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EUROPEAN STRING TEACHERS ASSOCIATION  
DRUŠTVO UČITELJEV GODALNIH INŠTRUMENTOV 
SLOVENIJE 

           Datum: 21.1.2022 
 

Zapisnik 6. sestanka izvršnega odbora ESTA,  
v petek, 17.12.2021 ob 98.30 preko ZOOM povezave  
Zadnji sestanek, 25.11.2021 ob 8.30 preko ZOOM povezave 
 
Vabljeni: po e pošti: 19.1.2022 ob 8.33,  
Volodja Balzalorsky volodja.balzalorsky@gmail.comVB; v.meljnikov@gmail.com 
v.meljnikov@gmail.comVM; Nejc Avbelj nejc_avbelj@yahoo.comNA; Ziga Brank ziga.brank@gmail.comŽB; 
Barja Drnovsek barja.drnovsek@gmail.comBD; Gal Faganel galfaganel@gmail.comGF; Matej Haas 
matej_haas@hotmail.comMH; Vildana Repše vildana.repse@tartini.si VlaR; peter.napret@gmail.com PN in 
Kristian Kolman KK 
Prisotni: Volodja Balzalorsky VB, Barja Drnovšek BD, Vildana Repše VlaR, Matej Haas MH in Kristian Kolman 
KK 
Odsotni: Nejc Avbelj, Žiga Brank, Gal Faganel GF, Vasilij Meljnikov VM,   
 

AD 1, Potrditev zapisnika 5. sestanka izvršnega odbora ESTA, 17.12.2021 

 vsi člani potrjujejo zapisnik, ni bilo pripomb 
 
AD 2, 12. kongres in občni zbor ESTA Slovenije v Velenju, sob. 29.1.2022, 9.00 - 15.00 

 program srečanja, občni zbor, ni volitev, VB, zadnji OZ 23.1.2021 za obdobje 2021-2022. 

 predvideno 20' za poročila', 10' za razpravo 
 Uvodni nagovor zadolžitev VB  
 organizacijsko poročilo zadolžitev KK 
 blagajniško poročilo KK zadolžitev KK 
 KK poroča, da je oddal letno poročilo za ESTA INT v minulem letu 2021 
 KK predlaga zopet podati vlogo za priznanje društva v javnem interesu, saj ESTA v 

minulih dveh letih izkazuje zelo veliko aktivnosti zadolžitev VB KK 
 KK 20.1.2021 kontaktiral blagajnika NA, vendar ni bilo odziva, zato bo KK pripravil tudi 

blagajniško poročilo 
 VlaR opozorila, da je zelo nevarno, če ena oseba opravlja več tako pomembnih 

organizacijskih funkcij 
 BD bo na kratko prestavila projekt skupinskega igranja godal v Mariboru 2022 

 predviden program  

 9.00-9-30 OZ 
 9.30 pred pavzo predstavitev zgoščenke in prevzem zgoščenk predstavitev zgoščenke 

Igor Ozim, VB, VB predlaga za predstavitelja Gorjana Košuto zadolžitev VB 

 9.45-11.45 4 predavanja,  

  KK pozval predavatelje, da pripravijo izvlečke 100 besed za spletno stran 

 10.00-11.30 tonska vaja  

 14.00 kosilo, P. Napret rezerviral gostišče (Vila Bianka)  

 12.00 -13.45 7. revija nagrajencev ESTA  
 VlaR minutaža se podaljša na 100' ena nova točka 
 Seznam nastopajočih v dodatku 
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 el. prijavnica za udeležence srečanja, trenutno 12 prijavljenih, 

 VlaR predlaga rezervno varianto glede na trenutne razmere 

 Dogovor, da se v primeru manj kot 30 prijavljenih izpelje ZOOM srečanje na daljavo, 7. revija in 
razdelitev zgoščenk pa se prestavi na apr-maj 2022 v GŠ Velenje. 

 Odločitev o izpeljavi izvede KK v pon., 24.1.2022 glede na prijave in obvesti vse člane 

 BD in KK pripravita MailChimp sporočilo o izpeljavi 12. kongresa z pripetim obrazcem za plačilo 
članarine UPN  

 
AD 3  
50. mednarodna konferenca ESTA 9. - 14. april 2022 
razpis za predavatelje, organizator ESTA AUT potrdil naslednje predloge članov ESTA SLO  

 Gal Faganel; Nuances of Pizzicato in Theory and Practice, Lecture, 45' 

 Vildana Repše; Systematic selection of studies for optimal talent development, lecture 
with demonstration, 45'  

 Helfried Fister and Kristian Kolman, sodelovanje ESTA AUT&SLO; The Online Future of 
ESTA International, ESTAPedia, Demonstration, 90' 

 
AD 4  
Spletna stran, socialna omrežja in Webinarji, (MailChimp, FB, Instagram in Twitter) 

 Organizacija Webinarjev feb, mar, apr in maj 2022, prijava za teme, pripravi BD in KK na 
MailChimp   

 VlaR predlagala oblikovanje in izdajo tiskanega biltena ESTA SLO z članki, reportažami, 
in ostalimi literarnimi oblikami za vse člane 

 VlaR se bo pozanimala za eno tiska v LJ, KK pa za eno tiska v CE. 

 VlaR, BD, MH in KK bi oblikovali uredniški odbor 
 

AD 5 Razno 

 naslednje srečanje feb 2022 (petek) ob 8:30 
 
 

Sestanek je bil zaključen ob 10.40.  
 
Zapisal:  
Kristian Kolman, tajnik l.r. 
 

 

 


