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Predsjednik HDGPP-a Frano Matušić otvorio je Plenum i pozdravio prisutne ravnatelje, gospođu
Veru Šutalo načelnicu Sektora za obrazovni sustav Ministarstva znanosti, obrazovamja i sporta, gospođu
Alicu Hergešić višu savjetnicu u Agenciji za odgoj i obrazovanje, gospodina Gorana Sučića, te domaćine
- gospođu Mariju Vučković zamjenicu župana Dubrovačko-neretvanske županije, gospodina Mojmira
Vladimira pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Metkovića i gospodina Zvonka
Kneževića ravnatelja Osnovne glazbene škole Metković.
Gospodin Knežević je pozdravio sve prisutne i zaželio ugodan boravak u Metkoviću te zahvalio
predstavnicima Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Metkovića koji su pružili potporu održavanju
Plenuma te upoznao prisutne s rasporedom događanja koja su organizirana uz radni dio Plenuma.
U ime gradonačelnika Metkovića prisutne je pozdravio pročelnik Upravnog odjela za društvene
djelatnosti gospodin Mojmir Vladimir te poželio dobrošlicu i uspješan rad Plenuma.
Gospođa Marija Vučković izrazila je zadovoljstvo što je Plenum organiziran u Metkoviću
naglasivši da je upoznata s uspješnim djelovanjem Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i to će
biti još jedan poticaj za rad Osnovne glazbene škole Metković te poželjela ugodan boravak sudionicima
Plenuma u ovom lijepom kraju bogatom kulturnom baštinom.
Predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta gospođa Vera Šutalo zahvalila je
domaćinima na gostoprimstvu a Hrvatskom društvu glazbenih i plesnih pedagoga na dugogodišnjoj
organizaciji kvaltetnih stručnih skupova. Pozdravila je sve prisutne u ime Ministra, gospodina Željka
Jovanovića i prenijela želje za nastavkom izuzetno dobre suradnje. Naglasila je kako je u suradnji s
HDGPP-om učinjeno puno na unapređenju umjetničke odgojno obrazovne djelatnosti. Rekla je da u
Ministarstvu posvećuju jednaku pozornost svakom segmentu obrazovno odgojnog sustava pa tako i
umjetničkom obrazovanju koji je po broju učenika i ustanova najmanji segment.
Poslije uvodnih obraćanja, svim sudionicima Plenuma uručeni su prigodni darovi Turističke
zajednice Metković.
Predsjednik Frano Matušić uručio je monografije HDGPP-a predstavnicima Dubrovačkoneretvanske županije i Grada Metkovića u znak zahvale na ukazanom gostoprimstvu.
Zatim je predsjednik Frano Matušić za rad Plenuma predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika 105. plenuma HDGPP-a.
2. Pripreme za Državno natjecanje - 50. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe
– KOMORNI SASTAVI, koje će se održati u Opatiji od 5. do 8. prosinca 2012. godine.
3. Pripreme za 51. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa koje će se održati:
- Regionalna natjecanja od 16. do 24. veljače 2013.
- Državno natjecanje - orkestri od 8. do 10. ožujka 2013. - Primošten
- Državno natjecanje - solisti i ples od 18. do 23. ožujka 2013. - Dubrovnik
4. Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo i Godišnjih nagrada pedagozima predloženim za
nagrade HDGPP-a, te Priznanja djelatnicima koji odlaze u mirovinu.
5. Program svečanog koncerta u povodu Dana HDGPP-a 17. prosinca 2012.
6. Program stručnih seminara u siječnju 2013., u sklopu Centra izvrsnosti.
7. Organiziranje koncerata HDGPP-a u školskoj godini 2012/2013., u sklopu Centra izvrsnosti.
8. Izbor novih članova Predsjedništva HDGPP-a (umjesto dosadašnjih članova Predsjedništva
koji odlaze u mirovinu).
9. Pojašnjenja u vezi stručnih ispita i napredovanja nastavnika
- Viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje Alica Hergešić, prof.

10. Upisi učenika u umjetničke programe u kontekstu analize upisa učenika u školskoj godini 2012./13,
objektivne poteškoće i slabosti…
- mr. sc. Vera Šutalo načelnica Sektora za obrazovni sustav Ministarstva znanosti, obrazovamja i sporta

11. Slobodna riječ.
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Dopuna i izmjena nije bilo, te je usvojen predloženi dnevni red.
Ad 1.
Primjedbi, izmjena i dopuna zapisnika 105. plenuma nije bilo, te je jednoglasno usvojen.
Ad 2.
Tajnik Josip Burjan ukratko je upoznao prisutne s pripremama za natjecanje komornih sastava.
Održano je nekoliko sastanaka u Agenciji za odgoj i obrazovanje na kojima se raspravljalo o financiranju
gdje je posebno naglašena potreba smanjivanja troškova provedbe natjecanja. Temeljem toga određeno je
da se jednu noć osigura smještaj u hotelu sudionicima natjecanja koji zbog udaljenosti ne mogu isti dan
doputovati na natjecanje i vratiti se kući. Zatim je podsjetio prisutne ravnatelje kako je na prošlom
plenumu odlučeno da se neće održati regionalna natjecanja komornih sastava, nego je potrebno napraviti
strogu selekciju na školskim natjecanjima i prijaviti samo sastave koji kvalitetom izvedenog programa
zadovoljavaju kriterije za nastup na državnom natjecanju. Također je odlučeno da sve pristigle prijave za
natjecanje pregledaju članovi ocjenjivačkih sudova i u slučaju kad prijavljeni program ne odgovara
propozicijama za natjecanje komornih sastava prijave neće biti prihvaćene i natjecatelji neće moći
sudjelovati na natjecanju. Zbog toga poziva ravnatelje da dobro pregledaju prijave prije nego ih ovjere
svojim potpisom. Također podsjeća da je zadnji rok za dostavu prijava 12. studeni 2012. i prijave pristigle
nakon toga roka neće biti prihvaćene.
Gospodin Vrbanec je upozorio na problem naplate putnih troškova odnosno plaćanje potvrde o
cijeni autobusne karte koju je potrebno priložiti u izvornom obliku za svakog sudionika natjecanja za
kojeg se od Agencije za odgoj i obrazovanje traži povrat putnih troškova. Cijena izdavanja svake potvrde
iznosi od 15,00 do 100,00 kuna zavisno o mjestu izdavanja potvrde. Kad se navedene cijene potvrda za
sve sudionike natjecanja zbroje dobije se vrlo veliki iznos koji je za njih plaćen. Smatra da je dovoljna
jedna potvrda za sve sudionike natjecanja koji putuju na istoj relaciji ili bar kopije potvrda kako se ne bi
moralo plaćati izvorne potvrde za svakog sudionika natjecanja.
Gospođa Hergešić odgovara da pravilnik o naknadi putnih troškova određuje kako je potrebno za
svakog pojedinca za kojeg se traži povrat putnih troškova priložiti izvornu potvrdu o cijeni autobusne
karte.
Tajnik Josip Burjan o tome je već više puta postavljao pitanje u Agenciji za odgoj i obrazovanje
međutim rečeno mu je da je takva zakonska regulativa po kojoj se vrši povrat putnih troškova. Naglašava
kako bi promjenom te odredbe glazbene škole ostvarile znatnu financijsku uštedu.
Gospođa Šutalo je rekla da će to pitanje postaviti na Upravnom vijeću Agencije za odgoj i
obrazovanje kako bi se to riješilo.
Predsjednik Frano Matušić upoznao je prisutne s prijedlogom članova ocjenjivačkih sudova za
natjecanje komornih sastava koje imenuje Povjerenstvo za provedbu Državnog natjecanja:
glasovirska dua i glasovir za 6 i više ruku

dua, tria, kvarteti i sastavi 5 – 12 članova

1. DALIBOR CIKOJEVIĆ
2. MLADEN JANJANIN
3. ĐORĐE STANETTI
4. VLADIMIR BABIN
5. OLGA CINKOBUROVA

1. TONKO NINIĆ
2. RENATA PENEZIĆ
3. LIDIJA HORVAT DUNJKO
4. XHEVDET SAHATXHIJA
5. DALIBOR CIKOJEVIĆ

Ad 3.
Tajnik Josip Burjan rekao je kako financiranje uvjetuje i raspored termina regionalnog i državnog
natjecanja. Reginalna se natjecanja u potpunosti financiraju iz sredstava koje prikupi HDGPP kao
organizator. Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i Agencija za odgoj i obrazovanje ne sudjeluju u
financiranju regionalnih natjecanja nego snose troškove samo državnog natjecanja. Kako bi se troškovi
natjecanja sveli na najmanju moguću mjeru napravljen je sljedeći raspored regionalnih i državnog
natjecanja:
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REGIONALNA NATJECANJA
10. - 24. veljače 2013., obilazak - orkestri
12. i 13. veljače 2013., Našice - bisernica i brač
15. veljače 2013., Zagreb - glasovir - Akademija
15. veljače 2013., Zagreb - orgulje
16. veljače 2013., Velika Gorica - klasični balet i suvremeni ples
16. i 17. veljače 2013., Zadar - solfeggio
17. veljače 2013., Zagreb - pjevanje - Akademija
18. i 19. veljače 2013., Split - glasovir
20. veljače 2013., Split - pjevanje
21. veljače 2013., Imotski - gitara
21. veljače 2013., Varaždin - glasovir i pjevanje
23. i 24. veljače 2013., Velika Gorica - gitara
DRŽAVNO NATJECANJE
8. - 10. ožujka 2013., Primošten - orkestri
15. ožujka 2013., Zagreb - orgulje
18. ožujka 2013., Dubrovnik - glasovir
18. i 19. ožujka 2013., Dubrovnik - solfeggio
20. ožujka 2013., Dubrovnik - gitara
22. ožujka 2013., Dubrovnik - pjevanje
22. i 23. ožujka 2013., Dubrovnik - bisenica i brač
23. ožujka 2013., Dubrovnik - klasični balet i suvremeni ples
23. ožujka 2013., Dubrovnik - ZAVRŠNI KONCERT
Predsjednik Frano Matušić je pročitao je sljedeći prijedlog Predsjedništva za članove ocjenjivačkih
sudova na regionalnim natjecanjima:
solfeggio
1. Aleksandra Matić
2. Vesna Vlaho
3. Ivan Golčić
4. Dubravka Pavić
5. Alida Jakopanec
pjevanje
1. Vlatka Oršanić
2. Snježana Bujanović Stanislav
3. Tihana Herceg Ivšić
4. Viktorija Badrov
5. Sanja Erceg Vrekalo

glasovir
1. Dalibor Cikojević
2. Đorđe Stanetti
3. Jelica Kuzmin
4. Kosovka Čudina
5. Ivanka Kordić
gitara
1. Maroje Brčić
2. Xhevdet Sahatxhija
3. Tomislav Vasilj
4. Alemka Orlić
5. Moreno Vinceković
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orgulje
1. Mario Penzar
2. Ljerka Očić
3. Jasna Šumak Picek
4. Eduard Kancelar
5. Zoran Juranić

bisernica i brač
1. Veljko Valentin Škorvaga
2. Svetlana Krajna
3. Daniel Kopri
4. Miloš Grubić
5. Gordana Božić

suvremeni ples
1. Ivančica Janković
2. Nikoola Livančić
3. Korana Smoljanović
4. Jasna Frankić Brkljačić
5. Mirjana Brcko

klasični balet
1. Antonijeta Šeketa Gleich
2. Tatjana Marunić Brcko
3. Lydia Mila Milovac
4. Natalia Nikitina
5. Andreja Jeličić

orkestri
1. Igor Gjadrov
2. Karlo Kraus
3. Jasenka Ostojić Radiković
glasovir - Akademija
1. Martin Hughes
2. Balasz Szokolay
3. Massimo Gon

pjevanje - Akademija
1. Eva Novak Houška
2. Annemarie Zeller
3. Valentina Fijačko

Pozvao je prisutne da rasprave o prijedlogu Predsjedništva i daju moguće izmjene i dopune. Dopuna
i izmjena nije bilo te je Plenum usvojio navedeni prijedlog Predsjednišva za članove ocjenjivačkih sudova
na regionalnim natjecanjima - 51. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa koja će se
održati od 10. 24. veljače 2013. godine.
Zatim je upoznao je prisutne s prijedlogom članova ocjenjivačkih sudova za Državno natjecanje 51. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, koje imenuje Povjernstvo za provedbu
Državnog natjecanja:
solfeggio
1. Aleksandra Matić
2. Vesna Vlaho
3. Ivan Golčić
4. Dubravka Pavić
5. Alida Jakopanec

glasovir
1. Konstantin Bogino
2. Dalibor Cikojević
3. Đorđe Stanetti
4. Dubravka Tomšić
5. Vladimir Babin

pjevanje
1. Olivera Miljaković
2. Snježana Bujanović Stanislav
3. Vlatka Oršanić
4. Lidija Horvat Dunjko
5. Eva Novak Houška

gitara
1. Darko Petrinjak
2. Maroje Brčić
3. Ištvan Römer
4. Xhevdet Sahatxhija
5. Goran Listeš

orgulje
1. Mario Penzar
2. Ljerka Očić
3. Jasna Šumak Picek
4. Eduard Kancelar
5. Zoran Juranić

tambure
1. Veljko Valentin Škorvaga
2. Svetlana Krajna
3. Daniel Kopri
4. Miloš Grubić
5. Gordana Božić
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orkestri
1. Igor Gjadrov
2. Karlo Kraus
3. Jasenka Ostojić Radiković
4. Tonko Ninić
5. Zoran Juranić

klasični balet
1. Antonijeta Šeketa Gleich
2. Tatjana Marunić Brcko
3. Lydia Mila Milovac
4. Natalia Nikitina
5. Andreja Jeličić

suvremeni ples
1. Zagorka Živković
2. Normela Krešić Vrkljan
3. Desanka Virant
4. Vesna Mimica
5. Mirjana Preiss
Tajnik Josip Burjan pročitao je zamolbu UŠ Luke Sorkočevića da službeni ugađač glasovira na
Državnom natjecanju u Dubrovniku bude gospodin Davor Bosnar koji održava glasovire njihove škole.
Zamolba se prihvaća uz uvjet poštivanja postupka javne nabave koji se primjenjuje za sve usluge
vezane uz Državno natjecanje jer se ono financira iz državnog proračuna.
Tajnik Josip Burjan upoznao je prisutne da Agencija za odgoj i obrazovanje preuzima dosta poslova
oko provedbe Državnog natjecanja, od pisanja diploma do nekih drugih tehničkih poslova, međutim škole
i dalje trebaju kontaktirati Tajništvo HDGPP-a ukoliko imaju pitanja u vezi natjecanja. Od tiskanog
materijala za državno natjecanje izradit će se i dostaviti školama samo Programska knjižica natjecanja
dok plakata, mapa i istalih tiskanih materijala neće biti.
Predsjednik Frano Matušić rekao je kako je na sastancima u Agenciji za odgoj i obrazovanje
dogovoreno da ostaje ono što je bitno za provedbu natjecanja imajući u vidu njegov značaj te ga treba
financirati uz sve mjere štednje.
Ad 4.
Predsjednik Frano Matušić upoznao je prisutne s pristiglim prijedlozima škola za nagrade
HDGPP-a:
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO
predloženi
1. Karlo Kraus
2. Josip Tonžetić
3. Mirna Nochta
4. Vesna Košir
5. Ivo Olup

predlažu
Muzička akademija Zagreb
Muzička akademija Zagreb
Muzička akademija Zagreb
Muzička akademija Zagreb
Muzička akademija Zagreb

GODIŠNJE NAGRADE
predloženi
1. Sabina Vidulin-Orbanić
2. Gordana Cepika
3. Marica Pernar
4. Minja Kolak
5. Mirela Buchberger Karlo
6. Renata Strojin Richter
7. Nela Rašan
8. Tomislav Vasilj
9. Branka Pollak

predlažu
Odjel za glazbu, Sveučilište J. Dobrile, Pula
GŠ Vatroslava Lisinskog, Zagreb
GŠ Fran Lhotka, Sisak
GU Elly Bašić, Zagreb
GU Elly Bašić, Zagreb
GŠ Blagoja Berse, Zagreb
GŠ Blagoja Berse, Zagreb
GŠ Blagoja Berse, Zagreb
GŠ Pavla Markovca, Zagreb
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10. Petar Fabijanić
11. Renata Vraneković
12. Ira Bičanić
13. Adrijana Barbarić Pevek
14. Tanja Stipčević
15. Ana Šterpin Zagoranski
16. Samanta Stell
17. Anamarija Lovrečić
18. Paolo Peruško
19. Vesna Faullend Hefferer
20. Vesna Radinčić

GŠ Pavla Markovca, Zagreb
Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb
Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb
Škola suvremenog plesa Ane Maletić, Zagreb
UŠ Franje Lučića, Velika Gorica
OGŠ „Slavko Zlatić“ pri POU Poreč
OGŠ „Slavko Zlatić“ pri POU Poreč
OGŠ „Slavko Zlatić“ pri POU Poreč
OGŠ „Slavko Zlatić“ pri POU Poreč
GŠ Ferdo Livadić, Samobor
GŠ Ferdo Livadić, Samobor

Također je pročitao popis djelatika koji odlaze u mirovinu sačinjen temeljem obavijesti koje su
škole dostavile Tajništvu HDGPP-a. Navedeni djelatnici dobit će priznaje HDGPP-a povodm odlaska u
mirovinu:
1. Blanka Stipaničev, GŠ Ivana Lukačića, Šibenik
2. Ivan Marciuš, GŠ Ivana Lukačića, Šibenik
3. Anđelka Azinović, Škola za klasični balet, Zagreb
4. Višnja Butala, Glazbena škola Karlovac
5. Ratko Pogačić, Glazbena škola Karlovac
6. Josip Perić Peručić, GŠ Zlatka Balokovića, Zagreb
7. Zlatko Kubik, OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb
8. Željko Vlahović, OGŠ Rudolfa Matza, Zagreb
9. Božidar Kodrnja, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb
10. Tatjana Mavar Markušić, OGŠ Ivana Zajca, Zagreb
11. Margit Cetinić, UŠ Luke Sorkočevića, Dubrovnik
12. Franjo Kežman, UŠ Miroslav Magdalenić, Čakovec
13. Vlada Može, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Pula
14. Nada Matošević, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Pula
15. Sonja Pečar Karabaić, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka
16. Sonja Pavletić, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka
17. Wanda Vrsalović, GŠ Ivana Matetića Ronjgova Rijeka
18. Stanislav Lotko, GŠ Vatroslava Lisisnskog, Zagreb
19. Arinka Mazalin, GŠ Vatroslava Lisisnskog, Zagreb
20. Luka Vlahović, GŠ Vatroslava Lisisnskog, Zagreb
21. Davorin Premec, Glazbena škola u Varaždinu
22. Marija Jurinjak, OGŠ pro OŠ A. Cesarca, Krapina
23. Jadranka Agnić, OGŠ Jakova Gotovca, Sinj
Predsjedništvo je podrobno raspravilo o pristiglim prijedlozima za nagrade HDGPP-a i temeljem
odredbi Statuta odlučilo Plenumu predložiti sljedeće pedagoge za nagrade:
NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO
Karlo Kraus, Muzička akademija Zagreb
GODIŠNJE NAGRADE
1. Sabina Vidulin-Orbanić, Odjel za glazbu, Sveučilište J. Dobrile, Pula
2. Mirela Buchberger Karlo, GU Elly Bašić, Zagreb
3. Renata Strojin Richter, GŠ Blagoja Berse, Zagreb
4. Petar Fabijanić, GŠ Pavla Markovca, Zagreb
5. Vesna Radinčić, GŠ Ferdo Livadić, Samobor
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Predsjedništvo također predlaže da se profesoru Darku Breitenfeldu, priznatom liječniku
neuropsihijatru, dodjeli posebna nagrada za suradnju s HDGPP-om u ostvarivanju boljitka glazbenog i
plesnog školstva.
Predsjednik Frano Matušić pozvao je prisutne ravnatelje da rasprave o prijedlozima Predsjedništva
za nagrade HDGPP-a.
Primjedbi ni dopuna prijedloga Predsjedništva nije bilo te je Plenum usvojio navedene prijedloge
Predsjedništva za nagrade HDGPP-a.
Gospodin Tomislav Ivšić predložio je da se u buduće svi prijedlozi i njihova obrazloženja za
nagrade pravovremeno dostave elektronskom poštom svim školama ili postave na web stranicu HDGPP-a
kako bi se svi podrobnije upoznali s pojedinostima o kandidatima za nagrade HDGPP-a. To bi trebalo
napraviti i u slučaju predlaganja članova ocjenjivačkih sudova i u drugim slučajevima kad se odlučuje
glasovanjem, jer bi se time postiglo više demokratičnosti.
Tajnik Josip Burjan pojašnjava da to nije tehnički moguće učiniti jer se uz prijedloge Tajništvu
HDGPP-a dostavlja obiman prateći materijal koji nije moguće slati elektronskom poštom niti postaviti na
web stranicu. Također prijedlozi se dostavljaju Tajništvu, u pravilu, posljednji dan do kojeg ih je moguće
dostaviti i do početka Plenuma ih se ne može pravovremeno odaslati školama.
Predsjednik Frano Matušić napominje da, prema odredbama Statuta, Predsjedništvo raspravlja o
primljenim prijedlozima škola i temeljem toga predlaže Plenumu na usvajanje dodjelu nagrada
pedagozima, a ukoliko bi se željelo postupati na drugi način tada bi trebalo mjenjati odredbe Statuta
HDGPP-a.
Ad 5.
Predsjednik Frano Matušić pročitao je sljedeći dopis Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta
kojim prihvaćaju pokroviteljstvo obilježavanja Dana HDGPP-a:
Poštovani!
Zaprimili smo Vaš dopis u kojemu nas obavještavate o organizaciji svečanosti u povodu
Dana HDGPP-a koja će se održati u prosincu, a za koju molite pokroviteljstvo. Kako navodite
u dopisu, riječ je o tradicionalnom svečanom koncertu na kojem se dodjeljuju nagrade
glazbenim i plesnim pedagozima za životno djelo, godišnje nagrade te priznanja pri odlasku u
mirovinu. Na koncertu se ujedno predstavljaju mladi, talentirani glazbenici i plesači koji su
tijekom godine osvajali nagrade na državnim natjecanjima.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta prepoznaje značaj HDGPP-a i njegov
doprinos u obrazovanju glazbenih i plesnih pedagoga. Također, Ministarstvo prepoznaje
kvalitetan i sustavna rad na promicanju i njegovanju glazbene i plesne sposobnosti među
učenicima i studentima. Zbog svega navedenog, Ministarstvo prihvaća pokroviteljstvo nad
predmetnom manifestacijom, uz želju za uspješnim daljnjim radom
Prihvaćanjem pokroviteljstva Ministarstvo ne preuzima nikakve financijske obveze.
S poštovanjem,
MINISTAR
dr. sc. Željko Jovanović
Tajnik Josip Burjan upoznao je prisutne s mogućim sudionicima u izvedbi glazbenog programa na
svečanom koncertu u povodu Dana HDGPP-a. To su učenici i studenti pobjednici državnih natjecanja:
Klara Petrović, flauta; Sebastijan Sarapa, klarinet; Teodora Sucala Matei, violina; duo - Martin Kutnar i
Bartol Stopić (harmonika i saksofon); Kristina Owais, sopran.
Ad 6.
Tajnik Josip Burjan ukratko je upoznao prisutne s organizacijom stručnih seminara i rekao da će sve
pojedinosti zajedno s obrascem prijave biti pravovremeno dostavljene svim školama i objavljene na web
stranici HDGPP-a. Školama je već dostavljen letak, koji se nalazi i na web stranici HDGPP-a, u kojem su
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navedeni termini, raspored i voditelji seminara te opisana zbivanja koja će pratiti stručne seminare u
Opatiji od 9. do 11. siječnja 2013. godine.
Ad 7.
Govoreći o organizaciji koncerata izvrsnosti u idućoj godini tajnik Josip Burjan navodi teškoće s
osiguravanjem financijskih sredstava za ostvarenje tih projekata. Međutim učinit će se sve kako bi se
osigurala sredstva za organiziranje koncerata izvrsnosti na kojima bi nastupali pobjednici državnih i
regionalnih natjecanja.
Gospođa Tihana Sarošević napominje da bi se u programe takvih manifestacija trebalo uključiti i
plesače.
Tajnik Josip Burjan navodi da se plesači uključuju u programe gdje god je to moguće, kao na
primjer i na zadnja dva svečana koncert u povodu Dana HDGPP-a na kojim su plesači izvodili svoj
program. Zatim navodi primjer organiziranja seminara za suvremeni ples u sklopu Centra izvrsnosti kada
su angažirani plesni pedagozi i umjetnici za vođenje seminara, osigurani prostori i sva potrebna
pomagala, na što su utrošena znatna finacijska sredstva, a na kraju nitko od plesača nije došao na seminar.
Ad 8.
Predsjednik Frano Matušić upoznao je prisutne da dvoje članova Predsjedništva HDGPP-a,
gospodin Marko Bolfek i gospođa Sonja Pečar Karabaić, odlaze u mirovinu. Na sastanku Predsjedništva
predloženo je da Plenum umjesto njih u Predsjedništvo izabere gospođu Branku Višić Karavidu i gospođu
Zdenku Merčep. Prijedlog Predsjedništva ukratko je obrazložio njihovom dosadašnjom aktivnošću u
ostvarivanju programske djelatnosti HDGPP-a. Pozvao je prisutne da rasprave o tom prijedlogu te da
iznesu možebitne druge prijedloge za nove članove Predsjedništva umjesto članova koji odlaze u
mirovinu.
Dopuna i izmjena prijedloga Predsjedništva nije bilo te su gospođa Branka Višić Karavida i
gospođa Zdenka Merčep jednoglasno izabrane u Predsjedništvo HDGPP-a.
Predsjednik Frano Matušić zahvalio je dosadašnjim članovima Predsjedništva gospodinu Marku
Bolfeku i gospođi Sonji Pečar Karabaić na izuzetnom doprinosu u radu HDGPP-a koji su ostvarili kao
dugogodišnji članovi Predsjedništva, naglasivši kako je to najbolje iskazano prošle godine kada je
gospodinu Marku Bolfeku dodijeljena Nagrada za životno djelo.
Ad 9.
Viša savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje gospođa Alica Hergešić upoznala je ravnatelje s
pojedinostima u vezi stručnih ispita.
Ad 10.
Načelnica Sektora za obrazovni sustav Ministrastva znanosti, obrazovamja i sporta, gospođa Vera
Šutalo upoznala je ravnatelje s promjenama u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i pojedinostima
u vezi upisa učenika u umjetničke programe u školskoj godini 2012/2013.
Ad 11.
Predsjednik Frano Matušić upoznao je prisutne s prijedlogom Predsjedništva da se temeljem
obrazloženog zahtjeva Tajnika HDGPP-a povisi mjesečna članarina na 400,00 kuna. Predsjedništvo je
podrobno razmotrilo zahtjev i konstatiralo da je iznos članarine od 300,00 kuna nepromjenjen već 17
godina dok se u to vrijeme obim poslova profesionalnog Tajnika mnogostruko povećao i uvedeni su novi
poslovi koji nisu navedeni u Ugovoru sklapanom prije 17 godina kada je dogovorena članarina koja se i
danas plaća. Također su svi troškovi poslovanja u proteklih 17 godina znatno porasli, uključujući i
povećanje PDV-a na 25%, te sa prihodima od sadašnje članarine nije više moguće profesionalno
obavljanje poslova u Tajništvu HDGPP-a. Temeljem svega navedenog Predsjedništvo predlaže Plenumu
da usvoji povećanje mjesečne članarine na 400,00 kuna.
Ravnatelji, sudionici Plenuma jednoglasno su prihvatili prijedlog Predsjedništva da mjesečna
članarina od 1. siječnja 2013. godine iznosi 400,00 kuna.
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Predsjednik Frano Matušić pročitao je prijedlog stručnog aktiva limenih puhača da se uvede nova,
prva kategorija za discipline truba, rog i trombon za natjecatelje do 11 godina i mlađe.
Prisutni su jednoglasno prihvatili prijedlog stručnog vijeća i odlučili da se od idućeg natjecanja u
propozicije za discipline truba, rog i trombon uvede prva kategorija za natjecatelje do 11 godina i mlađe,
a ostale kategorije se povisuju za jednu prem dosadašnjoj starosti natjecatelja.
Predsjednik Frano Matušić pročitao je zamolbu GŠ „Tarla“ iz Opatije da počnu plaćati članarinu od
1. rujna 2012. godine jer do tada zbog ustroja nisu bili u mogućnosti plaćati članarinu. Plenum je
prihvatio zamolbu GŠ „Tarla“ i odlučio da započnu s plaćanjem članarine 1. rujna 2012. godine.
Tajnik Josip Burjan pitao je gospođu Veru Šutalo imali kakvih naznaka promjena odredbe u Zakonu
o umjetničkom školstvu koja se odnosi na umjetničke škole pri pučkim otvorenim učilištima.
Gospođa Vera Šutalo odgovara da u ovom trenutku nema naznaka da će se Zakon mjenjati.
Međutim sad se osnivaju vjeća za strukovno i umjetničko obrazovanje koja će analizirati i predlagati
promjene te će se u okviru toga rješavati neka pitanja, odnosno kad je to moguće mjenjati odredbe
Zakona.
Tajnik Josip Burjan u ime sudionika Plenuma i svoje osobno zahvalio je domaćinu, ravnatelju
Osnovne glazbene škole Metković gospodinu Zvonku Kneževiću na izvanrednom gostoprimstvu.
Domaćin, ravnatelj OGŠ Metković gospodin Zvonko Knežević zahvalio je organizatorima i
sudionicima Plenuma na dolasku u Metković i sve pozvao da se što prije ponovno okupe u Metkoviću.
Drugih prijedloga i rasprave nije bilo te je Plenum završio s radom.

Predsjednik HDGPP-a
Frano Matušić, prof.

Sudionici Plenuma zahvaljuju na gostoprimstvu domaćinima - Osnovnoj glazbenoj školi Metković i
njenom ravnatelju gospodinu Zvonku Kneževiću, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Gradu Metkoviću i
Turističkoj zajednici Metković, na izvanrednom gostoprimstvu - izletu uz berbu mandarina, plovidbu
neretvanskim lađama po delti Neretve, ručku (nertvanske delicije - jegulje, žabe...) u izvornom
neretvanskom ozračju, te zajedničkoj svečanoj večeri uz domaću glazbu.
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