
 
 
 

5. SEJA DKPS EPTA, Občni zbor  
Avditorij Portorož, 12.11.2021, ob 17.30 
 
Prisotni: Suzana Zorko, Miha Haas, Nuša Gregorič, Dejan Jakšič, Lana Stergulec Žuran, Jana Stojnšek , 
Božena Hrup, Davorin Dolinšek 
Odsotni: Sanja Ibrakić 
 
DNEVNI RED  
1. Pregled in potrditev zapisnika Občnega zbora 2020  
2. Letna poročila: 

• Finančno poročilo, 

• Poročilo Klavirski dnevi, 

• Poročilo Pianissimo, 

• Poročilo Virkla, 

• Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije 

• Poročilo Mednarodne konference EPTA – Madrid 2021 
3. Predstavitev projekta Veseli prstki  
4. EPTA FORUM – predlogi, mnenja in smernice društva 
5. Članarina društva - predlogi 
6. Razno 
 
SKLEPI SEJE 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika Občnega zbora 2020 
Pregledali smo zapisnik in ga sklepčno potrdili s člani EPTE.  
 
2. Letna poročila 
Pregledali smo letna poročila, finančno poročilo je v dobrem stanju. Klavirski dnevi EPTE 2021 potekajo 
kot po planu. Pianissimo bo organiziral koncerte za Adama Kampleta in Nastasja Češnjevar Ušumović. 
Virkla je uspešno izdana. Nadzorni odbor ni opazil nepravilnosti, prav tako ne disciplinska komisija. 
Davorin Dolinšek je poročal o Mednarodni konferenci EPTE v Madridu in pozval člane, da se pridružimo 
prihodnje leto, ko bo konferenca v Guimaraes, na Portugalskem.  
 
3. Predstavitev projekta Veseli prstki 
V Virkli je 11 novih skladb slovenskih skladateljev, katere se bodo izvajale na Veselih prstkih. Predsednica 
društva Suzana Zorko predstavi projekt članom in jih pozve k sodelovanju. Tekmovanje bo v maju 2022, 
informacije so dostopne na www.veseliprstki.si.  
 
4. EPTA FORUM – predlogi, mnenja in smernice društva 
Miha Haas predlaga, da ob včlanitvi novega člana, dobi član e-mail s potrditvijo. Odbor EPTE bo našel 
rešitev na prihodnji seji.  
 
 

http://www.veseliprstki.si/


 
5. Članarina društva - predlogi 
Obvestilo za plačilo članarine bo vedno poslano preko e-maila. Višina članarine se po predlogu gospe 
Zorko dvigne na 50 evrov. Po glasovanju članov, se sklep sprejme v večini. E-mail glede članarine se 
pošlje posebej brez ostalih informacij o EPTI.  
 
6. Razno 

• Potek prijave na EPTO preko spletne strani – predlog članice. Odbor bo našel rešitev na prihodnji 
seji. 

• Članica nadzornega odbora Meta Novak se zamenja z novim članom Tadejem Horvatom. 
 
 
Zapisala Lana Stergulec Žuran 
15.11.2021 
 
 


