
 
 

5. SEJA DKPS – EPTA, sestanek izvršnega odbora  
Ljubljana, 11. 12. 2021, ob 16.00, JPC - Ljubljana 
 
Prisotni: Miha Haas, Jana Stojnšek, Božena Hrup, Davorin Dolinšek, Suzana Zorko 
Odsotni: Sanja Ibrakić, Nuša Gregorič, Dejan Jakšič, Lana Stergulec 
 
DNEVNI RED  
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 
2. Pregled dogajanj na 20. Klavirskih dnevih PORTOROŽ 2021 
3. Virkla 2021 - pošiljanje 
4. Pianissimo 2021/2022 – datumi koncertov 
5. Spletna stran – odgovor za nove člane 
6. Finance 
7. Veseli prstki - objava 
8. Razno (novoletno voščilo) 
 
SKLEPI SEJE 
 
1. Pregled sklepov zadnje seje in potrditev zapisnika 
Pregledali smo sklepe in potrdili zapisnik. 
 
2. Pregled dogajanj na 20. Klavirskih dnevih PORTOROŽ 2021 
20. Klavirski dnevi so uspešno izvedeni in prejeli smo veliko pozitivnih odzivov. 
Do sedaj so bili to najbolj obiskani Klavirski dnevi, saj je bilo ves čas prisotno med 150 do 250 
obiskovalcev, zahvaljujoč tudi kapacitetam Avditorija in ambienta v Portorožu.  
V bodoče bomo izboljšali organizacijo registracije, ki naj bi bila na voljo ves čas dogajanja klavirskih dni. 
V letu 2022 bodo 21. Klavirski dnevi v Slovenj Gradcu. V februarju 2022 bomo izvedli 1. sestanek 
organizacijske odbora, kjer bomo prisotni Miha Haas, Davorin Dolinšek, Jana Stojnšek in Suzana Zorko. 
 
3. Virkla 2021 - pošiljanje 
Nova Virkla je uspešno izšla. Veliko članov jo je prevzelo na 20. Klavirskih dnevih, ostali, ki so tudi plačali 
članarino, pa revijo prejmejo po pošti. Prav tako prejmejo revijo vsi avtorji člankov v Virkli in skladatelji, 
ki so prispevali skladbico za projekt Veseli prstki. Pošiljanje revije bo prevzel Davorin Dolinšek. 
Nuša Gregorič bo pripravila ponudbo revije Virkla za glasbene ustanove. 
 
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 – odgovor za nove člane 
Na spletni strani bo Jana Stojnšek objavila fotografije iz dogodka 20. Klavirski dnevi, ki smo jih prejeli od 
Iztoka Babnika. Računalničar Saša Vučina nam bo na spletni strani povečal prostor za fotografije, da 
bodo lahko vse vidne. 
Na spletni strani bomo dodali povratni odgovor o prejemu podatkov za vse, ki se bodo na novo včlanili v 
društvo DKPS – EPTA. 
 
6. Finance 
Božena Hrup bo pripravila obračun potnih stroškov rednih sej (5) za člane IO.  
Miha Haas in Suzana Zorko se odpovedujeta izplačilu potnih stroškov za sestanke OO, ki so bili v Gš 
Koper. 
 
7. Veseli prstki - objava 
Obvestilo o projektu bomo poslali vsem članom in na glasbene ustanove v začetku meseca januarja 
2022. 
 
8. Razno (novoletno voščilo) 
Nuša Gregorič bo pripravila tekst za novoletno voščilnico, oblikovanje uredi Suzana Zorko. Voščilo se 
pošlje po Božiču vsem članom, glasbenim ustanovam in partnerjem, s katerimi sodelujemo. 
Tamara Ražem Locatelli bo letos prevzela vlogo tajnice in naročanja revije Virkla, ker je članica Sanja 
Ibrakič na porodniškem dopustu. 
 
Zapisala Suzana Zorko 
12. 12. 2021 
 
 


