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Zapisnik 4. korespondenčnega sestanka izvršnega odbora ESTA  

ki je potekal korespondenčno, med 26. 11. in 28. 11. 2022. Člani IO ESTA SLO so o predlaganih sklepih glasovali s 
pomočjo glasovalnega obrazca, ki je naveden tudi v sporočilu, s katerim so prejeli vabilo za sejo. Bližnjica do 
glasovanja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5FETN8URy-3_T03zHh-m-
5KXkHaSFgFv8mu0ZFmyCjziYFQ/viewform   
Zadnji sestanek v torek, 25.10.2022 ob 8.30 preko ZOOM povezave 
 
Vabljeni: po e pošti: 26.11.2022 ob 14.50 
Volodja Balzalorsky <volodja.balzalorsky@gmail.com>; v.meljnikov@gmail.com <v.meljnikov@gmail.com>; Nejc 
Avbelj <nejc_avbelj@yahoo.com>; Ziga Brank <ziga.brank@gmail.com>; Barja Drnovsek 
<barja.drnovsek@gmail.com>; Gal Faganel <galfaganel@gmail.com>; Matej Haas <matej_haas@hotmail.com>; 
Vildana Repše vildana.repse@tartini.si;  
Prisotni: Vasilij Meljnikov VM, Žiga Brank ŽB, Barja Drnovšek BD, Gal Faganel GF in Kristian Kolman KK 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. sestanka izvršnega odbora ESTA, 25.10. 2022 
2. Organizacija občnega zbora in 13. kongresa ESTA, v Kopru, v soboto 28.1.2023 
3. Kandidature članov IO ESTA za mandatno obdobje 2023-2024  
4. Razpis za predavanja na 13. kongresu 
5. Predlogi, vprašanja, pobude, kritike, pohvale članov IO ESTA. 
6. Razno 

 
AD 1 

Na predlog GF je KK pripravil izpeljavo korespondenčne seje/sestanka preko Google Drive vprašalnika. 5 
članov je potrdili zapisnik 3. sestanka izvršnega odbora ESTA, v torek, 25.10.2022. En član je zavrnil 
korespondenčni sistem podajanja odgovorov. 3 člani se niso odzvali.  
 
AD 2 
13. kongres ESTA Slovenije bo 28. januar 2023, GŠ Koper, KK je rezerviral termin in se dogovoril za 
sodelovanje in gostovanje z ravnateljem Iztokom Babnikom. 
Člani IO ESTA so pripravljeni pomagati pri organizaciji 13. kongresa ESTA Slovenije v Kopru, 28.1.2023 po 
naslednjih postavkah. 
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AD 3 
5 članov je podalo odgovore za svojo kandidaturo. 3 člani so predlagali tudi druge člane ESTA SLO. 

 
  
Ali predlagate drugega člana ESTA SLO v mesto organih društva? Prispeli so 3 odgovori. 
Lidija Grkman, član IO ESTA 
Kristiana Kolmana za predsednika. 
Glede na situacijo z našim uradnim blagajnikom, bi predlagal da do naslednje seje IO Esta Slovenija dne 20.12. 2022 
premislimo oziroma raziščemo, kdo bi bil primeren za prevzem te funkcije za naslednje obdobje. Osebno konkretno še 
nimam nikogar v mislih.... 
 
AD 4 
Vseh 5 članov je podprlo, da se pripravi razpis za predavatelje. 1 član IO ESTA je predlagal naslednje teme s 
predavatelji za predavanje na 14. kongresu ESTA SLO (30'); Natalija Šimunovič Samopodoba, Stanka Dokuzova 
Literatura Dušana Vodiška, Lidija Grkman and Špela Kermelj. 
 
AD 5 
Prispeli so 3 odgovori z naslednjo vsebino.  
1)Zamenjava predsednika, tajnika in blagajnika 
2)Najprej bi se vsem članom IO rad opravičil da se nisem uspel udeležiti zadnje "zoom" seje IO in to brez sporočila. Bil 
sem v tujini in sem preprosto spregledal datum, kljub temu, da sva predhodno s Kristianom v tel. pogovoru celo skupaj 
oblikovala predlagani datum. Še enkrat - oprostite prosim!!! 
Rad bi posebej čestital in se zahvalil vsem našim predavateljem, ki so sodelovali na konferenci v Grazu, kakor tudi 
našim študentom za sodelovanje v ESTA orkestru. Hkrati pa se veselim, da bo ESTA Slovenija lepo zastopana tudi v 
Cardifu. Vsekakor se sam te konference zagotovo nameravam udeležiti, hkrati pa apeliram, da se s strani ESTA 
Slovenija konference udeleži čimveč naših članov. 
Za naslednje mandatno obdobje 2023-2024 sem pripravljen podaljšati svoj predsedniški mandat, v primeru, da ne bi 
bilo drugih kandidatov, ki bi bili tudi pripravljeni prevzeti to funkcijo. Sicer pa sam predlagam za to funkcijo našega 
podpredsednika Vasilija Meljnikova. VB 
3)Žal skoraj nikoli nimam časa za sestanke, zato se mi zdi pošteno, da svoje mesto v izvršnem odboru prepustim 
nekomu drugemu, ki bo bolj aktiven. 
 
AD 6 pod razno ni bilo razprave. 
 
Zapisal:  

Kristian Kolman, tajnik 
 

 

 


