
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA  
KLUBA OGAE SLOVENIJA 

Sobota, 20. 1. 2018, ob 17.00, Gostišče Julči Ljubljana 
 

Na občnem zboru je bilo prisotnih 10 članov: Branko Perić, Klaus Roškar, Miran 
Cvetko, Gorazd Povšič, Roman Prošek, Boštjan Smrekar, Henti Hasanagić, Jan 
Lipušček, Uroš Tesić, David Sopotnik 
  
Občni zbor smo pričeli ob 17.10, bili smo sklepčni. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
2. EMA 2018 (predsednik) 
3. Ankaran party 2018 (predsednik ter občni zbor) 
4. Odhod na Evrovizijo (predsednik ter občni zbor) 
5. 22. Gradevizija (predsednik) 
6. Pregled dela vodstva v letu 2017 (poročila) 
7. Finančno poročilo 2017 (predsednik) 
8. Določitev volilne komisije za volitve organov kluba za leto 2018 
9. Volitve za člane (3) disciplinske komisije 
10. Volitve za generalnega sekretarja kluba 
11. Volitve za koordinatorja tekmovanj 
12. Volitve za predsednika kluba 
13. Razno 

 
ZAPISNIK PO TOČKAH DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
Zapisnik občnega zbora 2017 je predstavil generalni sekretar. Na zapisnik ni bilo 
pripomb. Potrjen z 10 glasovi ZA.  
 

2. EMA 2018 (predsednik) 
Predsednik predstavi dejstvo, ki je bilo že objavljeno v javnih občilih, da bo na 
letošnjem izboru EMA ena izmed strokovnih žirij tudi žirija našega Kluba OGAE 
Slovenija. Podrobno predstavi pogovor s predstavniki RTV Slovenija, povzamem 
glavne poudarke:  

- EMA 2018 bo 17. 2. (predizbor) in 24. 2. (finale);  
- strokovno žirijo sestavlja 5 članov, ki jih na to mesto imenuje predsednik 

kluba v skladu s striktnimi navodili, ki so določena s strani pravilnika RTV 
Slovenija;  

- predsednik obvesti 5 članov, ki jih izbere, ti pa nato ne smejo nikomur izmed 
članov kluba ali izven kluba razkriti, da so v žiriji za EMO;  

- člani žirije ocenjujejo posnetke generalke 23. 2. in nato oddajo glasove v skladu 
z navodili, ki bodo podana s strani RTV Slovenija vsakemu članu komisije 
posebej;  



- predsednik poudari, da želi, da mu člani, ki NE želijo biti del žirije, to 
odločitev posredujejo na mail do 22. 1. 2018 zvečer, nato bo med preostalimi 
izbral 5 članov žirije;  

- eden izmed članov žirije bo glasove tudi javno prebral;  
- da je glasovanje veljavno, morajo glasovati vsaj trije člani žirije, če npr. kdo 

izmed članov zboli;  
- predsednik poudari, da s strani RTV Slovenija še ni bilo jasne odločitve, ali bo 

žirija sodelovala tudi na predizboru – v kolikor bi se to dogodilo, in bo 
potreben le en član, bo to mesto prevzel predsednik kluba.  

 
Nadaljnje podrobnosti glede EME še sledijo preko elektronskih sporočil, prav tako 
informacija, ali si bo možno EMO za člane kluba ogledati v živo, kljub temu, da bo 
EMA letos zaprta za javnost, snemana v studiu 1 RTV Slovenija.  
Glede na pretekle izkušnje, ko je nekaj članov že sodelovalo kot žirija pri izboru, se 
poda predlog, da se honorar, v kolikor bi ga člani žirije dobili, nakaže na skupni 
račun OGAE Slovenija, in se člani žirije temu honorarju odpovejo v korist kluba.  
Predlog je bil na glasovanju z dvigom rok potrjen soglasno z 10 glasovi ZA.  
 

3. Ankaran party 2018 (predsednik in občni zbor) 
Letošnji Ankaran party bo potekal med 13. in 15. aprilom 2018 v hotelu Convent.  
Cena nočitve bo enaka kot lani. Za ozvočenje bo posrbljeno, treba je poskrbeti še za 
videospote in glasovanje za OGAE International poll. Več informacij sledi preko 
elektronskih sporočil. 
S strani hotela je bilo predlagano, da bi večerne zabave letos imeli v baru spodaj na 
plaži, nasproti bazena. Potekala je debata, ali bi ta lokacija bila boljša ali ne. Kapelica 
sicer še ni odpovedana.  
Poda se ideja, da naj si naj vodstvo pred rezervacijo gre ogledati bar in nato tudi 
sprejme odločitev glede na videne razmere, ali bodo zabave v tem baru ali v kapelici. 
Predlog je bil dan na glasovanje, predlog je soglasno z dvigom rok potrdilo vseh 10 
članov.  
 

4. Odhod na Evrovizijo (predsednik in občni zbor) 
Za letošnjo Evrovizijo v Lizboni sta karte za ogled v živo v dvorani kupila Branko 
Perić in Klaus Roškar, saj je OGAE Slovenija letos dobila samo dve karti. S samim 
načinom izbora in številom kart smo vsi člani izrazili nezadovoljstvo, saj je za takšno 
število članov to odločno premalo. Poleg Braneta in Klausa bo na Evrovizijo verjetno 
odpotovalo še nekaj članov. Vsi ti bodo poskrbeli za objavljanje svežih evrovizijskih 
novičk na uradni Facebook strani kluba.  
Predsednik glede števila kart predlaga, da klub sprejme odločitev, da morajo vsi 
člani imeti OGAE kartice, saj je njihovo število merodajno pri razporejanju kart. 
Predlog je bil dan na glasovanje, ki ga je z dvigom rok soglasno potrdilo vseh deset 
članov 
 

5. 22. Gradevizija (predsednik) 
Predsednik je izpostavil, da je izvedba 21. Gradevizije potekala gladko. Poda pa 
predlog, da bi se letos Gradevizija iz oktobra prestavila na november zaradi dvojnih 



volitev jeseni. Podan je predlog, da bi Gradevizija bila 17. 11., ta predlog je bil tudi 
potrjen soglasno z dvigom rok s strani vseh desetih članov.  
Izpostavilo se je dejstvo, da je lani manjkal afterparty, zato so člani mnenja, da bi ga 
letos bilo potrebo organizirati. Delalo se bo v tej smeri. Za pomoč pri organizaciji 
afterpartyja predsednik prosi Romana Proška.  
Klaus Roškar izpostavi, da bi letos potreboval pomoč pri tehnični izvedbi, saj je lani 
komaj zmogel vse.  
 

6. Pregled dela vodstva v letu 2017 (poročila) 
Člani kluba so poročila vodstva predhodno prejeli na svoje e-naslove v pregled.  
Na poročila prisotni člani nimajo pripomb.  
 

7. Finančno poročilo 2017 (predsednik) 
Predsednik predstavi finančno poročilo in finančno stanje kluba, članom predloži 
tudi izračune in stanje v vpogled.  
Na podano finančno poročilo člani nimajo pripomb. 
 

8. Določitev volilne komisije za volitve organov kluba za leto 2018 
Za volilno komisijo se predlaga Uroša Tesića, Hentija Hasanagića ter Gorazda 
Povšiča. Volilna komisija soglasno potrjena z vsemi desetimi glasovi.  
Glasovanja so tajna, štetje glasov javno.  
 

9. 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 Jan Lipušček, Branko Perić, Klaus 
Roškar in Jure Sodja.   
Rezultati glasovanja: Jan Lipušček - 8 glasov, Branko Perić – 8 glasov, Klaus Roškar – 
10 glasov, Jure Sodja – 3 glasovi.  
Disciplinsko komisijo za leto 2017 tako sestavljajo: Jan Lipušček, Branko Perić in 
Klaus Roškar.  
Predsednika na svoji 1. seji določijo člani disciplinske komisije, skladno s 
pravilnikom statuta.  
 

10. Volitve za generalnega sekretarja 
Kandidat za generalnega sekretarja je David Sopotnik. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 10 glasovnic. Na vseh desetih glasovnicah je bil označen odgovor 
ZA. 
Generalni sekretar kluba za leto 2018 je David Sopotnik. 
 

11. Volitve za koordinatorja tekmovanj  
Kandidat za koordinatorja tekmovanj je Boštjan Smrekar. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 10 glasovnic. Na vseh desetih glasovnicah je bil označen odgovor 
ZA. 
Koordinator tekmovanj za leto 2018 je Boštjan Smrekar.  
 
 
 
 



12. Volitve za predsednika  
Kandidat za predsednika kluba je Miran Cvetko. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 10 glasovnic. Na vseh desetih glasovnicah je bil označen odgovor 
ZA. 
Predsednik kluba za leto 2018 je Miran Cvetko. 
 

13. Razno  
Čestitke novoizvoljenemu vodstvu kluba in članom disciplinske komisije.  
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. 


