ivana Pilko koja je nedavno stupila na tu dužnost ističe spremnost na otvorenu suradnju u
rješavanju problema i izazova koji se nameću u svakodnevnom radu glazbenih i plesnih škola. Pomoćnik ministrice
prof. Karin istaknuo je da se završetak školske godine planira završiti nastavom na daljinu s obzirom na to da se radi o
predmetnoj nastavi a prijemni ispiti su predviđeni da se održe u školama sa strogim pridržavanjem epidemioloških
mjera sigurnosti koje propisuje stožer Centar za civilnu zaštitu.
Kroz raspravu su izneseni objektivni problemi ravnatelja vezani uz upis maturanata iz osnovne u srednju školu,
problem nedovoljnog pomoćnog osoblja u glazbenim i plesnim školama, izrade umjetničkih kurikula za glazbene škole,
plesne škole se nalaze u najtežoj situaciji i funkcioniraju vrlo teško u postojećim uvjetima.
Ravnatelji koji imaju potrebu za dodatnim pomoćnim osobljem u školama trebaju ponovno podnijeti zahtjev
obzirom da je došlo do promjene u pravnoj regulativi zapošljavanja. Potrebno je poslati dopis Ministarstvu da se rad
expertne radne skupine koja radi kurikulume za umjetničko školstvo obnovi ili intenzivira da bi se moglo izaći s
konkretnim prijedlozima temeljem kojih bi škole lakše funkcionirale. Škole koje su podnijele zahtjev ministarstvu za
otvaranje novih programa ukoliko su dobile negativan odgovor, moraju ponovno podnijeti zahtjev za novu školsku
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godinu da bi Ministarstvo financija dalo odoborenje Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Stručni suradnici u glazbenim
i plesnim školama su posebna tema o kojoj će se Ministarstvo sustavno pozabaviti, uvažavajući sve objektivne
okolnosti u datom trenutku.
Ad. 3.
Tajnik Josip Burjan izvijestio je ravnatelje o 57. Županijskom natjecanju učenika i studenata glazbe –
KOMORNI SASTAVI koje se održalo u Opatiji u hotelu Pallace Bellevue, od 6. do 9. studenog 2019. godine,
prijavljeno je 111 sastava iz 40 škola članica, od toga 20 glasovirskih dua, 37 dua, 29 tria, 17 kvarteta, 4 kvinteta, 4
sastava 6-9 članova. Natjecatelji, nastavnici i članovi ocjenjivačkih sudova činili su preko 435 aktivnih sudionika.
Zadovoljstvo svih sudionika natjecanja organizacijom i provedbom daje nam poticaj za buduću organizaciju
natjecanja u Opatiji.

Na 57. Državnom natjecanje učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI, 04. – 07.12.2019. Zagreb na
Muzičkoj akademiji sudjelovala je 31 škola, 78 sastava, s 309 sudionika od toga 19 glasovirskih dua, 22 dua, 16 tria,
14 kvarteta, 3 kvinteta i 4 sastava 6-9 članova što je s članovima ocjenjivačkih sudova činilo preko 319 sudionika.
Natjecatelji su smješteni u hotelu Laguna, a prehrana sudionika natjecanja osigurana je u restoranu Muzej, u
neposrednoj blizini Muzičke akademije Zagreb.
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Ad 4.
28. veljače - 09. ožujka 2020. održano 58. Županijsko hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u
disciplinama, flauta, klarinet, saksofon, oboa, fagot, truba, trombon, rog, tuba, eufonij, violina, violončelo, viola,
kontrabas, harfa, udaraljke, harmonika, suvremeni ples i klasični balet - skupine i zborovi na kojima je sudjelovalo 749
solista, 184 plesača u 29 plesnih skupina, 446 članova u 12 zborova, 546 profesora i korepetitora iz 69 škola, što je s 38
članova ocjenjivačkih sudova i organizacijskim odborom činilo 1963 sudionika.
Domaćini regionalnih natjecanja za bili su: GŠ „Blagoje Bersa“, Zadar, GŠ dr. Fra Ivan Glibotić, Imotski, UŠ
Franje Lučića, Velika Gorica, GŠ Pavla Markovca, Zagreb, OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb, GŠ Ferde Livadića, Samobor,
Glazbena škola Jastrebarsko.
Natjecanja su dobro organizirana te uz dobru suradnju i gostoprimstvo škola domaćina ravnatelja i djelatnika
uspješno provedena. Zahvala svima!

Tajnik Josip Burjan izvijestio je prisutne da su sve pripreme i materijali potrebni za provedbu 58. Državnog
natjecanja bili u potpunosti napravljeni: knjižica, tijek, akustičke probe, smještaj i prehrana sudionika natjecanja,
ocjenjivački sudovi, ali je resorno Ministarstvo i Agencija za odgoj i obrazovanje opravdano odlučili su da se sva
natjecanja otkazuju zbog pandemije izazvane Corona virusom.
Napomenuo je da su bili spremni rezervni - posebni uvjeti i novi raspored kako bi se natjecanje održalo pod strogim
epidemiološkim uvjetima ali za to nije bilo mogućnosti.
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Ad 5.

S obzirom na dosadašnju vrlo uspješnu suradnju u organizaciji i provedbi regionalnih natjecanja i izvrsnih uvjeta
Predsjedništvo je predložilo da se ovogodišnje 58. županijsko natjecanje komorni sastavi održi u Glazbenoj školi
Jastrebarsko od 09. do 11. studenog 2020. godine a državno od 02. do 05. prosinca 2020. godine na Muzičkoj
akademiji, Zagreb.
Ad 6. Priprema za 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u disciplinama glasovir, solfeggio, gitara,

pjevanje, bisernica, brač, mandolina, orgulje, orkestri, klasični balet - skupine, suv. ples - solo.
Temeljem kalendara školske 2020/21. godine predloženo je da se 59. Županijsko natjecanje održi od 13. do 21.
veljače 2021. s rokom prijave 19. siječnja. Prijedlozi mjesta održavanja:

59. Županijsko natjecanje 13 - 21. veljače 2021. godine
SVE REGIJE
Slavonski Brod - bisernica i brač
Makarska - mandolina
Zadar - solfeggio
Velika Gorica - suvremeni ples i klasični balet - solo
Zagreb - orgulje
orkestri – OBILAZAK
REGIJA SJEVER
Novska - glasovir
Velika Gorica - gitara
Karlovac - pjevanje
REGIJA JUG
Makarska - glasovir i pjevanje
Zadar - gitara
- 59. Državno natjecanje planirano je od 22. do 27. ožujka 2021. godine na Muzičkoj akademiji Zagreb.
Prijedlozi mjesta i vremenici održavanja natjecanja su usvojeni.
Ad.7. Na prijedlog Predsjedništva uz konzultacije s članovima povjerenstva za donošenje zadanih skladbi, obzirom na
trenutnu posebnu situaciju predloženo je da zadane skladbe za županijsko i državno natjecanje budu slobodan izbor s
tim da se zadana skladba sa županijskog natjecanja ne može svirati na državnom natjecanju i obratno.
Zadaci iz solfeggia za natjecanje radile bi prof. Alida Jakopanec i prof. Maja Marušić i prof. Lidija Đidara u slučaju da
netko od predloženih bude spriječen. Prijedlozi programa za natjecanja i izrade zadataka iz solfeggia jednoglasno su
usvojeni.
P.S. Prof. Alida Jakopanec i prof. Maja Marušić prihvatili su obvezu izrade zadataka za solfeggio. op. J.B.
Ad.8. Tajnik je izvijestio prisutne ravnatelje o financijama prihodima Udruge tijekom školske 2018/19 godine te ih
upoznao s aktivnostima (časopis Tonovi, Dan HDGPP-a, nova web stranica...) i rashodima na koja su uprihodovana
sredstva utrošena. Konačna razlika prenesenih prihoda iz 2018 i gubitka iz 2019 iznosi trideset tri tisuće kuna što je
vidljivo iz financijskog izvješća podnesenog u Finu kojeg je Udruga obveznik podnositi. Zamolio je da škole redovno
podmiruju svoje obveze u vidu članarine da bi udruga mogla ispunjavati svoju redovitu djelatnost. Financijsko izvješće
je usvojeno.
Ad.9.
Ravnateljima je predstavljena nova urednica stručno pedagoškog časopisa Tonovi - dr.sc. Mirna Sabljar viša
predavačica na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku i članica uredništva doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić s
Učiteljskog fakulteta - katedra umjetničkog područja, koje će se predstaviti u novom broju časopisa. Tajnik je zamolio
ravnatelje da potaknu svoje djelatnike da aktivno sudjeluju sa svojim člancima, novinama i iskustvima u razvoju
glazbene i plesne pedagogije.
Predsjednik Matušić je upoznao prisutne s prijedlozima Muzičke akademije: uvođenje službenih korepetitora za
natjecanje studenata, stimuliranje studenata za sudjelovanje na natjecanju novčanim nagradama ili eventualno
organiziranjem koncerata u prestižnim dvoranama (radijsko i televizijsko snimanje), pravo sudjelovanja hrvatskih
državljana koji studiraju u inozemstvu (kosi se sa Statutom), uvođenje stranih pedagoga i umjetnika u ocjenjivačke
sudove.
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Prof. Krpan je izrazio želju za boljim medijskim praćenjem natjecanja (snimanje i emitiranje Završnih koncerata) kao
najboljeg što hrvatska nudi u glazbenom obrazovanju i pojasnio ostale zahtjeve upućene Udruzi.
Zaključeno je da bi se trebala uspostaviti bolja suradnja s HRT-om, nije realno da članovi ocjenjivačkih sudova iz
inozemstva sudjeluju o ocjenjivanju radi prevelikih troškova honorara koje Agencija za odgoj i obrazovanje kao jedan
od organizatora ne može prihvatiti. Predloženo je recipročno sudjelovanje profesora s vanjskih akademija na hrvatskom
natjecanju kao i naših na vanjskom. Sudjelovati na hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa mogu samo
učenici koji se školuju u hrvatskom obrazovnom sustavu. Uvođenje službenog korepetitora samo za akademske
kategorije financijski neizvodivo - nije moguće zbog objektivnih stvari jer zahtjeva angažman korepetitora na probama
(više njih) kao i natjecanju. Ako Akademija ima neki novi prijedlog spremno će se razmotriti.
Ravnateljima su se predstavili Andrija Andabak iz Glazbene škole Đakovo i Blanka Brlić voditeljica Glazbene škole
Vinkovci, koji su prvi puta na Plenumu. OGŠ pri OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica je postala novi član Udruge.

PLAN AKTIVNOSTI HDGPP-a
TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2020/2021.
do 12. listopada 2020.- Dostaviti Tajništvu HDGPP-a prijave za 58. hrvatsko natjecanje učenika i studenata
glazbe - KOMORNI SASTAVI
do 12. listopada 2020. - Dostaviti Tajništvu HDGPP-a prijave kandidata za nagrade HDGPP-a
(Nagrada za životno djelo, Godišnje nagrade, Priznanja pri odlasku u mirovinu,
Posebne nagrada, Godišnja nagrada za školu - članicu HDGPP-a)
20 - 22. listopada 2020. - 122. Plenum HDGPP-a, Osijek
9. - 11. studenog 2020. - 58. Županijsko natjecanje KOMORNI SASTAVI
2. - 5. prosinca 2020. - Zagreb - 58. Državno natjecanje KOMORNI SASTAVI
17. prosinca 2020. - Zagreb - Svečani koncert i podjela nagrada u povodu Dana HDGPP-a
7. - 9. siječnja 2021. - Opatija - CENTAR IZVRSNOSTI - Seminari HDGPP-a
- stručno usavršavanje, predavanja i koncerti u sklopu Centra izvrsnosti
do 19. siječnja 2021. - Prijave za 59. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa
(glasovir, gitara, pjevanje, solfeggio, bisernica, brač, orgulje, mandolina,
orkestri, suvremeni ples- solo i klasični balet - solo)
13. - 21. veljače 2021. - 59. Županijsko natjecanje
22. - 29. ožujka 2021. - Zagreb - 59. Državno natjecanje
20. - 21. travnja 2021. - 123. Plenum HDGPP-a, Karlova
3. - 6. studenog 2021. - 59. Županijsko natjecanje KOMORNI SASTAVI
2. - 4. prosinca 2021. - Zagreb - 59. Državno natjecanje KOMORNI SASTAVI
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.
Prijedlozi nadnevaka i aktivnosti uvjetovani su epidemiološkim stanjem na koji smo spremni odgovoriti!
Tajnik HDGPP-a
Josip Burjan

Drugih prijedloga i rasprave nije bilo te je Skupština završila s radom.
Zapisnik sastavio:
Igor Jurišić

Predsjednik HDGPP-a
Frano Matušić, prof.

Posebna zahvala domaćinu 121. Plenuma ravnatelju Glazbene škole Jastrebarsko, prof. Dragutinu Fabijaniću
koji je u iznimno kratkom roku uspio izvrsno organizirati 121. Plenum.
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