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Tradicija napaja umetnost kot ne-
vidni koreninski sistem, ki se preobrazi 
v živo goščo rastja do zadnjega cve-
tnega lista in drobnega zrna semena. 
Negovalci tradicije smo tisti, ki pozna-
mo njen življenjski pomen. Ali bolje, 
želimo ga spoznati globlje in globlje. 
Razumeti želimo naravo in sami sebe 
in v svojo zavest skušamo pospraviti 
nedoumljivo množico izkustev in mi-
sli, ki so se nam v zgodovini zapisale 
nekam globoko v neznani del spomina. 
Tradicija je del nas in vznikne na plano 
zavestno ali pa takrat, ko jo najmanj 
pričakuješ. Premaguje čas in plete 
mrežo povezav. Obrniti se stran od nje, 
jo pogledati z drugega zornega kota, 
jo zanikati, o, ne, čisto nič ne pomaga, 
vselej imamo opravka z njo, usidrano v 
morja življenj.

Glasbeni tradiciji, ki jo gojimo v 
naših glasbenih šolah, zrasli iz evrop-
ske klasične kulture, se danes globalno 

priklanja svet in jo mavrično obarvano 
sprejema za svojo. Mnogotere različi-
ce, bogastvo rastja, se uklanjajo kore-
ninskim zapisom, ki dosledno beležijo 
spremembe in nove pogoje življenja. 
Prilagajanje je osnovna značilnost, ki 
je tradicijo prepoznala kot aktualen 
gradnik, novim spoznanjem navkljub. 
Kdo ve, morda bo kirurški nož kdaj 
zarezal in odstranil odvečna bremena 
ter naredil prostor novim spoznanjem 
za nove potrebe! Medtem ko čakamo, 
pa se oplajajmo iz zakladnice duhovnih 
stvaritev. Odprtost in povezanost sta 
načeli vsake šole, ki se odgovorno lote-
va naloge vzgoje in posredovanja znanj. 
Z vejami, ki stremijo v nebo in koreni-
nami globoko pod zemljo, kljubujemo 
vsem, ki želijo naš vrt spremeniti v 
komercialno uspešen trgovski objekt in 
ga ponujamo tistim, ki želijo napojiti 
svojo čuječnost iz vrelca modrosti.
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R odila se je ne tako daljnjega  
9. 9. 1998, spočeta z namenom 

izobraževanja, povezovanja in 
napredovanja – posameznikov, 
kolektivov in idej. 

Danes jih šteje že preko 20 in ni 
več najstnica. Prehodila je številne poti 
začenjanja, oblikovanja, spreminjanja, 
opuščanja, vrtincev, padcev, stabilizira-
nja, preoblikovanja, prilagajanja, opo-
minjanja, dodelovanja, rasti, zavezni-
štev, prijateljstev, predvsem pa tistega 
Najvišjega – Ljubezni do gospe Glasbe. 

Koga povezujemo? Slovenska ver-
tikala glasbenega izobraževanja sestoji 
iz več kot 65 javnih glasbenih šol, fi-
nanciranih pretežno s strani lokalnih 
skupnosti – občin in države. Poleg njih 
je tu še nekaj zasebnih glasbenih šol, 
5 srednjih glasbenih šol (Celje, Koper, 
Ljubljana, Maribor in Velenje) ter Aka-
demija za glasbo v Ljubljani. Predlani 
smo v Sloveniji ponosno obeležili 200. 
obletnico javnega glasbenega šolstva, 
kar našemu in podobnim stanovskim 
društvom pridodaja poseben pomen v 
slovenskem prostoru. 

Trenutno povezujemo preko dvesto 
članov, povečini učiteljic in učiteljev 
klavirja. Častna predsednica je Du-
bravka Tomšič Srebotnjak, častna čla-
nica pa dolgoletna podpredsednica in 
ena najaktivnejših članic Majda Jecelj. 
Društvo klavirskih pedagogov Slovenije 
– EPTA (v nadaljevanju DKPS EPTA) 
vodi izvršni odbor 9 članov, ki ga na 

vsaki dve leti demokratično izvoli obč-
ni zbor vseh članov društva. Trenutni 
IO sestavljajo Davorin Dolinšek, Nuša 
Gregorič, Miha Haas, Božena Hrup, 
Dejan Jakšič, Julija Kunova, Primož 
Mavrič, Sanja Šehič in Suzana Zorko. 
Do sedaj so društvu predsedovali: Tatja-
na Ognjanović (1998–2000), Igor De-
kleva (2000–2004), Vladimir Mlinarić 
(2004–2010), Ana Tijssen (2010–2014) 
in Primož Mavrič (2014– ). Na koncu 
članka je pregled vseh članov izvršnega 
odbora, dragocenih posameznikov, ki so 
s svojim prostovoljnim in požrtvoval-
nim delom pripomogli k rasti in razvoju 
našega društva. 

Član mednarodne družine EPTA 
smo že od samega začetka (1998). 
Predstavniki DKPS EPTA se s svojimi 

prispevki redno udeležujemo mednaro-
dnih konferenc. V društvenem arhivu so 
zabeleženi slovenski prispevki iz medna-
rodnih konferenc od leta 1999 dalje. Med 
predavatelji in koncertanti so se zvrstili 
naslednji slovenski klavirski pedagogi, 
nekateri od njih tudi večkrat zapovrstjo: 
Ana Avberšek-Tijssen (2012), Ana Josi-
movska Cagnazzo in Antonio Cagnazzo 
(2014), Alenka Dekleva (2000), Igor 
Dekleva (2000, 2002), Miha Haas (2016, 
2018), Nevenka Leban-Orešič (2003), 
Erna Lukač (2001), Janez Matičič 
(2000), Primož Mavrič (2013, 2015), Lo-
rena Mihelač (2002), Vladimir Mlinarić 
(2006), Aleksandra Naumovski (2005), 
Tatjana Ognjanović (1999, 2000), Saša 
Potisk (2002, 2006), Radovan Škrjanc 
(2006) in Damjana Zupan (2001, 2005, 
2006, 2007, 2012, 2015).

   Besedilo: Primož Mavrič       

Vse najboljše, draga epta!
20 let tradicije Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA 

Izvršni odbor Dkps-Epta
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Člani slovenske EPTE v medna-
rodnem prostoru nismo prisotni samo 
kot konferenčni predavatelji, ampak 
tudi kot avtorji člankov v The Piano 
Journal, strokovnem časopisu evropske 
EPTE (Miha Haas, Primož Mavrič in 
Damjana Zupan). Poleg tega se novice 
mednarodne skupnosti EPTA preko 
interneta zbirajo, urejajo in širijo preko 
snovalke in urednice www.epta-europe.
org Damjane Zupan in webmasterja 
(tudi glasbenika) Aleksandra Arsova.

Leta 2010 je slovenska EPTA iz-
redno uspešno organizirala odmevno 
mednarodno konferenco v Ljubljani 
(Chopin in the Contemporary Wor-
ld - Chopin v sodobnem svetu), ki je 

doživela številne pozitivne odmeve v 
EPTA-skupnosti v Sloveniji in tujini, 
ter sicer nekoliko neskromno, a resnič-
no postavila nov standard za podobne 
dogodke v naslednjih letih.

Glasbeni program so popestrili 
številni častni gostje – Constance Hi-
melfarb (Francija), Paweł Skrzypek 
(Poljska), Aaron Williamon (Velika 
Britanija), Sijavuš Gadžijev (Rusija/
Italija). Organizirane so bile tudi šte-
vilne okrogle mize, intervjuji in večerni 
koncerti (Murray McLachlan – Velika 
Britanija, Petar Milić – Slovenija, Janne 
Mertanen – Finska in Andrzej Jagod-
ziňski trio – Poljska). Več kot 200 obi-
skovalcev iz več kot 25 držav je pozdra-
vil takratni minister za šolstvo in šport 
dr. Igor Lukšič. Konferenca je požela 
velik uspeh tudi zaradi tople gostoljub-
nosti in organizacije zanimivega Dne-

va wellnessa glasbenikov, ki se je sukal 
okrog promocije zdravja glasbenikov.

Naše aktivnosti so bile pogosto 
predstavljene v slovenskih medijih. Smo 
tudi eni prvih, ki smo v mednarodnem 

prostoru poudarjali pomen zdravja glas-
benikov in preventive na tem področju 
(Marina Horak in Damjana Zupan). 
Združili smo moči, ko je islandski sis-
tem glasbenih šol potreboval podporo 
in aktivno podprli islandske kolege. Ko 
so se pred tremi leti odvijale razprave o 
prihodnosti slovenskega javnega glas-
benega šolstva, je bila naša predstavnica 
Mirjana Zeljić Brnčić pomemben člen 
pri povezovanju glasbenikov, sindikatov 
in vlade. 

Osrednji dogodek in vsakoletni pro-
jekt društva je 2- ali 3-dnevna konfe-
renca, poimenovana Slovenski klavirski 
dnevi. Na konferenci se vsako leto odvi-
jejo številna predavanja, delavnice, moj-
strski tečaji, tematski projekti osnovnih 
in srednjih glasbenih šol, Akademije za 
glasbo v Ljubljani ter koncerti mladih 
in že uveljavljenih pianistov. Predstavijo 
se domači in tuji predavatelji, umetniki 
in pedagogi. Konferenco v povprečju 
obišče okrog dvesto udeležencev, na 
njej pa se ponavadi predstavi 50–80 
predavateljev, nastopajočih, mentorjev 
in ostalih sodelujočih. SKD se vsako 
leto odvijajo v drugem kraju, na drugi 
glasbeni šoli, društvo se na ta način tru-
di povezati in skrbeti za pretok znanja 
po vseh regijah Slovenije. SKD se redno 
odvijajo že od leta 2000 dalje, ko se je 
zgodil 1. slovenski klavirski dan, ki je že 
naslednje leto prerasel v Slovenske kla-
virske dneve (razen leta 2010, ko smo 
gostili mednarodno EPTA konferenco). 
Letos se torej odvijajo že 18. zapored. 
Od leta 2010 dalje so SKD pospremlje-
ni z določenim tematskim naslovom, 
ki narekuje njihovo rdečo nit. Do sedaj 
so se zvrstili naslednji: Sodobna glasba, 
Madžarska glasba od Liszta do danes, 
Debussy – impresije – odmevi, Pomen 
igranja klavirja v sodobni družbi, Klavir 
– duo – trio – orkester, Barvno na črno-
-belem, Tišina – besedo ima glasba, Tra-
dicija danes, #ustvarjam?@ustvarjam!. 
V organizacijskem odboru SKD vsako 
leto sodelujejo dva ali trije predstavniki 

Slike 1-3: Utrinki z mednarodnih 
konferenc.

Marina Horak, Carola Grindea, Damjana 
Zupan

Damjana Zupan

Slika 4: Plakat mednarodne konference 
v Ljubljani
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izvršnega odbora DKPS EPTA in ce-
loten kolektiv učiteljev klavirja šole, na 
kateri se SKD v tekočem letu odvijajo, v 
delo pa se vključi tudi vodstvo šole. Vsa-
koletna prenovljena ekipa tako poskrbi 
za svežino idej, predavateljev in obilico 
lokalno obarvanih simpatičnih glasbe-
nih in izvenglasbenih odtenkov.

Klavirski dnevi so lahko dobra od-
skočna deska ne samo za prihodnje 
koncertante, ampak tudi za predava-
telje, ki jim je s tem dana platforma za 
prezentacijo njihovih originalnih idej. 
Poleg tega se na SKD že leta predsta-
vljajo novitete slovenskih skladateljev, 
med drugim imajo možnost predsta-
vitve originalnih skladb tudi učenci in 
dijaki glasbenih šol.

Poleg Klavirskih dni društvo od leta 
2005 dalje organizira koncertni ciklus 
Pianissimo, ki skrbi za promocijo mla-
dih slovenskih klavirskih diplomantov 
in zmagovalcev klavirja/klavirskega dua 
državnega Tekmovanja mladih sloven-
skih glasbenikov – Temsig ter jim na ta 
način pomaga pri vstopanju na koncer-
tne odre in predstavitvi širom Slovenije. 
V okviru cikla se vsako leto predstavijo 

trije ali štirje koncertanti (ali komorne 
zasedbe), ki koncertirajo po različnih 
slovenskih krajih (v povprečju se v sezo-
ni odvije okrog 12–16 koncertov). Po-
samezni nastopajoči se je v preteklosti 
predstavil v Studiu 14 Radia Slovenija, 
kjer se je recital tudi posnel in predvajal 
na Radiu Ars Slovenija, v predzadnji 
sezoni pa smo začeli sodelovati s sne-
malnim studiom Pianoroom, ki je spe-
cializirano opremljen za snemanje kla-
sične klavirske glasbe (www.pianoroom.
si). Nastopajoči v ciklusu ob zaključku 
recitalov v studiu posnamejo del pro-
grama in tako pridobijo profesionalni 
posnetek programa. 

Društvo se ukvarja tudi z založni-
ško dejavnostjo. Med leti 2000 in 2007 
je izšlo 14 številk društvenega časopisa 
Bilten, ki je brezplačno dostopen tudi 
na www.epta.si/virkla/bilteni/. Leta 
2013 smo začeli z izdajanjem nove re-
vije VIRKLA. Gre za specializirano 
revijo z naborom strokovnih člankov, ki 
je v slovenskem prostoru doživela izre-
den sprejem. Članke pišejo uveljavljeni 
domači in tuji strokovnjaki s področja 
pianistične pedagogike in umetnosti, 
predavatelji z domačih in mednarodnih 
konferenc. Rdeča nit vsake številke je 
ena od tem, izpostavljenih na letni kon-
ferenci društva. Do sedaj je izšlo šest 
številk: Ustvarjalno vadenje klavirja, Po-
men igranja klavirja v sodobni družbi, 
Klavir v različnih vlogah, Barve v glasbi, 

Beseda v glasbi, Tradicija danes. Revijo 
je mogoče prelistati na www.epta.si/
virkla.

Poleg tega urejamo tudi svojo sple-
tno stran (www.epta.si) in Facebook 
profil (EPTA Slovenia). V letih 2014–
2016 smo popolnoma prenovili celostno 
podobo društva. Pri tem smo intenzivno 
sodelovali z ekipo oblikovalcev, ki nas je 
postopoma vodila skozi zahteven in sko-
raj leto dni trajajoč postopek ustvarjanja 
novega logotipa društva, nakar so sledili 
še spletna stran, FB profil in ostale ti-
skovine – programski listi in plakati za 
Pianissimo, podlage za dokumente ipd.

V zadnjih letih smo poleg mojstrskih 
delavnic v okviru Klavirskih dni (Zlata 
Maleš, Sijavuš Gadžijev, Robijn Tilanus, 
Arbo Valdma, Carina Joly, Justin Krawi-
tz) pričeli še z organizacijo klavirskih 
seminarjev in predavanj izven konfe-
renčnega dogajanja (Ruben Dalibal-
tayan, Julia Gubaidulina, Justin Krawitz, 
Claudio Martinez Mehner, Lidija Ma-
lahodky Haas, Primož Mavrič, Alexan-
der Mndojants, Zoltan Peter, Jasminka 

Slika 5: Prenovljena oblika programskih 
listov za koncertni ciklus Pianissimo.

Slika 6: Med leti 2000 in 2007 je izšlo 14 
številk društvenega časopisa Bilten, ki je 
brezplačno dostopen tudi na www.epta.
si/virkla/bilteni/.

Slika 7: Leta 2013 smo začeli z 
izdajanjem nove revije VIRKLA.  
Do sedaj je izšlo šest številk.
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Stančul in Florian Uhlig), v prihodnosti 
pa bi si želeli v soorganizaciji katere od 
glasbenih šol organizirati še pianistično 
revijo netekmovalnega, a strokovnega 
značaja, kakršna se je enkrat že odvila v 
Rogaški Slatini (Pegasus 2012).

DKPS EPTA povezuje področja 
vzgoje in izobraževanja v glasbi, kulture 
in umetnosti. Sodeluje tudi pri sesta-
vi propozicij za tekmovanja, predlaga 
člane komisije in se aktivno vključuje v 
širše družbeno in medijsko okolje, pred-
vsem z namenom osveščanja o pomenu 

kvalitetne glasbene vzgoje mladih in ži-
vljenja s klasično glasbo v vseh življenj-
skih obdobjih.

Financira se izključno iz članarin 
svojih članov, kotizacij za konference/
seminarje in občasnih donacij, ki pa so 
v zadnjem času skoraj presahnile. Nekaj 
pripomorejo redni sponzorji s storitvami, 
kot so uglaševanje, snemanje ipd. (Ben-
ton Mengeš, Pianoroom, Silič in sinovi).  
Trenutna članarina znaša 30 € – člani 
prejmejo brezplačen izvod revije Virkla, 
imajo prost vstop na Slovenske klavirske 
dneve in druge ugodnosti. Vse delo v 

društvu – organizacija, koordinacija, pi-
sanje, uredništvo revije, vzdrževanje sple-
tnih strani ipd. se opravi prostovoljno.

Ob vsem navedenem delu, ki ga 
opravljamo s ponosom in veseljem, pa 
seveda spotoma ne pozabimo uživati in 
se sprostiti v lepotah glasbe, narave, do-
bre hrane, predvsem pa v dobri družbi 
podobno mislečih – z glavo, srcem in 
dušo večno zaljubljenih v prelepi zvok 
Kralja Klavirja.  

Viva la musica!

ČLANI IZVRŠNEGA 
ODBORA DKPS EPTA 
SKOZI LETA:

2016–
• predsednik in organizacija Klavirskih 

dni: Primož Mavrič
• podpredsednik in vodja Pianissima: 

Dejan Jakšič
• tajnica in Klavirski dnevi: Suzana 

Zorko
• odgovorni urednik Virkle in FB 

profila: Davorin Dolinšek 
• glavna urednica Virkle: Nuša 

Gregorič
• Pianissimo, Virkla in Klavirski dnevi: 

Miha Haas
• blagajničarka: Božena Hrup
• urejanje spletne strani: Julija Kunova
• marketing Virkle: Sanja Šehić

2014–2016
• predsednik: Primož Mavrič
• podpredsednik: Dejan Jakšič
• tajnica: Suzana Zorko
• člani: Nuša Gregorič, Miha Haas, 

Božena Hrup, Julija Kunova

2012–2014
• predsednica: Ana Avberšek
• podpredsednik: Vladimir Mlinarić
• tajnik: Primož Mavrič

• člani: Nuša Gregorič, Dejan Jakšič, 
Urška Roškar, Suzana Zorko

2010–2012
• predsednica: Ana Avberšek 
• podpredsednik: Vladimir Mlinarić
• tajnik: Primož Mavrič
• člani: Nuša Gregorič, Dejan Jakšič, 

Andrea Seljan Drofenik, Mirjam 
Strlič

2008–2010
• predsednik: Vladimir Mlinarić
• podpredsednica: Majda Jecelj
• tajnica: Ana Avberšek
• člani: Selma Chicco, Dejan Jakšič, 

Lovorka Nemeš Dular, Damjana 
Zupan

2006–2008
• predsednik: Vladimir Mlinarić 
• podpredsednica: Majda Jecelj
• tajnica: Aleksandra Naumovski
• člani: Tatjana Dvoršak, Hinko Haas, 

Dejan Jakšič, Erna Lukač, Edvard 
Popit, Saša Potisk, Tatjana Šporar 
Bratuž, Damjana Zupan

2004–2006
• predsednik: Vladimir Mlinarić
• podpredsednica: Majda Jecelj
• tajnica: Aleksandra Naumovski

• člani: Tatjana Dvoršak, Hinko Haas, 
Dejan Jakšič, Erna Lukač, Edvard Po-
pit, Radovan Škerjanc, Tatjana Šporar 
Bratuž, Damjana Zupan

2002–2004
• predsednik: Igor Dekleva
• podpredsednica: Majda Jecelj
• tajnik: Saša Potisk
• člani: Tatjana Dvoršak, Janja Galičič, 

Jožica Grebenšek, Hinko Haas, 
Nevenka Leban, Radovan Škerjanc, 
Tatjana Šporar Bratuž, Damjana 
Zupan

2000–2002
• predsednik: Igor Dekleva
• podpredsednica: Majda Jecelj
• tajnik: Saša Potisk
• člani: Bojan Glavina, Jožica Greben-

šek, Hinko Haas, Karla Kadrijevič, 
Jasna Kalan, Erna Lukač, Tatjana 
Ognjanovič, Tatjana Šporar Bratuž

1998–2000
• predsednica: Tatjana Ognjanovič
• podpredsednica: Majda Jecelj
• tajnik: Saša Potisk
• člani: Igor Dekleva, Bojan Glavina, 

Jožica Grebenšek, Hinko Haas, 
Milena Sever, Tatjana Šporar Bratuž, 
Dubravka Tomšič Srebotnjak, Brina 
Zupančič



88   >>  oktober_2018

Virkla >> Opus novum

 Î Bregar Janez, doktor medicine, zaposlen na 
Nevrološki kliniki UKC Ljubljana

 Î De Costa Barbara, mag. art. orgel in 
inštrumentalne pedagogike, profesorica na 
Umetniški gimnaziji Velenje in Glasbeni 
šoli Fran Korun Koželjski ter Glasbeni šoli 
Nazarje

 Î Dolinšek Davorin, akad. glasb. pianist, prof. 
klavirja, zaposlen na Glasbeni šoli Celje in 
Prvi gimnaziji v Celju, odgovorni urednik 
Virkle

 Î asist. mag. Dolinšek Eva, akad. glasb. 
čembalistka,  zaposlena na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani

 Î Gregorič Nuša, glasb. pianistka, prof. glasbene 
pedagogike, zaposlena na Glasbeni šoli Koper, 
glavna urednica Virkle

 Î Glavina Bojan, akad. glasb., skladatelj, 
zaposlen na Glasbeni šoli Koper

 Î izr. prof. Haas Miha, akad. glasb. pianist, prof. 
klavirja, zaposlen na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani

 Î Jakšič Dominik, študent kompozicije 
Akademije za glasbo v Ljubljani 

 Î Kanalec Ajda, mag. art., pianistka, zaposlena 
na Glasbeni šoli Ilirska Bistrica

 Î Koželj Neža, mag. akad. glasb. pianistka, 
zaposlena kot korepetitorka na Konservatoriju 
za glasbo in balet Ljubljana

 Î Loti Knoll Špela, akad. glasb. oboistka, prof. 
oboe, mag. glasbene terapije, direktorica in 
vodja študija glasbene terapije na Inštitutu 
Knoll 

 Î Mačus Ingrid, mag. akad. glasb. pianistka, 
zaposlena na Glasbeni šoli Nova Gorica

 Î Masliuk Danijela, akad. glasb. pianistka, prof. 
klavirja, zaposlena na Glasbeni šoli Koper in 
Umetniški gimnaziji Koper

 Î asist. mag. Mavrič Primož,  prof. klavirja na 
Glasbeni šoli Celje in Prvi gimnaziji v Celju 
ter predavatelj na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani

 Î Miklavčič Dalibor, doc., mag. art. iz orgel in 
kompozicije (Univerza za glasbo na Dunaju), 
prof. orgel na Akademiji za glasbo v Ljubljani 
in v Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani

 Î Nemeš Dular Lovorka, akad. glasb. pianistka, 
prof. klavirja, univ. dipl. muzikologinja, 
koncertna pianistka, zaposlena na Glasbeni 
šoli Grosuplje

 Î dr. Paech Katharina Larissa , doktorica 
muzikologije  (www.klpaech.com)

 Î Podboj Alenka, akad. glasb. pianistka, prof. 
klavirja; dipl. Willemsova učiteljica, zaposlena 
na Glasbenem centru Edgar Willems

 Î dr. Stefanija Leon, izr. prof., zaposlen na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani

 Î Štule Polonca, univ. dipl. soc. ped., glasbena 
terapevtka IK, strokovna vodja Varne hiše 
društva SOS telefon

 Î Zorko Suzana, prof. klavirja in pomočnica 
ravnateljice OE GŠ Konservatorija za glasbo 
in balet Ljubljana

 Î Žličar Marin Katja, akad. glasb. pianistka, 
prof. klavirja, mag. manag. v izobr., zaposlena 
na Glasbeni šoli Velenje

Predstavitev avtorjev:



PRISPEVKI
Prispevke (v eni od različic urejevalnika besedil 

Word) pošljite po e-pošti (virkla.epta@gmail.com).  
Ime dokumenta naj se začne z vašim priimkom 
in prvima besedama naslova članka. Napotke in 

želje za postavitev in tehnično ureditev prispevka 
označite v istem dokumentu.  

Rok za oddajo prispevkov je 2. maj 2019!

OBSEG BESEDILA
Besedilo naj obsega med 1500 in 3000 besed. 

Prispevki, ki izražajo osebni pogled/mnenje avtorja 
prispevka na določeno temo, so lahko tudi krajši.

SLIKOVNO IN GRAFIČNO GRADIVO
Slikovno in grafično gradivo (preglednice, 

grafični prikazi, slike, notno gradivo, fotografije) 
priložite prispevku kot samostojne dokumente 
in v glavnem dokumentu (članku) označite, 
kam spadajo. Podnapisi k fotografijam, skicam 
ipd. naj bodo vključeni v glavno besedilo. 
Fotografije naj bodo v visoki ločljivosti 
primerni za tisk. S prispevkom pošljite tudi 
vašo digitalno portretno fotografijo.

Za objavo vseh fotografij morate posredovati 
uredništvu Virkle ime avtorja fotografije in njegovo 
dovoljenje za objavo.

REFERENCE, OPOMBE
Reference v besedilu naj bodo v obliki: (Bach, 2000), ob 
navajanju strani pa: (Bach, 2000: 32). 
Opombe v besedilu označite z zaporednimi številkami in jih 
enako razvrstite pod besedilom. 

LITERATURA, VIRI
Literaturo navajajte na koncu prispevka na sledeči način:
Vire navajamo po abecednem redu priimka (prvega) avtor-
ja oziroma naslova, če avtor dela ni znan. Če se isti avtor 
pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, najprej starejša 
in nato novejša dela. Vsi podatki so v originalnem jeziku, 
prevod naslova lahko (ni pa nujno) podamo tudi v sloven-
ščini, v oglatih oklepajih, takoj po originalnem naslovu.

 Î Monografske publikacije  
Priimek, Začetnica imena, leto izdaje. Naslov 
dela. Izdaja. Kraj izdaje, založba.

 Î Članki iz revij in časopisov 
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. 
Naslov revije, letnik revije, številka revije. članka.

 Î Sestavki iz knjig in zbornikov 
Priimek, I., leto izdaje. Naslov sestavka.  
V: Urednik. Naslov knjige. Kraj izdaje, založba.

 Î Monografske publikacije s svetovnega spleta 
(URL) 
Priimek, I., leto izdaje. Naslov dela. Izdaja. Kraj 
izdaje, založba, število strani. URL (Datum 
citiranja).

 Î Članki iz revij v elektronski obliki 
Priimek, I., leto izdaje revije. Naslov članka. 
Naslov revije, letnik revije, številka revije, obseg 
članka. URL (Datum citiranja).

 Î Drugi spletni viri 
Pri prevzemanju navedb s spletnih strani, ki ne 
sodijo v nobeno od zgornjih kategorij, se obvezno 
navede priimek in ime avtorja, leto objave (če 
je znano), naslov prispevka, enotni naslov vira 
(URL) in datum citiranja. V primeru anonimne 
objave navajamo po naslovu prispevka.

Uredniški odbor samostojno in neodvisno odloča 
o objavi posameznega prispevka, s tem da upošteva 
merila za uvrstitev prispevka v revijo. Vse prispevke 
člani uredniškega odbora preberejo, ocenijo in vsebin-
sko obravnavajo. 

Navodila avtorjem prispevkov
Glavna tema 7. številke revije Virkla, jesen 2019, bo  

#USTVARJAM?@USTVARJAM!  



Tajništvo:  
  tajnistvo@epta.si  
  040 720 203, Suzana Zorko

Uredništvo Virkla:  
  virkla.epta@gmail.com 
  www.epta.si
  Epta Slovenia

Dejavnosti EPTE v 2018/19

KONTAKT

VIRKLA – REVIJA KLAVIRSKIH 
PEDAGOGOV SLOVENIJE 

Tema naslednje izdaje Virkle bo #ustvarjam?@ustvarjam!. Izšla bo 
predvidoma jeseni 2019. K soustvarjanju vabljeni vsi, ki želite pri-
spevati h kvaliteti glasbenopedagoškega dela v slovenskih glasbenih 
šolah. Več o možnostih sodelovanja najdete na prejšnji strani.

Veseli bomo vašega odziva! Pišete nam lahko na spodnji kontakt.

CIKLUS 
PIANISSIMO

Društvo klavirskih pedagogov Slovenije EPTA skupaj z glasbenimi šolami po Sloveniji že od leta 2000 
z velikim entuziazmom organizira klavirski cikel Pianissimo. Namenjen je mladim pianistom, ki so že 
diplomirali, in prvonagrajencem državnega tekmovanja TEMSIG. Ponuja jim možnost pridobivanja 
dragocenih koncertantih izkušenj in uveljavljanja v širšem okolju. V Pianissimu 2018/2019 se bodo 
predstavili Larisa Rojnić, Aleksandar Raos in Lara Oprešnik.

Dodatne informacije: Dejan Jakšič, organizator cikla Pianissimo, 041 73 73 28, pianist.dejan@gmail.com

41. IN 42. 
MEDNARODNA 

EPTA KONFERENCA

Dunaj, Avstrija / 24.-28. oktober 2019
Tema konference: Piano and more/Klavir in več
Vabljeni na Dunaj. Registracija predavateljev poteče 7. 1.  2019, 
povzetek predavanj je potrebno poslati do 25. 3. 2019.

Bonn, Nemčija / 21.-24. maj 2020
Tema konference: Variations on a Theme/Variacije na temo

ČLANSTVO Prijazno vabljeni v našo družbo! Pristopno izjavo najdete na www.epta.si pod razdelkom »članstvo«. 
Članarina: 30 € (brezplačna za študente), velja za tekoče koledarsko leto. 

Društvo deluje izključno na prostovoljni bazi. Prispevki iz članarin se v celoti namenijo za pokrivanje 
stroškov dejavnosti, ki jih organiziramo. S plačilom članarine omogočate nadaljnje delovanje in razvoj 
Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA. 

Vsi redni člani prejemajo en izvod revije Virkla letno, so deležni brezplačnega vstopa na Klavirske dneve 
in prejemajo redna obvestila o aktualnem dogajanju ter dejavnostih (seminarjih, tekmovanjih ipd.).

KLAVIRSKI 
DNEVI 2018

16. in 17. november 2018 / Glasbena šola Domžale

Tema konference: #ustvarjam?@ustvarjam!

Klavirski dnevi izkazujejo veliko ustvarjalnico najrazličnejših idej, ki jih učitelji in učenci klavirja 
vsako leto znova predstavljajo. Tokrat se bomo poglobili v ustvarjalni proces s predavanji, projekti 
in delavnicami ter počastili nekatere obletnice. Spremlja nas Einsteinov rek: »Najvišja umetnost 
učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja«.

Natančen urnik Klavirskih dnevov bo objavljen najkasneje 5. oktobra 2015 na spletni strani društva. 
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