
 
 

1. SEJA IO DKPS – EPTA, sestanek izvršnega odbora  
Ljubljana, 08. 04. 2022, ob 9.00, JPC - Ljubljana 

 
Prisotni: Miha Haas, Jana Stojnšek, Božena Hrup, Davorin Dolinšek, Suzana Zorko, Tamara Ražem 

Locatelli, Nuša Gregorič, Dejan Jakšič, Lana Stergulec Žuran 
 
 

DNEVNI RED  
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 

2. 21. Klavirski dnevi Slovenj Gradec 2022 
3. Virkla 
4. Pianissimo 2021/2022  

5. Spletna stran 
6. Finance 
7. Veseli prstki 

8. Razno (udeležba Porto 2022) 
 

SKLEPI SEJE 
 
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 

Pregledali smo sklepe in potrdili zapisnik. 
 
2. 21. Klavirski dnevi Slovenj Gradec 2022 

Klavirski dnevi se bodo odvijali med 11.-12. novembrom v Slovenj Gradcu na treh lokacijah in sicer v 
Galeriji – kjer bodo potekali koncerti, v Kino dvorani – kjer bodo predavanja, v Glasbeni šoli – kjer bo 

obči zbor in v Wolfovi hiši – kjer bodo organizirani vodeni ogledi in pevska točka. Tema klavirskih dni je Z 
ritmom skozi čas. Na večernem nastopu bo nastopil Simon Trpčevski.  
 

3. Virkla 
Dosedanje zaloge prejšnjih številk se bodo hranile  odslej na Japan Piano Centru. Suzana, Tamara in Miha 

so se dogovorili za način dostave za zadnja naročila. Številke 6 ni več na zalogi in jo  bomo v pdf obliki, 
poleg št. 4 objavili na spletni strani. Člani bodo novo revijo prejeli na Klavirskih dnevih, tako bodo 
zmanjšani stroški za pošiljanje v fizični obliki. Izboljšati moramo način prevzema, vodenje evidence in 

organizacije sprejemne pisarne. 
Nuša in Davorin pripravita razpis oz. vabilo k sodelovanju za število 10, ki bo poslan naslednji teden. 
Tema revije: Virtuoznost poučevanja. Letos bomo uvedli novo rubriko: Ustvarjalnost mladih. Objavljali 

bomo po eno izbrano skladbo učenca, dijaka, študenta klavirja iz kraja oz. šole gostiteljice Klavirskih dni. 
 

4. Pianissimo 2021/2022 – datumi koncertov 
Dejan Jakšič je sporočil podatke za koncerte na glasbenih šolah. 
MANCA KERMELJ KUZMAN in UNA BAJIĆ: 

- sreda, 9. 2. 2022, Zagorje ob Savi, ob 18.00,  
- petek, 11. 2. 2022, Radeče, ob 18.00,  
- sreda, 16. 2. 2022, Sežana, ob 18.00.  

-  



 
ADAM KAMPLET: 

- Logatec, 22. 4. 2022,  
- Ljutomer, 21. 5. 2022,  

- Slovenj Gradec – termin po dogovoru. 
 

5. Spletna stran 

Lana in Jana sta prisostvovali v osnovnem Zoom tečaju, za posodobitve in dodaten prostor se je plačalo 
400€. Spletna stran je sedaj prilagojena tudi mobilnim uporabnikom. Na spletno stran so se naložile 

fotografije iz Klavirskih dni 2021. 
 
6. Finance 

Stanje na dan 15.05.2022 je 1647,88 €.  
 

7. Veseli prstki 
Pri projektu se bo podaljšal rok prijave do 30. aprila 2022. Projekt bo izveden 22. maja 2022 ob 11.00 v 
Japan Piano Centru, trenutno je prijavljenih 5 učencev. Tekmovalci bodo nastopali od črke V naprej po 

abecedi.  
Predlog za dodatno kategorijo med 9-11 let je sprejet za leto 2023, prav tako, da bi se projekt izvedel v 
februarju 2023.  

 
8. Razno (udeležba Porto 2022) 

Nadzorni odbor je debatiral udeležbo na mednarodni EPTI v Porto (Portugalska). 
 
 

 
Zapisala Lana Stergulec Žuran 
11.04.2022 

 
 


