
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA  
KLUBA OGAE SLOVENIJA 

Sobota, 22. 2. 2019, ob 18.00, Gostišče Julči Ljubljana 
 

Na občnem zboru je bilo prisotnih 10 članov: Branko Peric (Skype), Miran Cvetko, 
Gorazd Povšič, Roman Prošek, Boštjan Smrekar, Jan Lipušček, Erik Sedevčič, David 
Sopotnik 
  
Občni zbor smo pričeli ob 18.15, bili smo sklepčni. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
2. Ankaran party 2019 (predsednik ter občni zbor) 
3. Odhod na Evrovizijo (predsednik ter občni zbor) 
4. 23. Gradevizija (predsednik) 
5. Pregled dela vodstva v letu 2018 (poročila) 
6. Finančno poročilo 2018 (predsednik) 
7. Določitev volilne komisije za volitve organov kluba za leto 2019 
8. Volitve za člane (3) disciplinske komisije 
9. Volitve za generalnega sekretarja kluba 
10. Volitve za koordinatorja tekmovanj 
11. Volitve za predsednika kluba 
12. Razno 

 
ZAPISNIK PO TOČKAH DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
Zapisnik občnega zbora 2018 je predstavil generalni sekretar. Koordinator tekmovanj 
Boštjan Smrekar je od predsednika želel samo pojasnila vključitvenih kriterijev za 
OGAE žirijo, ki je oddala glasove na EMI 2018. Predsednik je pojasnil kriterije, ki jih 
je podala RTV SLO, na podlagi katerih je potem izbral člane strokovne žirije Kluba 
OGAE Slovenija. Zapisnik je bil potrjen z 8 glasovi ZA.  
 

2. Ankaran party 2019 (predsednik in občni zbor) 
Letošnji Ankaran party bo potekal med 5. in 7. aprilom 2019 v hotelu Convent.  
Cena nočitve bo evro dražja kot lani, in sicer 50€ na noč. Za ozvočenje bo posrbljeno, 
bo enako kot lani. Za videospote in glasovanje za OGAE International poll bo 
poskrbel generalni sekretar. Več informacij sledi preko elektronskih sporočil. 
Prvi večer je Strava predlagal, da bi imeli karaoke 1990, on bo priskrbel glasbo in 
besedila, pesmi bi se nato izžrebale, bilo bi glasovanje z izborom zmagovalca karaok. 
Preostali program sledi po elektronski pošti, posredoval ga bo predsednik društva.  
Koordinator tekmovanj Boštjan Smrekar predlaga, da bi za naslednje leto razmislili o 
novi lokaciji za OGAE Party, saj nas na sedanji lokaciji čedalje bolj omejujejo in 
prestavljajo. Preostali navzoči so se strinjali, da se pogleda še druge ponudbe, 
lokacija na Primorskem bi ostala prioriteta; datumsko bi OGAE Party še vedno 



potekal v začetku aprila. Glede ponudb bosta pogledala Boštjan Smrekar in Miran 
Cvetko.  
 

3. Odhod na Evrovizijo (predsednik in občni zbor) 
Za ogled letošnje Pesmi Evrovizije v živo v Tel Avivu v Izraelu, so se najprej javili 
trije člani, nato je eden odstopil, po tem, ko so bile znane cene paketov, pa sta od 
nakupa kart odstopila še preostala dva člana. Tako letos žal na Pesem Evrovizije ne 
potuje noben član Kluba OGAE Slovenija.  
Letos je bilo na voljo 500 paketov za klube OGAE International, od tega za Klub 
OGAE Slovenija 2 paketa. Cena paketa je za letos okroglih 1000€. Razlog za tako 
visoko ceno je bojda manjše prizorišče in dejstvo, da izraelska vlada ne sponzorira 
Pesmi Evrovizije, zato je nacionalna televizija bila primorana dvigniti cene paketov.  
Glede poročanja s prizorišča za našo Facebook stran tako letos ne bo nikogar v Tel 
Avivu, poročali bomo o dogajanju iz Slovenije.  
 

4. 23. Gradevizija (predsednik) 
Predsednik kluba je izpostavil, da je Gradevizija 2018 bila uspešno izvedena in zelo 
dobro sprejeta in da je vse potekalo zelo dobro in gladko. Vsi stroški Gradevizije 2018 
so se pokrili, ostalo je okrog 460€, kar se bo porabilo za potrebe društva, in sicer za 
piknik, večerjo in stroške OGAE Ankaran Partyja. 
Letošnja Gradevizija 2019 bo novembra, točen datum še ni postavljen in bo sporočen 
preko društvenega glasila Refren.  
Koordinator tekmovanj Boštjan Smrekar je imel nekaj vprašanj glede after partyja, in 
sicer o gneči pri šanku, parkiranju. Na vprašanja je odgovoril predsednik društva.  
Za after party Gradevizije 2019 je predsednik društva podal predlog, da bi after party 
potekal v prostorih Mladih Zmajev Črnuče. Podrobno bo predlog predstavil kasneje 
na Ankaran Party OGAE Slovenija in preko glasila društva Refren.  
 

5. Pregled dela vodstva v letu 2018 (poročila) 
Člani kluba so poročila vodstva predhodno prejeli na svoje e-naslove v pregled.  
Na poročila prisotni člani nimajo pripomb.  
Koordinator tekmovanj Boštjan Smrekar je prosil vse člane društva, da vestno 
glasujejo na tekmovanjih, ki se jih udeležuje naš klub. Obvezno je glasovanje za 
Second Chance Contest, na ostalih glasovanjih pa je obvezno glasovanje za vodstvo 
kluba, ostale pa prosi, da se glasovanj udeležijo v čim večjem številu, da se ne 
sramotimo pred drugimi društvi.  
 

6. Finančno poročilo 2018 (predsednik) 
Predsednik predstavi finančno poročilo in finančno stanje kluba, članom predloži 
tudi izračune in stanje v vpogled. Predlaga tudi, da menjamo banko, saj so stroški 
vodenja računa na NLB postali zelo visoki. Verjetno bomo račun selili na Delavsko 
hranilnico.  
Na podano finančno poročilo člani nimajo pripomb in se strinjajo da društveni račun 
prenesemo na drugo banko.  
 

7. Določitev volilne komisije za volitve organov kluba za leto 2019 
Za volilno komisijo se predlaga Romana Proška, Erika Sedevčiča ter Gorazda 
Povšiča. Volilna komisija soglasno potrjena z vsemi osmimi glasovi.  



Glasovanja so tajna, štetje glasov javno.  
 

8. Volitve za člane (3) disciplinske komisije 
Na volilnem seznamu za disciplinsko komisijo so štirje člani, ki so bili predhodno 
predlagani in so kandidaturo tudi sprejeli. To so Samo Koler, Jan Lipušček, Branko 
Peric in Jure Sodja. Oddanih je bilo 7 glasovnic. 
Rezultati glasovanja: Samo Koler – 4 glasovi, Jan Lipušček - 7 glasov, Branko Peric – 7 
glasov, Jure Sodja – 3 glasovi.  
Disciplinsko komisijo za leto 2019 tako sestavljajo: Samo Koler, Jan Lipušček in 
Branko Peric.  
Predsednika na svoji 1. seji določijo člani disciplinske komisije, skladno s statutom 
društva.  
 

9. Volitve za generalnega sekretarja 
Kandidat za generalnega sekretarja je David Sopotnik. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 7 glasovnic. Na vseh sedmih glasovnicah je bil označen odgovor ZA. 
Generalni sekretar kluba za leto 2019 je David Sopotnik. 
 

10. Volitve za koordinatorja tekmovanj  
Kandidat za koordinatorja tekmovanj je Boštjan Smrekar. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 7 glasovnic. Na vseh sedmih glasovnicah je bil označen odgovor ZA. 
Koordinator tekmovanj za leto 2019 je Boštjan Smrekar.  
 

11. Volitve za predsednika  
Kandidat za predsednika kluba je Miran Cvetko. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 7 glasovnic. Na vseh sedmih glasovnicah je bil označen odgovor ZA. 
Predsednik kluba za leto 2019 je Miran Cvetko. 
 

12. Razno  
Čestitke novoizvoljenemu vodstvu kluba in članom disciplinske komisije.  
Generalni sekretar David Sopotnik je tudi predstavil aktivnosti za promocijo kluba 
preko naše Facebook strani, prav tako promoviranje preko oglaševanja.  
Poleg tega pa je generalni sekretar predstavil tudi projekt OGAE International, in 
sicer nove elektronske digitalne članske izkaznice, ki bodo za člane uradnih klubov 
OGAE po novem dosegljive preko aplikacije Cardskipper. Ob tem generalni sekretar 
članov tudi razdeli izjave za posredovanje osebnih podatkov članov OGAE 
International za namen zagona projekta Cardskipper digitalnih članskih izkaznic. 
Člani bodo o novih članskih izkaznicah obveščeni preko sms sporočila, prejeli bodo 
tudi slovenska navodila za namestitev in uporabo aplikacije.  
Generalni sekretar še doda, da se bo predvidoma v letošnjem letu končno izvedel 
projekt tiskanja društvenih majic. Potrebna bi sicer bila tudi prenova logotipa 
društva in spletne strani, s tem se strinjajo tudi člani. Predloge bo pripravil generalni 
sekretar.  
 
V sproščenem vzdušju smo nadaljevali pogovore o aktualni problematiki in 
evrovizijskih novicah. Sprejetih ni bilo posebnih sklepov. Občni zbor je bil končan ob 
21.00.  
 



 
Zapisnik pripravil: 

David Sopotnik, l.r. 


