
 
 
 

4. SEJA DKPS EPTA, Sestanek izvršnega odbora  
Ljubljana, 9.10.2021, ob 16.00 
 
Prisotni: Suzana Zorko, Miha Haas, Nuša Gregorič, Dejan Jakšič, Lana Stergulec, Jana Stojnšek  
Odsotni: Sanja Ibrakić, Božena Hrup, Davorin Dolinšek 
 
DNEVNI RED  
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika  
2. Klavirski dnevi Portorož 2021  
3. Virkla 2021  
4. Pianissimo 2021/2022 
5. Spletna stran  
6. Finance  
7. Veseli prstki  
8. Razno (Mednarodna konferenca 
 
SKLEPI SEJE 
 
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 
Pregledali smo sklepe in potrdili zapisnik. 
 
2. Klavirski dnevi Portorož 2021  
 
- Aleksnder Gadžijev je odpovedal predavanje. Predlog je, da se z njim naredi intervju, ki ga vodi Ingrid 
Mačus. (Nuša) 
- ideja, da se da študentom možnost, da postavijo vprašanja za Aleksa, ki bi se uporabila v intervjuju. 
Najboljše bi bilo, da Ingrid Mačus sama oblikuje osnutek, ki bi povabil študente k postavljanju vprašanj. 
(Nuša) 
- v okroglo mizo se vključi še Tatjano Ognjanovič, ker je bila na Beethovnovem tekmovanju (Tatjana 
Jercog povabi) 
- Gospoda Babnika je treba večkrat vprašat in opomnit na stvari, katere je sam obljubil. (Aleksandra) 
- Miha uredi urnik do konca s spremembami zaradi odpovedi ZPGŠ in prestavitve Nives Pavlič na petek 
  
Za objavo vabila v SREDO 13. 10. 2021 (en mesec pred KD) 
- potrebujemo od g. Babnika informacijo glede hotela 
- urnik gre ob vabilu 
- vabilo (podatki o vstopnicah za koncerta in informacija o hotelu) Miha pošlje Suzani 
- v vabilo gre še informacija o seminarju Chicca v nedeljo dopoldan za pasivno udeležbo, ki se ponudi 
članom DKPS (pridejo brez prijave) 
- v vabilo se napiše, da je registracija samo v petek zjutraj in v soboto zjutraj, ne pa sredi dneva 
- v vabilo se napiše, da je treba članarino plačati pred prihodom na konferenco, na licu mesta, ne bo 
možno 
  



 
 
 
3. Virkla 2021 
Nova Virkla vsebuje letošnje leto 12 člankov. Potrebno je preveriti, v kakšni obliki bo oglaševanje oz. če 
ostane isto kot prejšnja leta. Sanja kot tajnica IO spomni Travnovo za račun za oglaševanje. V reviji bo 
letos nekaj sprememb glede notnega fonda (vprašanja niso povečana, spremembe glede stolpcev…), za 
katere je poskrbel računalničar Vučina. 
 
4. Pianissimo 
Ponudbo za Pianissimo v sezoni 2021/22 pošlje Sanja vsem šolam, Jana objavi na spletni strani.  
Koncertirali bodo naslednji pianisti: 
ZMAGOVALKI TEMSIG-a v 1.c kategoriji KLAVIRSKI DUO: 
MANCA KERMELJ KUZMAN, 1. letnik SGBŠ in UNA BAJIĆ, 1. letnik SGBŠ 
mentorici: Andreja Kosmač, prof. in Suzana Zorko, prof. 
Predvideni koncerti bodo v mesecu januarju in februarju 2022. 
ADAM KAMPLET 
Predvideni termini koncertov bodo v mesecih od februarja do maja 2022. 
 
5. Spletna stran 
Za spletno stran Epte smo sprejeli odločitev, da plačamo računalničarja za redno osveževanje strani.  
Gospod Vučina nam je poslal ponudbe. Če izberemo redno mesečno skrb, potem je on odgovoren za 
morebitne večje probleme, če bi se pojavili.  V primeru, da nadaljujemo tako kot do sedaj, bodo stroški 
ob večjih problemih večji. Dlje kot je stara spletna stran, več je možnosti za naključne in nepredvidljive 
težave. Avgusta se je namreč zgodilo, da se je stran popolnoma zrušila, Jana kot administratorka je 
popolnoma izgubila dostop do urejanja. 
 
6. Finance 
Trenutno stanje 2303,23€. 
Koncert Chicca bo stal 200€. 
Vprašali bomo Travnovo, če je možno, da na položnico dodamo plačevanje s QR kodo. 
 
7. Veseli prstki 
Celoten dizajn Veselih prstkov (platforma) je kompatibilen z naslovnico letošnje Virkle. 
 
8. Razno 
Davorin na občnem zboru predstavi dogajanje letošnje mednarodne Epte, katere se je udeležil v 
septembru.  
Predlogi za naslednje Klavirske dneve: 
2023- Zagorje ob Savi 
2024- Kranj 
 
Zapisala Jana Stojnšek 
17.10. 2021 
 
 


