
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA  
KLUBA OGAE SLOVENIJA 
Petek, 3. 2. 2017, ob 18.00, Gostišče Julči 

 
Na občnem zboru je bilo prisotnih 10 članov. 
  
Občni zbor smo pričeli ob 18.00, bili smo sklepčni. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
2. Ankaran party 2017 (predsednik) 
3. Ema 2017 (predsednik) 
4. Odhod na Evrovizijo (predsednik) 
5. Načrti za 21. izvedbo Gradevizije (predsednik) 
6. Pregled dela vodstva v letu 2016 ter finančno poročilo 2016 (predsednik) 
7. Določitev volilne komisije za volitve organov kluba za leto 2017 
8. Volitve za člane (3) disciplinske komisije 
9. Volitve za generalnega/no sekretarja/ko 
10. Volitve za koordinatorja/ko tekmovanj 
11. Volitve za predsednika/co  
12. Projekti za naslednje leto 2017 (generalni sekretar) 
13. Razno 

 
ZAPISNIK PO TOČKAH DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
Zapisnik občnega zbora 2016 je predstavil generalni sekretar. Na zapisnik ni bilo 
pripomb. Potrjen z 10 glasovi ZA.  
 

2. Ankaran party 2016 (predsednik) 
Ankaran party 2017 OGAE Slovenija bo v Ankaranu, v hotelu Convent, med 7. in 9. 
aprilom.  
Predsednik predstavi, da bo letošnji Ankaran party potekal v kapelici, saj je lani 
vzdušje v kapelici bilo prijetno in nam je bilo všeč. Ker Erika na Ankaran party ne bo, 
bo potrebno zadolžiti nekoga drugega za pripravo videospotov in glasovanja za 
OGAE glasovanje, prav tako tudi za upravljanje z ozvočenjem. Ozvočenje bo urejeno, 
in ga pripelje in odpelje enak ponudnik, kot navadno.  
Glede zadolžitve se bo do Ankaran partyja še nekoga določilo, če se nihče ne bo javil.  
Program bo enak lanskemu, predsednik še razmišlja o morebitnem gostu.  Bila je tudi 
ideja, da bi imeli dva večera karaok.  
 

3. Ema 2017 (predsednik) 
Datumi Eme 2017 so znani, potekala bo na Gospodarskem razstavišču. Predsednik se 
bo potrudil, da bomo člani OGAE Slovenija lahko sedeli skupaj, karte bodo v prosti 
prodaji. Afterparty Eme 2017 bo v organizaciji OGAE Slovenija, vendar zaenkrat še 
ni podatka, kje točno bo. 
 



4. Odhod na Evrovizijo (predsednik) 
Na letošnjo Evrovizijo v Kijevu gredo člani Miran Cvetko, Gorazd Povšič in David 
Sopotnik. Glede organizacije ne pričakujemo večjih težav, pa tudi ne večjih 
posebnosti. Seveda bomo o dogajanju redno poročali preko Facebook strani OGAE 
Slovenija.  
 

5. Načrti za 21. izvedbo Gradevizije (predsednik) 
Predsednik je izpostavil, da je dvorana v Sostrem bila fantastična, zato bi tudi 21. 
Gradevizija potekala tam. Afterparty bo mogoče pod odrom, kjer je prostor kot klub.  
Glasujemo o strinjanju z izvedbo letošnje 21. Gradevizije, seveda v sodelovanju z 
Dejanom Primožem Gradišnikom. Z vsemi desetimi glasovi soglasno podpremo 
izvedbo jubilejne Gradevizije.  
Erik ob koncu te točke predsedniku preda še preostanek denarja prejšnjih Gradevizij, 
v višini 177,80€.  
 

6. Pregled dela vodstva v letu 2016 ter finančno poročilo 2016 (vodstvo OGAE) 
Člani kluba so poročila vodstva predhodno prejeli na svoje e-naslove v pregled.  
Eden izmed članov opozori, da v poročilu disciplinske komisije ni bilo podatka, kdaj 
so zasedali in kdo je član.  
Ob koncu predsednik kluba Miran Cvetko predstavi finančno poročilo kluba in 
izvedene projekte v letu 2016. 
Na poročila prisotni člani nimajo pripomb.  
 

7. Določitev volilne komisije za volitve organov kluba za leto 2017 
Za volilno komisijo se predlaga Tima Grdena, Boštjana Smrekarja in Jana Lipuščka.  
Volilna komisija soglasno potrjena z vsemi desetimi glasovi.  
Glasovanja so tajna, štetje glasov javno.  
 

8. Volitve za člane (3) disciplinske komisije 
Na volilnem seznamu za disciplinsko komisijo so trije člani, ki so bili predhodno 
predlagani in so kandidaturo tudi sprejeli. To so Boštjan Smrekar, Tim Grden in Jan 
Lipušček.  
Lista za disciplinsko komisijo je bila potrjena z devetimi glasovi ZA in enim 
vzdržanim. Disciplinsko komisijo za leto 2017 tako sestavljajo: Tim Grden, Boštjan 
Smrekar in Jan Lipušček.  
Predsednika na svoji 1. seji določijo člani disciplinske komisije, skladno s 
pravilnikom statuta.  
 

9. Volitve za generalnega/no sekretarja/ko 
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 2017 je David Sopotnik. 
 

10. Volitve za koordinatorja/ko tekmovanj  
Erik ob začetku glasovanja pove, da v letošnjem letu ne bo več kandidiral za 
koordinatorja tekmovanj, kljub nagovarjanju vodstva in posameznih članov, saj 



enostavno ne bo imel časa zaradi prevelikih obremenitev. Eriku se tako iskreno 
zahvalimo za dolgoletno natančno in prizadevno delo na tem položaju.  
Med debato, kdo bi lahko bil novi koordinator tekmovanj, pride do predloga, da bi to 
bilo član Samo Koler. Ta se nato strinja s kandidaturo. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 10 glasovnic. Na vseh desetih glasovnicah je bil označen odgovor 
ZA. 
Koordinator tekmovanj za leto 2017 je Samo Koler.  
 

11. Volitve za predsednika/co  
Kandidat za predsednika kluba je Miran Cvetko. Glasuje se z ZA ali PROTI.  
Oddanih je bilo 10 glasovnic. Devet glasov je bilo ZA, en glas PROTI. 
Predsednik kluba za leto 2017 je Miran Cvetko. 
 

12. Projekti za naslednje leto 2017 (generalni sekretar) 
Generalni sekretar David Sopotnik predstavi idejo o novih majicah kluba, ki bi se, če 
se bo dalo, izdelali v tekočem letu. Predstavi osnutek majice. Člani pregledajo 
osnutek in se z njim strinjajo. Vodstvo dokončno odloči o izgledu majic. Glede barv 
bo odločitev sprejeta naknadno.  
Predsednik predstavi še vabilo na zabavo OGAE Italy, ki bo 22. in 23. aprila letos v 
Pisi. Zainteresirani se glede prijave obrnejo na predsednik društva.  
 

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 
22.00.  
 

Zapisnik pripravil: 
David Sopotnik, l.r. 


