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https://www.estastrings.si/  

EUROPEAN STRING TEACHERS ASSOCIATION  
DRUŠTVO UČITELJEV GODALNIH INŠTRUMENTOV SLOVENIJE 

              Datum: 28.1.2023 
 

Izvršni odbor ESTA je na svojem 6. sestanku 17.1.2023 v skladu s 16. členom statuta Pravil o 
delovanju društva sprejel sklep o sklicu rednega  občnega zbora vseh članov v soboto, 28.1.2023 
s pričetkom ob 9.00.  Na sestanku smo potrdili, da bo 13. kongres Društva učiteljev godalnih 
instrumentov ESTA Slovenija z občnim zborom članov potekal v GŠ Koper. 

Zapisnik rednega občnega zbora ESTA Slovenije 
 
Prisotni: Lista prisotnosti v priponki 
 
AD 1  
Predsednik društva Volodja Balžalorsky je pozdravil vse navzoče in se zahvalil za gostovanje 
gostitelju GŠ Koper. Tajnik Kristian Kolman 19.1.2023 poslal vabilo vsem 180 članom, od tega 48 
aktivnim, 4 študentje, MailChimp 180.  
 
15. člen: Pristojnosti občnega zbora. 
16. člen: Občni zbor je reden ali izreden. 
17. člen: Občni zbor je sklepčen, če је na njem prisotnih več kot polovica vseh članov. Če ob 
predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor 
veljavno sklepa, če је prisotnih več kot 2/5 članov oz. najmanj 10 članov. Odločitev občnega 
zbora je izglasovana, če za predlog odločitve glasuje več kot polovica vseh navzočih članov 
društva, razen če ni s temi pravili drugače določeno. Glasovanje je praviloma javno, razen če se 
člani odločijo za tajno glasovanje. 
18. člen: Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva. 

 ugotavljanje sklepčnosti: prisotno je bilo 22 članov. ob predvidenem začetku občni zbor 
ni bil sklepčen, zato se je začetek odložil za 30 minut, nakar je občni zbor veljavno 
sklepal, bilo је prisotnih več kot 2/5 članov oz. najmanj 10 članov. Občni zbor je bil 
sklepčen! 

 Predsednik Volodja Balžalorsky  je imenoval delovno predsedstvo:  

 Srečanje je vodil Kristian Kolman, ki je tudi pripravil zapisnik. Overovitelja sta bila Barja 
Drnovšek in Bojan Cvetrežnik. 

 Kristian Kolman je predlagal naslednji dnevni red/glasovanje o sprejetju dnevnega reda. 
vsi za? 
dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav predsednika, 
2. Organizacijsko poročilo o delu ESTA v minulem letu med obema občnima 

zboroma 29.1.2022-28.1.2023, 
3. Blagajniško poročilo,  
4. Volitve, 
5. Razno. 
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AD 2 
Organizacijsko poročilo o delu ESTA v minulem letu med obema občnima zboroma 29.1.2022-
28.1.2023,  
podrobnosti:  

• 12. Občni zbor, 29. 1. 2022 na spletu preko ZOOMa.  
• Spletno srečanje je na Zoomu vodil Kristian Kolman.  

• 9. - 14. 4. 2022, 50. mednarodna konferenca ESTA v Gradcu, predavanja predavateljev iz 
SLO 

• Predavatelji: Gal Faganel, Lara Bojadjeva, Vildana Repše, Kristian Kolman skupaj z 
Helfiedom Fistrom ESTA AUT.  

• Nuances of Pizzicato in Theory and Practice, predavanje Gal Faganel 
• Systematic selection of studies for optimal talent development, predavanje 

Vildana Repše  
• The Online Future of ESTA International, predavanje Helfried Fister and Kristian 

Kolman, sodelovanje med ESTA AUT&SLO 
• ESTA 2021 se je udeležilo 10 članov iz SLO  
• V dveh komornih orkestrih so sodelovali 2 študentki in 2 dijakinji iz Slovenije 
• Kristian Kolman sodeloval na PM in DM.  

• 6. 6. 2022, 12. kongres in srečanje v GŠ Velenje, revija nagrajencev TEMSIG in 
predstavitve dvojne zgoščenke Igor Ozim, predavanje Lidija Grkman in Špela Kuzman, 
Učbenik za komorno igro, 1. zmajčkov ples in Kristian Kolman Učbenik Vesela violina, 

• Izvršni odbor je imel 6 Zoom sestankov, 17. 5. 2022, 6.6.2022, 25.10.2022, 25.11.2022, 
20.12.2022 in 17.1.2023.  

• 27.1.2023 je Kristian Kolman podal organizacijsko poročilo na ESTA International. 
• Društvo šteje skupaj 47 rednih članov in 113 pridruženih (brez plačane članarine) 
• 47 aktivnih članov učiteljev, 34 vln, 5 vla, 7 vlc, 1 kbs in  
• 4 študenti 3 vln, 1 vlc.  
• 14 članov ni podaljšalo članstva iz 2022 (v letu 2021 ni podaljšalo 13).  
• 19.1.2023 sta KK in BD poslala UPN za članarino vsem 180 rednim in pridruženim 

članom preko dveh elektronskih pošt, MailChimp. 
• 19.1.2023 Branka Z. Jazbec se je izpisala iz ESTA.  
• Do 27.1.2023 31 članov plačalo članarino. 
• Do 27.1.2023 plačano 31 članarin po 20€ za 2023. 
• ESTA Slovenija je spletno stran https://www.estastrings.si nadgradila z 

integracijo FB in MailChimp na splet in politiko obveščanja novih članov.  
• Območje za člane je vključeno pod geslom z viri; zapisniki sej upravnega odbora, 

videoposnetki in izročki spletnih seminarjev, strokovni prispevki, ESTAPedia in 
založništvo.  

• VB, KK in MH imajo administratorske pravice za web 
• VB ureja Facebook stran 
• BD in KK urejata MailChimp app 
• Posodobitve strojne in programske opreme .  
• Razširjen je bil prostor na službenem računalniku iz 128 na 256 GB.  
• Posodobljeni vtičniki Digital Library Pro (ESTAPedia), WP-Members, UpdraftPlus 

Backup/Restore in opravljeno varnostno kopiranje strani. 
• 19.1.2023 poslano vabilo na občni zbor in plačilo članarine 2023 vsem 180 

rednim in pridruženim članom ESTA Slovenije.  
• VB orisal dosedanje delo od 2004, ko je postal predsednik. 

 Sklep: Vsi člani soglasno potrdili organizacijsko poročilo za 2022. 
  
AD 3  
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Blagajniško poročilo 

 Kristian Kolman je podal finančno poročilo  

 Začetno stanje 31.12.2021 2.932,10€ 

 Novo stanje 31.12.2022 3.033,68€ 
 

prihodki   1040,00 
48 članov plačalo članarino  (M.Skalar 40€) 982,00 
odhodki   920,42 
mednarodna članarina-članov  86,82 
Digital Library Pro ESTAPedia,  108,58 
stroški vodenja računa NKBM 127,92 

računovodstvo Voglar 112,24 

Potni stroški Gradec predavatelji GF, KK, VR,  484,86 

 

 Izkazan je presežek med prihodki in odhodki, ki znaša 586,44€ (v 2021 581,55€) 

 Dvostavno knjigovodstvo je opravilo računovodstvo Voglar, d.o.o., Velenje. 
 
Sklep: Blagajniško  poročilo se zaključi z dne 31.12.2022 s stanjem 3.033,68€ 
Vsi člani soglasno potrdili blagajniško poročilo za 2022. 
 
 
AD 4 Volitve 
Predlogi za novi IO ESTA SLO v naslednji sestavi. 
Kristian Kolman, predsednik, Volodja Balžalorsky, podpredsednik, Barja Drnovšek, tajnica, Matej 
Haas, blagajnik, člani Vasilij Meljnikov, Žiga Brank, Gal Faganel, Vildana Repše in Sebastian 
Bertoncelj. 
 
Zaradi predvidene odsotnosti so pisne kandidature za organe društva podali Gal Faganel, Matej 
Haas in Špela Pirnat. 
 
Novo izvoljeni organi ESTA za obdobje 2023-2024 so: 
Izvršni odbor:   
Predsednik: Kristian Kolman,  
Podpredsednik: Volodja Balžalorsky, 
Tajnik:  Barja Drnovšek,   
Blagajnik: Matej Haas, 
Člani izvršnega odbora: 
član Vasilij Meljnikov,  
član Žiga Brank, 
član Gal Faganel, 
član Sebastian Bertoncelj, 
član Vildana Repše,  
Disciplinska komisija: 
predsednik Špela Pirnat,  
član Lidija Grkman ,  
član Špela Kermelj Kuzman,  
Nadzorni odbor: 
predsednik Špela Tavčar, 
član Petra Jurič,  
član Urška Kordež. 
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AD 5 
Napoved prihodnjih dogodkov,  

 oblikovanje programa za 14. kongres SLO, predlagana Akademija za glasbo v Ljubljani 
sobota 27. januarja 2024. 

 2. - 6. 4. 2023, Udeležba na 51. konferenci ESTA Cardiff https://esta2023.org/ , 
Celebrating diversity in string teaching, predavatelji iz SLO Bojan Cvetrežnik, Barja 
Drnovšek, Lidija Grkman in Špela Kermelj Kuzman 

 
AD 6 
razno  

 Potrditev novega naslova ESTA Slovenije iz Stari trg 34 prenos na Akademija za glasbo v 
Ljubljani, Kongresni trg 1, Palača Kazina, 1000 Ljubljana.  

o Sklep: Vsi člani se strinjajo z novim naslovom ESTA Slovenija, Kongresni trg 1, 
Palača Kazina, 1000 Ljubljana 

 vse novosti K. Kolman na kristian@violina.com. Povabilo k soustvarjanju spletni strani 
ESTA Slovenije z novicami, forumom in blogom. 

 Vasilij Meljnikov izpostavil: Kako naprej? Objava predavanj v okviru ESTA za strokovno 
publiko. 

 Vildana Repše predlaga dodatni projekt kot revijo nastopajočih kjer bi se lahko 
predstavili mladi učitelji. Predlaga tudi tisk strokovne revije, oblikovati uredniški odbor, 
priprava strokovnih tem 50 izvodov. Naslednji sestanek IO bo namenjen imenovanju 
uredniškega odbora. 

 Volodja Balžalorsky predlagal ponovno sodelovanje z TEMSIG, z nagrado ESTA 
prvonagrajenim komornim skupinam z godali v obliki revije na naslednjem kongresu. 

o Sklep: Vsi člani se strinjajo z nagrado ESTA prvonagrajenim komornim 
skupinam z godali v obliki revije na naslednjem kongresu 

 
Zbor končan ob 12.20 
 

 

https://esta2023.org/
mailto:kristian@violina.com

