
  

 

     

 

Zagreb, 3. studenog 2015. 

 Z A P I S N I K 
112. Plenuma-Skupštine Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga  

održane 23. - 24. listopada 2015. u Labinu 
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Predsjednik HDGPP-a Frano Matušić otvorio je Skupštinu i pozdravio prisutne ravnatelje, gospodina 

Zorana Rajkovića zamjenika gradonačelnika Labina, ravnateljicu OUŠ Matka Brajše Rašana, prof. Melitu 

Lasek i Alicu Hergešić iz AZOO. 

Zatim se prisutnima, u ime domaćina, toplim riječima dobrodošlice obratila ravnateljica OUŠ Matka 

Brajše Rašana, prof. Melita Lasek koja je zahvalila na dodjeljenom im domaćinstvu 112. Plenuma-Skupštine 

te je upoznala prisutne s djelatnošću škole i programom aktivnosti koje su domaćini organizirali po završetku 

radnog dijela Skupštine.  

 Zamjenik gradonačelnika grada Labina gospodin Rajković 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. 

Nako toga je održan kratki umjetnički program u kojem su nastupili učenici iz OUŠ M.B. Rašana, solist 

na harmonici i plesna skupina. 

Zatim je gospodin Matušić uručio, gospođi Lasek gospodinu Rajkoviću prigodne poklone, knjige sa 

glazbenom tematikom, u znak zahvale na domaćinstvu i sjećanje na Skupštinu HDGPP-a u Labinu. Zahvalio 

im je na prigodnom obraćanju te započeo s radnim dijelom Skupštine predloživši sljedeći: 

 

 D N E V N I    R E D 

 

1. Čitanje i usvajanje zapisnika 111. Plenuma- Skupštine HDGPP-a. 

2. Pripreme  za Županijsko - 53. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI, 

koje će se održati od 3. do 11. studenog 2015. godine 

     - Odredišta, nadnevci, ocjenjivački sud. 

3. Pripreme za Županijsko - 54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa koje će se održati od 

13. do 21. veljače 2016.  

    - Odredišta, nadnevci, ocjenjivački sud. 

4. Obavijesti o pripremi, organizaciji i provedbi  - Državnog natjecanja - 53. Komorni sastavi  i 54. solisti, 

ples i zborovi. 

5. Izvješće o izvršenoj ovjeri usklađenog Statuta HDGPP-a sukladno odredbi  čl.27  Zakona o udrugama.  

6. Izborna Skupština društva  

     - Izvješće o radu, financijsko izvješće, plan rada, izbor Predsjedništva. 

7. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo i Godišnjih nagrada pedagozima predloženim za nagrade 

HDGPP-a, te Priznanja djelatnicima koji odlaze u mirovinu i Posebne nagrade. 

8. Organizacija programa Svečanog koncerta u povodu Dana HDGPP-a 17. prosinca 2015.- Koncertna 

dvorana Muzičke akademije. 

9. Organizacija programa stručnih seminara u Opatiji od 6. do 8. u siječnja 2016., u sklopu Centra 

izvrsnosti. 

   10. Slobodna riječ. 

Dopuna i izmjena nije bilo, te je usvojen predloženi dnevni red. 
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Ad 1.  

   Čitanje i usvajanje zapisnika 111. Plenuma-Skupštine HDGPP-a. 

Primjedbi, izmjena i dopuna zapisnika 111. Plenuma-Skupštine održanog u Šibeniku nije bilo, te je 

jednoglasno usvojen.  

 

Ad 2.  

 Pripreme  za Županijsko - 53. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – KOMORNI SASTAVI, koje 

će se održati od 3. do 11. studenog 2015. godine. 

 Tajnik gosp. Burjan čita planirani tijek regionalnog komorni sastavi u studenom: 3.11., Split - GŠ J. 

Hatzea, 4.11. Zagreb – OGŠ R. Matza, 5.11. Bjelovar – GŠ V. Lisinskog, 6.11. Rijeka – GŠ I. M. Ronjgova, i 

7.11. Muzička akademija Zagreb.  

  Predlog  predsjedništva za članove ocjenjivačkih sudova za regionalno komorne sastave: Glasovirska dua: 

Jelica Kuzmin, Olivera Mirković, Lidija Lovrić Vidiš, Najda Čapalija, i Ela Korbar. Za ostale sastave: Branko 

Mihanović, Jože Haluza, Lidija Horvat Dunjko, Marjan Krajna, Xhevdet Sahatxhija. Članovi Plenuma se se 

složili sa predlogom predsjedništva te su ga jednoglasno prihvatili. 

Ad 4.  

 Obavijesti o pripremi, organizaciji i provedbi  - Državnog natjecanja - 53. Komorni sastavi  i 54. solisti, 

ples i zborovi. 

 Radi racionalizacije troškova i smanjenih finacijskih sredstava, odlučeno da se  53. Državno natjecanje - 

Komorni sastavi održi u Zagrebu u prostorijama Muzičke akademije od 3. do 6. prosinca 2015. godine 

umjesto u Opatiji. Natjecatelji će biti smješteni u Hotelu Laguna a prehrana za natjecatelje biti će u jednom od 

restorana u blizini Muzičke akademije, nakon što se provede javna nabava, o čemu će škole biti pravovremeno 

obavještene. Smještaj je predviđen za sudionike natjecanja koji nisu u Zagrebačkom prstenu i prema tome će 

biti složen i raspored nastupa i akustičkih proba. Moli ravnatelje za racionalni izbor prevoznika sudionika 

natjecanja radi što brže refundacije putnih troškova. 

 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. 

Predlog predsjedništva za članove ocjenjivačkih sudova: Glasovirska dua - Mladen Janjanin, Dalibor 

Cikojević, Ruben Dalibaltayan, Jakša Zlatar, Vladimir Babin. Ostali sastavi: Branko Mihanović, Jože Haluza, 

Lidija Horvat Dunjko, Istvan Romer, Dario Teskera. Sudionici Plenuma su se jednoglasno izglasali predlog. 

Ad 3.  

 Pripreme za Županijsko - 54. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa koje će se održati od 

13. do 21. veljače 2016.  

 Tajnik Burjan napominje da su propozicije i zadane skladbe za 54. natjecanje dostavljene školama u lipnju 

te da se iste nalaze na stranici Društva tako da su dostupne svima. 

Regionalno - međužupanijsko natjecanje održat će se od 13. do 21. veljače 2016 i to: 

Regija SJEVER: 

Glazbena škola Jastrebarsko – drveni puhači,  

GŠ Ferdo Livadić, Samobor – limeni puhači 

UŠ Franje Lučića, Velika Gorica – gudači i suvremeni ples - za sve regije 

OGŠ Rudolf Matz, Zagreb – harmonika – za sve regije 

GŠ Pavao Markovac, Zagreb – harfa – za sve regije 

Muzička akademija Zagreb – udaraljke – za sve regije 

Zborovi - obilazak 

Regija JUG: 

GŠ Imotski – svi puhači,  

GŠ Blagoje Bersa, Zadar – svi gudači 

54. Državno natjecanje okvirno bi trebalo biti na Muzičkoj akademiji Zagreb i to: 04 i 05. 03.2016 - 

zborovi, i od 12. do 19. 03.2016 solisti i ples. 

54. Komorni sastavi 2016. -  Regionalno od 02. do 06.11.2016. i Državno od 07. do 10.12.2016. u 

Zagrebu. 
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Predlog predsjedništva ocjenjivačkih sudova za regionalno - međužupanijsko natjecanje: 

 
Članovi ocjenjivačkih sudova za Regionalno - međužupanijsko natjecanje   

54. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa 

od 13. do 21. VELJAČE 2016.  
 

 

Velika Gorica  Jastrebarsko  

Zadar  Imotski  

violina i viola  flauta, klarinet, saksofon, oboa i fagot  

1. ANĐELKO KRPAN - predsjednik 1. VESNA HAJDIN - predsjednica 

2. NENAD MERLE 2. VESNA RADINČIĆ 

3. ANTE ŽIVKOVIĆ 3. BRANKO MIHANOVIĆ 

4. INES ANA BADANJAK 4. NIKOLA FABIJANIĆ 

5. KREŠIMIR PUSTIČKI 5. MYKHAYLO KRAYNYK  

  

Velika Gorica  Samobor  

Zadar   Imotski   

violončelo i kontrabas  truba, trombon, rog, tuba i eufonij 

1. MIHOVIL KARUZA - predsjednik 1. DARIO TESKERA - predsjednik 

2. MILJENKO ŠAJFAR 2. ŽIVKO KOCEV 

3. BERNARDA DEBUŠ REDŽIĆ 3. KRISTINA BANOVAC 

4. MAURO ŠESTAN 4. IVAN GLIBOTA   

5. NIKŠA BOBETKO 5. NIKOLA NOVAK 

   

Zagreb  Zagreb   

harmonika  udaraljke 

1. MARJAN KRAJNA - predsjednik 1. IGOR LEŠNIK - predsjednik 

2. MIRAN VAUPOTIĆ 2. BOŽIDAR REBIĆ 

3. VOLODIMIR BALYK 3. IVANA BILIĆ 

4. DALIBOR BOLJUN 4. GORAN GORŠE 

5. NIKOLA JANKOV 5. JURAJ VUGLAČ 

 

Zagreb    OBILAZAK   

harfa zbor 

1. DIANA GRUBIŠIĆ ĆIKOVIĆ - predsjednica 1. JASENKA OSTOJIĆ - predsjednica 

2. TAJANA VUKELIĆ PEIĆ 2. ZORAN JURANIĆ 

3. MIRJANA KRIŠKOVIĆ 3. ELENA KONOVALOVA-ŠTEFANIĆ 

4. BISERKA KRČELIĆ 

5. JULIJA NAĐ 

 

Velika Gorica    Velika Gorica  

klasični balet  suvremeni ples 

1. ANTONIJETA ŠEKETA-GLEICH - predsjednica 1. IVANČICA JANKOVIĆ - predsjednica 

2. SPOMENKA ŠPAREMBLEK 2. NIKOOLA LIVANČIĆ 

3. TATJANA MARUNIĆ 3. KATARINA RILOVIĆ 

4. NATALIA NIKITINA 4. VLASTA MAROTTI HRAŠĆANEC 

5. LYDIA MILA MILOVAC 5. MIRJANA BRCKO 

 

 

Gospodin Knežević iz OGŠ Metković predlaže umjesto profesorice Radinčić profesora Brunu Phillipa 

što Skupština usvaja. 

Ravnateljica GU E. Bašić predlaže Rudolfa Homena umjesto Živka Koceva, na što joj je odgovoreno da 

je predlog ocjenjivačkih sudova za limene puhače predložilo samo Županijsko vijeće limenih puhača. 

Ostalih izmjena nije bilo te je predlog usvojen. 
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Ad 5.  

  Izvješće o izvršenoj ovjeri usklađenog Statuta HDGPP-a sukladno odredbi  čl.27  Zakona o udrugama. 

Predsjednik HDGPP-a Frano Matušić, čita rješenje koje je donio Gradski ured Grada Zagreba o 

usklađenosti Statuta HDGPP-a sa Zakonom o udrugama sa pojedinostima vezanim o upisu HDGPP-a u 

registar udruga, likvidatoru. 

U obrazloženju Gradskog ureda stoji da su priloženi svi potrebni dokumenti za upis promjena u registar 

te je zahtjev osnovan, čime je usvojen novi Statut udruge koji je u skladu sa Zakonom o udrugama, te su sve 

promjene u Statutu izvršene u skladu sa čl.27 Zakona o udrugama. 

Nakon toga sudionicima Plenuma su se predstavile ravnateljice škola koje su prvi puta na Plenumu, 

Snježana Mrljak iz GŠ Karlovac, i Ljerka Pašalić iz GŠ Z.Grgoševića,Sesvete. 

Ad 6.  

 Izborna Skupština društva  

    - Izvješće o radu, financijsko izvješće, plan rada, izbor Predsjedništva. 

 Predsjednik HDGPP-a Frano Matušić, čita izvješće o radu udruge i aktivnosti koje je društvo provelo 

kroz školsku 2014/2015. godinu - natjecanja, seminari, Plenumi... 

 Sa AZOO je riješen nesporazum oko putnih troškova ocjenjivačkih sudova koji su nastali na prošlom 

natjecanju. 

 Po novom Zakonu o udrugama HDGPP je obveznik svaka tri mjeseca podnositi financijsko izvješće 

koje je dostupno na stranicama Fine. Obzirom na potrebu za urednim financijskim poslovanjem koje udruga 

mora imati, Tajnik moli ravnatelje škola koje to do sada nisu napravile da redovito podmiruju svoje obveze - 

uplate članarinu radi nesmetanog obavljanja planiranih redovitih aktivnosti Društva. 

Plan aktivnosti je promjenjen u odnosu na predloženi u tome da su sva natjecanja i zborova i solisti odvijaju u 

Zagrebu a ne u Primoštenu i Dubrovniku kao što je to bilo do sada. 
 

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) 

23. - 24. listopada 2015. - 112. Plenum-Skupština HDGPP-a u Labinu 

   3. - 8. studenog 2015. - Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA 

    2. - 5. prosinca 2015. - Zagreb - 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 - Zagreb - ZBOROVI  

  12. - 19. ožujka 2016. - Državno natjecanje - Zagreb - SOLISTI I PLES 

  20. - 22. travnja 2016. - 113. Plenum-Skupština HDGPP-a u Zadru 

 2. -  6. studenog 2016. - Županijsko natjecanje KOMORNIH SASTAVA 

 7. - 10. prosinca 2016. - Zagreb - 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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 Predsjednik Matušić naglašava da je donošenjem novog Statuta a temeljem članka 28. i članka 30. istog 

potrebno izvršiti ponovni izbor predsjedništva. Temeljem dosadašnjeg iskustva smatra da bi bilo dobro da se 

predsjedništvu koje je do sada obnašalo dužnost, čiji su članovi svojim dosadašnjim radom i sudjelovanjem u 

aktivnostima Društva i maksimalnim angažmanom zaslužili da im se produži mandat sa jednom izmjenom. 

Umjesto gospodina  Drage Kadoića koji odlazi u mirovinu, predlaže gospodina Josipa Vrbaneca iz GŠ Pavla 

Markovca, Zagreb koji je prihvatio kandidaturu za člana Predsjedništva. 

 Predlaže sljedeće članove Predsjedništva: Zdenka Merčep, Antonijeta Šeketa Gleich, Branka Višić 

Karavida, Borut Vidošević, Veljko Valentin Škorvaga, Frano Matušić, Josip Vrbanec i Josip Burjan. 

 Nakon što su predloženi članovi jednoglasno izabrani od strane poslanika Plenuma, novoizabrano 

Predsjedništvo je nakon kratkog sastanka odlučilo da je novi predsjednik Društva Frano Matušić, a tajnik 

Josip Burjan što su javnim glasovanjem jednoglasno potvrdili poslanici članica HGPP-a na Skupštini. 

 

Ad 7.  

 Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo i Godišnjih nagrada pedagozima predloženim za nagrade 

HDGPP-a, te Priznanja djelatnicima koji odlaze u mirovinu i Posebne nagrade. 

 Tajnik moli ravnatelje da nagrađeni svakako dođu po svoja priznanja i nagrade te ih prime na službenom 

dijelu Dana HDGPP-a koji će se održati tradicionalno 17.12., ove godine u novootvorenoj Koncertnoj dvorani 

Muzičke akademije - jednoj od najljepših u ovom dijelu Europe. 

 Gospodin Matušić je pročitao predloge Predsjedništva za dodjelu nagrada: 

Nagrada za Životno djelo - Prerad Detiček, GŠ Pavla Markovca, Zagreb – jednoglasno usvojeno, 

Godišnje nagrade: Antonijeta Šeketa Gleich, Škola za balet i ritmiku, Zagreb, Sunčica Grego, UŠ Luke 

Sorkočevića, Dubrovnik,  Dario Maleš, GŠ J. Hatzea, Split, Ana Šterpin Zagoranski, Umjetnička škola Poreč, 

Alida Jakopanec, GŠ V. Lisinskog, Bjelovar. – jednoglasno usvojeno. 

 Posebe nagrade za Doprinos glazbenom i plesnim školstvu na predlog Predsjedništva:  

Glazbena škola Karlovac, Cilklus koncerata povodom 211. obljetnice škole, Katarina Grgec iz MZOiS i Goran  

Sučić iz AZOO. 

 Ravnateljica UŠ Poreč predlaže da se  Posebna nagrada dodjeli i GU Elly Bašić, Zagreb koja je ove 

godine obilježila 50. obljetnicu škole i također imala vrlo zapažen ciklus koncerata povodom svoje obljetnice. 

Nakon kraće rasprave, svi predlozi su usvojeni. 

 Tajnik Burjan napominje  da se od sljedeće godine pravilnikom uvede kategorija najuspješnija škola i 

najuspješniji ravnatelj kojeg bi trebali birati sami ravnatelji između sebe čime bi posebna nagrada dobila na 

važnosti. 

 Ravnateljica GŠ Karlovac se zahvalila na dodjeljenoj nagradi. 

 

Ad 8.  

 Organizacija programa Svečanog koncerta u povodu Dana HDGPP-a 17. prosinca 2015. 

Tajnik je pročitao program Svečanog koncerta u povodu Dana HDGPP-a na kojem će nastupiti laureati 

pobjednici Državnih natjecanja na kome če se dodjeliti i nagrade pedagozima. 

 

Ad 9.  

Stručni seminar u sklopu  Centra izvrsnosti održat će se u Opatiji od 6. do 8. u siječnja 2016., hotelu 

Ambasador a predavači su priznati svjetski i hrvatski umjetnici – pedagozi: glasovir - Konstantin Bogino, 

gitara - Petrit Ceku, pjevanje - Annemarie i Gerhard Zeller, i harmonika - Aleksander Selivanov. Sve 

obavijesti o samom seminaru biti če tiskane u knjižici sa svim pojedinostima i pravovremeno dostavljene 

školama.  
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Ad 10.  

 Tajnik Burjan moli škole koje to do sada nisu napravile da pošalju statističke podatke o broju upisanih 

učenika u novu školsku godinu. 

 Naglasio je da je u izradi novi Pravilnik o hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa koji 

če se kao nacrt poslati školama na razmatranje. 

 Nagrada za životno djelo od ove godine neće biti u novčanom iznosu od 4.000,00 kuna več će se 

dodjeljivati umjetnička slika, što je prihvačeno. 

 Na predlog Tajnika donesena je Odluka o isplati putnih troškova sudionicima natjecanja (ocjenjivačkim 

sudovima), tj. da se za refundiranje putnih troškova uzima isključivo povratna autobusna karta. Odluka je 

jednoglasno usvojena. 

 Ravnatelj GŠ Jastrebarsko gospodin Fabijanić naglašava problem koji se javlja pri obračunu autorske 

naknade koju vrši ZAMP. Nakon kraće rasprave donesen je zaključak da se ponovo pokuša iznaći rješenje na 

zajedničkom sastanku članova Predsjedništva sa predstavnicima HDS-a i ZAMP-a u svrhu dobijanja 

povoljnijih i jasnijih uvjeta oko naplate same naknade. 

 Drugih prijedloga i rasprave nije bilo te je Skupština završila sa radom. 

 

 Zapisnik sastavio:  
      Igor Jurišić  

 Predsjednik HDGPP-a  

  Frano Matušić, prof. 
 

 

Sudionici  112. Plenuma-Skupštine zahvaljuju na gostoprimstvu- Meliti Lasek, ravnateljici Umjetničke 

škole Matka Brajše Rašana, Labin, koja je sudionicima Skupštine organizirala obilazak jedinstvenog 

povijesnog djela Labina, nakon čega su na povratku u hotel sudionici Skupštine dočekani svečanom večerom 

uz glazbu i ples, u organizaciji domaćina. 

 

Sudionici 112. Plenuma - Skupštine HDGPP-a,  Labin   23. - 24.10.2015. 

godine, Labin 


