
 
 
 

DKPS EPTA, Sestanek izvršnega odbora  
Zalog pri Šempetru, 5. 6. 2021, ob 11.00  
 
Prisotni: Suzana Zorko, Miha Haas, Davorin Dolinšek, Nuša Gregorič, Božena Hrup, Jana Stojnšek  
Odsotni: Dejan Jakšič, Lana Stergulec, Sanja Ibrakić 
 
DNEVNI RED  
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika  
2. Klavirski dnevi PIRAN 2021  
3. Virkla 2021  
4. Pianissimo 2020/2021  
5. Spletna stran  
6. Finance  
7. Pregled slikovne podobe za projekt Veseli prstki  
8. Razno 
 
1. Pregledali smo sklepe in potrdili zapisnik.  
 
2. Aleksandra Češnjevar Glavina bo nova predsednica OO v Kopru. Piranska enota šole se seli v Avditorij 
Portorož, tako da bo prostora in učilnic dovolj.  
V primeru epidemioloških zapletov, bomo konferenco izvedli v online streamingu. Konferenca v vsakem 
primeru bo.  
OO zbira prijave, rok je do 18. 6. 
Suzana in Miha bosta šla na sestanek v Koper v živo enkrat konec junija, da pregledamo prijave.  
 
3. Člankov je zaenkrat malo. Nuša je poročala stanje.  
Ostajajo enaki plani, kot so v zapisniku seje IO iz dne 20. 2. 2021.  
Dejanu se predlaga, da naredi članek z intervjuji vpletenih o situaciji glede glasbenega šolstva v času 
epidemije, specifični problemi, ki so se pojavljali. Objavljeni članek bi lahko bil nek kredibilni dokument 
za morebitne zaplete v prihodnosti, s katerim bi lahko društvo apeliralo na prave institucije.  
Miha je predlagal članek lahkotnejšega žanra o 'pedagoškem drevesu'. 
 
4. Dejan je na prejšnjem sestanku poročal o Pianissimu. 
 
5. Za spletno stran ni novosti. 
 
6. Finance ostajajo kot dogovorjeno. 
 
7. Do konca avgusta bodo skladbice, Suzana je zmenjena glede tiska. Skladbice bodo v Virkli, kot 
dogovorjeno.  
Pregledali smo različne dizajne za Vesele prstke: za glavno sliko se nam nobena ne zdi idealna, Suzana bo 
ilustratorko prosila, da prvo verzijo spremeni, da bo črno-bela klaviatura, manjša miška in barvasti prstki.  
 



 
 
8. Razno 
Naslednjič se dobimo proti koncu septembra za naslednji sestanek OO.  
Članom jeseni pošljemo dvakrat v razmaku 14 dni 'povabilo', da poravnajo tudi članarino za lansko leto, 
ko je so KD odpadli. S tem poskušamo vendarle nadomestiti nekaj izgubljenih sredstev. 
 
Zapisal: Miha Haas 
Ljubljana, 5. 6. 2021 


