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Spoštovane članice in člani  

Društva klavirskih pedagogov Slovenije – Epta 

in vsi sodelujoči na 20. Klavirskih dnevih v Portorožu! 
 

 

Zaradi zdravstvene varnosti in zaostritve ukrepov ob drugem valu epidemije smo prisiljeni 

20. Klavirske dneve preložiti na naslednje leto. 

 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste z nami do konca upali, da nam bo uspelo pripraviti konferenco 

v Portorožu in ste zanjo zavzeto pripravljali projekte, koncerte ter predavanja. Škoda bi bilo, 

da to delo ne bi bilo realizirano, zato predlagamo, da se  

 

20. Klavirski dnevi odvijejo novembra 2021 v Piranu  z enako tematiko: 

NARAVA NAVDIHUJE in BEETHOVNOVA DEDIŠČINA. 
 

Projekte lahko šole ponovijo, po želji tudi spremenijo ali prilagodijo. Prav tako pozivamo vse 

predavatelje in udeležence okrogle mize, da svoje ideje predstavijo drugo leto. 

 

Letošnje leto je prineslo hudo preizkušnjo celotni družbi. Delovanje našega društva je v večji 

meri onemogočeno v živo, vendar smo se člani Izvršnega odbora kar nekajkrat sestali na 

Zoom konferencah in pripravili tudi obsežno poročilo s podrobno analizo vseh izzivov, ki smo 

jih imeli pri našem pouku na daljavo. Pismo, ki smo ga poslali na Zvezo slovenskih glasbenih 

šol in na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bo predstavljeno na Občnem zboru. 

 

Virkla št. 8 je pripravljena za tisk. Prinaša zanimive vsebine in zelo si želimo, da bi jo lahko 

izdali še v letošnjem letu. To pa lahko realiziramo le ob vaši pomoči, zato vas pozivamo, da 

letošnjo članarino poravnate do 13. novembra. Odločili smo se, da letos zaradi izredne 

situacije višina članarine ostaja ista kot prejšnja leta, to je 30 €. Delovanje društva je še 

posebej letos v veliki meri odvisno zgolj od prihodkov iz članarine, zato bomo Virklo št. 8 v 

tiskani obliki zmogli izdati zgolj ob dovoljšni podpori vseh nas ter si z zbranimi 

članarinami tudi zagotoviti sredstva za izpeljavo 20. Klavirskih dni drugo leto, ciklusa 

Pianissimo ter poravnati vse fiksne stroške društva (spletna stran, računovodstvo, 

članarina EPTA UK ipd.). Verjamemo, da bomo ob zadostnem številu zbranih članarin lahko 

tiskano Virklo po 20. novembru poslali po pošti vsem, ki bomo za letos poravnali ta znesek. 

 

Ker letos v izogib dodatnim stroškom društva ne bomo pošiljali položnic, Vas prosimo, 

da znesek članarine 30 € poravnate na: 

 

http://www.epta.si/
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»članarina 2020« 

 Ime in naslov prejemnika: Društvo klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA, 

Stari trg 34, 1000 Ljubljana 

 Referenca prejemnika: SI00 2020 
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Zavezali smo se tudi, da v skladu z našim pravilnikom 21. novembra ob 18. uri izpeljemo 

Občni zbor društva v obliki Zoom konference. Vsi člani ste vljudno vabljeni in boste po e-

pošti prejeli link za povezavo. Na dnevnem redu bodo ob običajnih točkah tudi volitve v 

Izvršni odbor. 

 

Kljub izrednim razmeram želimo ohraniti kontinuiteto dela DKPS – EPTA. Letošnji premor 

nam ne bo vzel zagona za nadaljnja strokovna in prijateljska druženja, čim bo to mogoče! V 

situaciji, ko je glasbena kultura na težki preizkušnji, je ohranitev dejavnosti društva izredno 

pomembno. Povezani smo v prepleteno mrežo aktivnih članic in članov, dobrodošle so prav 

vse ideje, pobude in predlogi za razvijanje dejavnosti  v bodoče. 

 

Ostanimo zdravi in povezani v glasbi! 

 

Izvršni odbor Društva klavirskih pedagogov Slovenije – EPTA, zanj 

 

Nuša Gregorič, glavna urednica Virkle 

Suzana Zorko, tajnica 

Primož Mavrič, predsednik 
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