
 
 
 

2. SEJA IZVRŠNEGA ODBORA DKPS EPTA 
JPC, Ljubljana, 20. 9. 2022 ob 9.00 
 
Prisotni: Suzana Zorko, Miha Haas, Lana Stergulec Žuran, Božena Hrup, Tamara Ražem Locatelli, Nuša 
Gregorič, Davorin Dolinšek 
Odsotni: Jana Stojnšek, Sanja Ibrakić, Dejan Jakšič 
 
DNEVNI RED  
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 
2. 21. Klavirski dnevi Slovenj Gradec 2022  
3. Virkla  
4. Pianissimo 2022/2023  
5. Spletna stran  
6. Finance  
7. Predlogi kandidatov za volitve  
8. Predlogi članov komisije za klavirski duo TEMSIG 2023  
9. Udeležba Guimaraes 2022, delovna skupina za mednarodno srečanje EPTA 2025  
10. Razno 
 
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 
Pregledali smo sklepe zadnje seje in potrdili zapisnik. 
 
2. 21. Klavirski dnevi »Z ritmom skozi čas«, Slovenj Gradec, 11. in 12. november 2022  
Suzana in Miha sta ostale člane IO obvestila o trenutnem poteku dogodkov pri organizaciji letošnjih KD.  
- GŠ Slovenj Gradec in druge lokalne institucije bodo v večji meri zagotovile financiranje KD, dogovorili 
smo se za racionalizacijo nekaterih stroškov, kot so darilca za nosilce projektov ter pogostitev po 
večernem koncertu. Letošnji KD imajo verjetno najvišji proračun doslej, zahvaljujoč ravnatelju GŠ Slovenj 
Gradec Andreju Švabu in lokalnih pokroviteljem. 
- preostanek sredstev bo zagotovil naš glavni sponzor JPC (koncertni klavir v galeriji, pianino v Kulturnem 
domu, čokolade in vina za darilca); JPC bo doniral tudi 500€ za kosila s predavatelji, ki jih sicer ne 
moremo honorirati  
- Miha članom IO ob zapisniku posreduje tudi urnik za KD 
 
V kratkem je potrebno izdelati vabilo za KD in ga razposlati članom DKPS EPTA.  
- Davorin naredi uvodno besedilo 
- Suzana na podlagi uvodnika dokončno izdela vabilo 
- Lana da vabilo in urnik KD na spletno stran 
Rok za izdelavo vabila je ponedeljek, 26. 9.  
 
Naloge in zaposlitve na KD: 
- GŠ SG bo organizirala dežurstvo na konferenci cel čas 
- v petek zjutraj bosta ob registraciji Tamara in Lana 
- ob registraciji se lahko tudi kupi Virklo, padel je predlog, da bi se omogočilo tudi plačilo z denarjem 



 
- člani IO se bomo po zadnjem sestanku OO dogovorili za napovedovanje projektov in morebitne druge 
podrobnosti na kratki videokonferenci ali preko emailov 
 
3. Virkla  
V NUK je potrebno odnesti določeno količino Virkel, ugotovili smo, da so to 4 izvodi. Božena bo nesla 4 
izvode v NUK.  
 
- kolofon: naklada ostane 300 kosov.  
- uredniški odbor: namesto Suzane bomo v uredniški odbor povabili Ano Mario Beguš 
- naslednja številka: ohranjamo temo KD za naslednjo številko, torej »Z ritmom skozi čas«. Pregledali 
smo količino EPTA Forumov na KD in ugotovili, da jih je dovolj.  
- Lana pošlje Nuši slike iz okrogle mize iz KD za objavo 
 
- Virkla 2025: l. 2025 organiziramo mednarodno konferenco, zato je Davorin podal idejo, da bi bila tisto 
leto Virkla v angleščini. Predlagal je tudi, da že precej vnaprej povabimo določene tuje predavatelje, ki 
smo jih slišali na mednarodnih konferencah ali jih poznamo od kje drugje.  
Suzana je predlagala, da izberemo top članke zadnjih revij in jih prevedemo. Ob tem se je porodila 
dilema, ali narediti Virklo samo v angleščini ali morebiti dvojezično.  
Za to leto smo se dogovorili, da običajne številke Virkle ne bo. Mednarodno verzijo pa bomo morali 
izdati že pozno spomladi, saj je trenutni termin za konferenco v Avditoriju Portorož konec junija 2025.  
 
- naslovnica: odločili smo se, da Nuša in Davorin sama izbereta.   
- objavimo tudi naslednjo mednarodno konferenco, ki bo v Rimu novembra 2023 
 
4. Pianissimo 2022/2023  
V naslednji sezoni nastopata Vid Ibic in Sara Köveš. Glede na to, da Dejan zaključuje z organizacijo 
ciklusa, bo treba za prihodnji mandat predlagati nekoga drugega. To bomo naredili, ko bo sestavljen nov 
izvršni odbor, predlog zaenkrat pa je Jana Zupančič.  
 
5. Spletna stran  
Lana nadaljuje z rednimi objavami na spletni strani. Pogovarjali smo se o morebitni aktivnosti na drugih 
internetnih omrežjih, Lana je predlagala, da bi bilo najbolje, da vse upravlja ista oseba.  
 
6. Finance:  
- letne finance: Davorin predlaga, da imamo izpisek stroškov letnih financ, da vidimo, ali se da kje 
optimizirati.  
nova kartica: Miha pogleda, če je prišla kartica v pošto na Stari trg 34. 
- stroški računovodstva: Miha se pozanima o stroških tovrstne storitve pri znanki. Trenutno plačujemo 
900€ letno, kar se nam zdi morda malce preveč. Trenutna računovodkinja tudi ne želi izdajati računov za 
oglaševanje, zaradi česar imamo zaplet vsako leto že zadnjih nekaj let. Iščemo nekoga, ki bo opravil vse 
tovrstne zadeve: članarine, plačilo računov (spletna stran, oblikovanje Virkle, tisk Virkle), izstavljanje 
računov sponzorjem itd. Pozanimati se je potrebno tudi, kakšni so stroški računa pri različnih bankah, ali 
lahko imamo poleg kartice tudi spletno banko, skratka večjo transparentnost in lažjo uporabo storitev.  
Tamara bo vprašala tudi svojo osebno računovodkinjo glede iste zadeve. 
 



 
- računi za oglaševanje: spet nismo izdali računov za oglaševanje, v prihodnosti se je potrebno točno 
dogovoriti, kdo ima to nalogo.  
- Lana kontaktira Benton in Sillič in jim ponudi vsakoletni tradicionalni oglas v Virkli (Benton ima 
celostranski za 300€, Silič polstranski za 150€) in pa tudi oglaševanje v brošuri (100€).  
- Miha vpraša Jana Pušnika (predsednik OO SG) kakšne so mere za oglas v brošuri in javi Lani 
- Tamara vpraša podjetje Pečar iz Gorice, ali bi jih zanimalo oglaševanje v brošuri KD in Virkli (cene 
enake: celostranski 300€, polstranski 150€, brošura 100€). 
- Tamara pošlje Lani vzorec računa za oglaševanje 
 
7. Predlogi kandidatov za volitve: 
Na občnem zboru imamo letos volitve ob iztekajočem se dvoletnem mandatu. Suzana zaključuje mandat 
predsednice in članice izvršnega odbora. Poleg nje zaključujejo s članstvom IO tudi Božena, Dejan, Nuša 
in najverjetneje Sanja (Miha bo preveril). 
Suzana bo ohranila vodstvo projekta Veseli prstki, Nuša pa bo ostala glavna urednica Virkle.  
V novi zasedbi bo potrebno točno definirati naloge, predvsem nekoga za Pianissimo in nekoga za 
blagajno.  
 
Predlogi kandidatov za volitve: 
predsednik: Miha 
podpredsednik: Davorin 
tajnica in blagajna: Tamara 
novi člani izvršnega odbora: 
- Ana Maria Beguš; Willems, Ljubljana in GŠ Radovljica (kontaktira Miha) 
- Jan Pušnik; GŠ Slovenj Gradec (kontaktira Miha) 
- Jana Zupančič; GŠ Sežana (kontaktira Tamara) 
- Špela Horvat; KGBM (kontaktira jo Lana)  
 
Za nadzorni odbor in disciplinsko komisijo se lahko dogovorimo na samem občnem zboru. 
 
8. Predlogi članov komisije TEMSIG 2023, disciplina klavirski duo 
Predlagamo naslednje kandidate: Nadja Rus, Neža Koželj, Tamara Ražem Locatelli, Aleksandra Češnjevar 
Glavina, Tadej Horvat, Miha Haas  
 
9. Udeležba Guimaraes 2022, delovna skupina za mednarodno srečanje EPTA 2025  
Davorin bo na občnem zboru poročal o dogajanju v Guimaraesu, izpostavil bo tudi dva slovenska 
projekta, ki sta bila zelo uspešna.  
 
Suzana in Miha se bosta v jeseni sestala z Iztokom Babnikom v zvezi z organizacijo mednarodne 
konference Portorož 2025. Lani smo dosegli dogovor o sodelovanju z Avditorijem Portorož, Iztok Babnik 
pa je predlagal termin ob koncu junija 2025.  
Ko se bo prvič sestal nov IO bomo že govorili o sestavi delovne skupine za organizacijo mednarodne 
konference.  
Miha je predlagal, da konferenco strukturiramo nekoliko drugače, kot je običajno, da vključimo projekte 
šol in predstavimo učence slovenskih GŠ, povabimo sami neko število mednarodnih predavateljev, vse 
ostalo pa poskušamo tematsko razporediti v več sklopov.  



 
 
10. Razno 
 
10.1 Seznam članov 
Tamara želi točen seznam članov, da se vidi transparentno, kdo je plačal in kdo ne.  
 
10.2 Lokacije KD 2023 in 2024 
- 2023: Tamara predlaga Glasbeno Matico Trst in se bo pozanimala 
- 2024: Lana predlaga KGBM morda v kombinaciji z Unionsko dvorano ali SNG. 
- Miha predlaga kot eno izmed možnosti v prihodnosti tudi AG Ljubljana, ki se je pravkar preselila v 
fantastično novo stavbo, kjer so 4 dvorane (1 velika in 3 manjše), 4 predavalnice (1 ogromna, 1 velika in 
2 manjši).  
 
10.3 Razpisi za financiranje 
Suzana predlaga, da se prijavimo na razpis za financiranje spletne strani, obstajajo podjetja, ki to 
naredijo za nas. 
Božena bo pregledala, ali obstaja kak razpis MOL za projekte društev.  
 
10.4 Naslov društva 
Nujno moramo zamenjati naslov društva, ker se je AG Ljubljana preselila iz naslova Stari trg 34 na naslov 
Kongresni trg 1.  
 
10.5 Materiali za občni zbor na KD 
- zapisniki sej izvršnega odbora (poslati tudi nadzornemu odboru) 
- finančno poročilo (Suzana pridobi od Travnove, poslati tudi nadzornemu odboru))   
- zapisnike 
- poročila o ciklusu Pianissimo (pripravi Dejan) 
- Virkla (pripravi Nuša) 
- Veseli prstki (pripravi Suzana) 
- poročilo iz mednarodne konference v Guimaraesu (pripravi Davorin) 
- poročilo nadzornega odbora (Lovorka Nemeš Dular, Meta Novak, Irena Urbanc) 
 
10.6 Izdajanje potrdil 
Jana naj prevzame izdajanje potrdil udeležencev KD. 
 
 

V Ljubljani, 21. 9. 2022, 
zapisnikar: Miha Haas 


