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https://www.estastrings.si/  

EUROPEAN STRING TEACHERS ASSOCIATION  
DRUŠTVO UČITELJEV GODALNIH INŠTRUMENTOV SLOVENIJE 

              Datum: 29.1.2022 
 

Izvršni odbor ESTA je na svojem 6. sestanku 21.1.2021 v skladu s 16. členom statuta Pravil o 
delovanju društva sprejel sklep o sklicu rednega  občnega zbora vseh članov v soboto, 
23.1.2021.  Na sestanku smo se dogovorili, da bo 11. kongres Društva učiteljev godalnih 
instrumentov ESTA Slovenija z občnim zborom članov potekal preko ZOOM spletne video 
konference zaradi trenutne slabe epidemiološke situacije in majhnega števila prijavljenih. 

Zapisnik rednega občnega zbora ESTA Slovenije 
 
Prisotni: Lista prisotnosti v dodatku 
 
AD 1  
Predsednik društva Volodja Balžalorsky je pozdravil vse navzoče in pohvalil zelo veliko število 
dogodkov, ki so se zvrstili v minulem letu. Tajnik Kristian Kolman 21.1.2022 poslano vabilo na 
občni zbor in plačilo članarine 2022 vsem 66 rednim (o tega 5 študentov) in 111 pridruženim 
članom ESTA Slovenije. 
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 28 članov zato se je občni zbor v skladu z 17. 
členom statuta odložil za 30'. Nato je bil občni zbor sklepčen! 

 Predsednik Volodja Balžalorsky VB je imenoval delovno predsedstvo:  

 Spletno srečanje je vodil Kristian Kolman KK, ki je tudi pripravil zapisnik. Overovitelja sta 
bila Barja Drnovšek BD in Bojan Cvetrežnik. 

 KK je predlagal naslednji dnevni red/glasovanje o sprejetju dnevnega reda. Vsi navzoči 
so potrdili dnevni red. 
dnevni red: 

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

zboroma 23.1.2021-29.1.2022, 
3. Blagajniško poročilo,  
4. Napoved prihodnjih dogodkov, 
5. Razno. 
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AD 2 
Organizacijsko poročilo o delu ESTA v minulem letu med obema občnima zboroma 25.1.2020-
23.1.2021,  
podrobnosti:  

• 11. Nacionalni kongres in občni zbor, 23. 1. 2021 na spletu preko ZOOMa.  
• Spletno srečanje je na Zoomu vodil Kristian Kolman.  

• Organizirani so bili 4 spletni seminarji z domačimi in tujimi predavatelji. 
• 1. Webinar, 23.1.2021, Predavanja in delavnice 

• Predavanje Mateja Bonina: LoLa (Low Latency), 
• Delavnica Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek: Stringing - Morning starters, 
• Predavanje Gala Faganela: Nianse pizzicata v teoriji in praksi, 
• Portret violinistke in pedagoginje prof. Monika Skalar 

• 2. Webinar, 12.3.2021, Predavanja in delavnice ''Strune in tehnologija'' 
• Helfried Fister: Vaja - ni najbolj dobrodošla beseda, 
• David Smolover: MatchMySound 

• 3. Webinar, 23.4.2021, Delavnica Colorstrings 
• Prof. Géza Szilvay: Pristop Colorstrings in njegova glavna načela 

• 4. Webinar, 15.5.2021, Intervju z Igorjem Ozimom 
• 90-letnica prof. Igor Ozim, častni član ESTA Slovenija. Pogovor je vodil prof. 

Gorjan Košuta.  
  Na 4 spletnih seminarjih je bilo udeleženih v povprečju 41 članov 

• 25. 6. – 29. 6. 2021 člani ESTA sodelovali pri organizaciji Festivala Romanika Laško 
• 26. 9. 2021-29. 9. 2021 49. mednarodna spletna konferenca 

https://www.esta2021.org/.  
• Predavatelji: Bojan Cvetrežnik, Vildana Repše, Vasilij Meljnikov & Matej Haas. 

Volodja Balžalorsky in Kristian Kolman sodelovala na PM in DM. ESTA 2021 se je 
udeležilo 16 članov iz SLO.  

• Pri organizaciji in izpeljavi (voditelj) je sodeloval Kristian Kolman. 
• 9. - 14. april 2022 50. mednarodna konferenca ESTA, potrjena so predavanja 

predavateljev iz SLO 
• 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 
• Izvršni odbor je imel 6 Zoom sestankov, 27.1.2021, 4.3.2021, 21.4.2021., 25.11.2021, 

17.12.2021 in 21.1.2022.  
• 21.1.2022 je Kristian Kolman podal organizacijsko poročilo na ESTA International. 
• Društvo šteje skupaj 66 rednih članov in 111 pridruženih (brez plačane članarine) 
• 61 aktivnih članov učiteljev, 44 vln, 7 vla, 9 vlc, 1 kbs in  
• 5 študentov 4 vln, 1 vlc.  
• 13 članov ni podaljšalo članstva iz 2020.  
• 21.1.2022 je KK poslal UPN za članarino vsem 177 rednim in pridruženim članom 

preko dveh elektronskih pošt. 
• 23.1.2022 Jelka Grafenauer se je izpisala iz ESTA zaradi upokojitve.  
• do 27.1.2021 25 članov plačalo članarino 
• 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.  

https://www.esta2021.org/


3 
 

• 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.  
• Naloženi so bili novi vtičniki Digital Library Pro (ESTAPedia), WP-Members, 

UpdraftPlus Backup/Restore in opravljeno varnostno kopiranje strani. 
• 21.1.2022 poslano vabilo na občni zbor in plačilo članarine 2022 vsem 177 

rednim in pridruženim članom ESTA Slovenije.  
•  

 
 Sklep: Vsi člani soglasno potrdili organizacijsko poročilo za 2020. 
  

AD 3  
Blagajniško poročilo 

 Tajnik Kristian kolman je v odsotnosti blagajnika Neja Avblja podal blagajniško poročilo  

 Začetno stanje 31.12.2020 3.513,33€ 

 Novo stanje 31.12.2021 2.932,10€ 
 

prihodki   1260,00 
63 članov plačalo članarino (1 preplačilo)  1260,00 
odhodki   1801,20 
mednarodna članarina-članov ESTA INT 67,86 
NING spletna stran NING 210,46 
Nadgradnja rač. diska 128->256 GB TEAL 144,34 
Sofinanciranje zgoščenke I. Ozim ZKPRTV 1152,90 
stroški vodenja računa NKBM 103,067 
računovodstvo Voglar 122,00 

 

 Izkazan je primanjkljaj med prihodki in odhodki, ki znaša 542,23€ 

 Dvostavno knjigovodstvo je opravilo računovodstvo Voglar, d.o.o., Velenje. 
 
Sklep: Blagajniško  poročilo se zaključi z dne 31.12.2021 s stanjem 2.932,10€ 
Vsi člani soglasno potrdili blagajniško poročilo za 2021. 
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AD 4 
Napoved prihodnjih dogodkov,  

 Organizacija 7. revije ESTA in predstavitve zgoščenke prof. I. Ozima maj 2022 v GŠ 
Velenje. 

 Oblikovanje programa za 13. kongres SLO, predlagana GŠ Velenje, konec januarja 2023. 

 Bojan Cvetrežnik Predstavil projekt skupinskega muziciranja v septembru 2022 na 
Glavnem trgu v Mariboru. Narodni dom Maribor, kot skrbnik Evropskega mesta kulture 
organizira projekt v septembru na Glavnem trgu v Mariboru. Bojan Cvetrežnik je bil 
povabljen k umetniškem vodstvu t.i. ritmu goslaških odrov. Na prireditvenem prostoru 
bodo številni manjši odri z centralnim odrom in DJ. Osrednja tematika bo disko glasba iz 
70 let, ko so bila godala izrazito virtuozno poudarjena v orkestraciji raznih disko 
uspešnic, Barry White… Nivo izvedbe je priporočljiv za učence srednje stopnje. 
Predvidena je avdicija in za mlajše Skupinska priprava na Romaniki v Laškem. ESTA bi 
vzela pod okrilje organizacijo in popularizacijo igranja violine in ostali godal. Razpis bo v 
marcu 2022.  

 Inga Ulokina predstavila izid 4 miniatur Oskarja Riedinga. Pdf je na voljo na spletni strani 
ESTA Slovenije, v ESTAPedia.  

 9.4.-14.4.2022, Udeležba na 50. spletni konferenci ESTA v Gradu AUT 
 

 
AD 5 
razno  

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

 
Zbor končan ob 10.00 
 
Zapisnik zapisal: 
Kristian Kolman 

 

 
 
 
Overovitelja:  
 
Barja Drnovšek 
 
 
Bojan Cvetrežnik 
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