
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA  
KLUBA OGAE SLOVENIJA 
Petek, 12. 2. 2016, ob 18.00, Gostišče Julči 

 
Na občnem zboru je bilo prisotnih 8 članov, in sicer: Miran Cvetko, Erik Sedevčič, 
Roman Prošek, Jan Lipušček, Branko Perič, Klaus Roškar, Samo Kolar in David 
Sopotnik. 
 
Občni zbor smo pričeli ob 18.00, bili smo sklepčni. 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
2. Predlog spremembe statuta (disciplinska komisija, komisija za statut ter 

predsednik) 
3. Ankaran party 2016 (predsednik) 
4. Odhod na Evrovizijo (predsednik ter koordinator tekmovanj) 
5. Gradevizija (generalni sekretar, predsednik ter občni zbor = glasovanje o 

Gradeviziji) 
6. Pregled dela vodstva v letu 2015 ter finančno poročilo 2015 (vodstvo OGAE) 
7. Projekti za naslednje leto (2016) (predsednik) 
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. Razno  

 
ZAPISNIK PO TOČKAH DNEVNEGA REDA: 
 

1. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora (generalni sekretar) 
Ker je dosedanji generalni sekretar Dejan Primož Gradišnik bil opravičeno odsoten, 
je zapisnik prejšnjega občnega zbora predstavil predsednik kluba. Zapisnik je bil s 
strani članov soglasno sprejet.  
 

2. Predlog spremembe statuta (disciplinska komisija, komisija za statut ter 
predsednik) 

Predsednik, disciplinska komisija in Roman Prošek, ki je sodeloval pri oblikovanju 
novega statuta s svojo strokovno pomočjo, so predstavili predlog novega statuta, ki je 
nastajal v zadnjem letu. S predlogom novega statuta so bili vsi navzoči člani 
zadovoljni. Disciplinska komisija ter predsednik se zahvaljujeta Romanu Prošku za 
pomoč pri oblikovanju novega statuta.  
Izpostavili sta se zgolj dve dejstvi, in sicer, da se višina članarine vsako leto potrdi ali 
opredeli na občnem zboru, in da se morebitne naslednje spremembe statuta rešujejo 
preko spremembe posameznih členov ali s pravilniki in določili.  
Glede višine članarine za letošnje leto smo soglasno sprejeli odločitev, da ta znaša 25€ 
na člana. 
Predlog novega statuta je bil soglasno sprejet z dvigom rok vseh osmih navzočih 
članov. Nov statut je v veljavi naslednji dan od dneva potrditve.  



3. Ankaran party 2016 (predsednik) 
Ankaran party 2016 OGAE Slovenija bo v Ankaranu, v hotelu Convent, med 1. in 3. 
aprilom.  
Predsednik predstavi, da letos Ankaran party 2016 je bo potekal v stekleni poroki 
zaradi zasedenosti, nam je pa na voljo kapelica. Cena bivanja je enaka kot vedno. 
Najmanjše število udeležencev je 40. 
Izpostavila se je problematika lanskega občnega zbora, ko je premalo ljudi bilo 
dejansko na partyju v dvorani in jih je bilo veliko po sobah. Tako so bili udeleženci iz 
tujih klubov malo razočarani nad situacijo. Predsednik izpostavi, da želi, da bi nas 
leto bila večina na zabavi. Glede tega predstavi predlog, da bi se za petkov večer 
pripravil tematski večer, da bi se napravilo nekaj sprememb v programu. 
Spremembe so bile širše obravnavane kasneje pod točno razno. Vsi smo se strinjali, 
da Ankaran party programsko potrebuje prevetritev.  
Erik priskrbi ozvočenje tudi za letošnji Ankaran party 2016 ter pripravi 
predstavitvene videe ESC 2016 za glasovaje OGAE Slovenija. Zahvalimo se mu za 
dolgoletno tehnično pomoč pri izvedbi Ankaran partyjev.  
 

4. Odhod na Evrovizijo (predsednik ter koordinator tekmovanj) 
Letos je bilo kar nekaj začetnih prijav za ogled letošnjega ESC 2016 v živo v 
Stockholmu na Švedskem. Ob koncu je komplet kart kupil en član (David Sopotnik). 
Ta je tudi zadolžen za poročanje o dogajanju na ESC 2016. Hkrati pa velja za vse 
vabilo, da se kljub temu pridružijo dogajanju na Švedskem v času ESC, ki bo od 10. 
do 14. maja 2016.  
Organiziran bo tudi skupni ogled ESC v Sloveniji za OGAE Slovenija.  
 

5. Gradevizija (generalni sekretar, predsednik ter občni zbor = glasovanje o 
Gradeviziji) 

Predsednik predstavi problematiko pri organizaciji lanske jubilejne Gradevizije. Nato 
je potekala razprava o organizaciji letošnje izvedbe Gradevizije. Predsednik predlaga 
prestavitev datuma Gradevizije iz oktobra na november.  
Ob koncu razprave glasujemo o strinjanju z izvedbo letošnje 20. Gradevizije, seveda 
v sodelovanju z Dejanom Primožem Gradišnikom. Z vsemi osmimi glasovi soglasno 
podpremo izvedbo jubilejne Gradevizije.  
 

6. Pregled dela vodstva v letu 2015 ter finančno poročilo 2015 (vodstvo OGAE) 
Koordinator tekmovanj Erik Sedevčič predstavi poročilo o sodelovanju OGAE 
Slovenija pri glasbenih tekmovanjih v letu 2015, ki smo ga člani prejeli tudi po 
elektronski pošti. Prisotni člani izrečejo pohvalo koordinatorju za vestno in natančno 
izpeljavo vseh glasovanj.  
Predsednik disciplinske komisije Jan Lipušček predstavi poročilo o delovanju v letu 
2015 (priloga tega poročila). 
Ob koncu predsednik kluba Miran Cvetko predstavi finančno poročilo kluba in 
izvedene projekte v letu 2015. 
Na poročila prisotni člani nimajo pripomb.  
 
 
 
 



7. Projekti za naslednje leto (2016) (predsednik) 
Projekti leta 2016 so: ogled ESC 2016 doma in v Stockholmu, ogled izbora EMA 2016 
na RTV Slovenija, organiziranje piknika OGAE Slovenija okvirno teden dni po ESC 
2016 v maju, izvedba Gradevizije. 
Glede ogleda izbora slovenskega predstavnika na ESC 2016, EMA 2016, se bo 
predsednik kluba v kratkem sestal z vodstvom EME in se dogovoril, da si člani 
OGAE Slovenija EMO ogledajo v živo v studiu 1 RTV Slovenija, ki bo v soboto, 27. 2. 
2016.   
Glede ogleda ESC 2016 v Stockholmu na Švedskem predsednik predlaga, da je za 
poročanje zadolžen David Sopotnik, kot edini, ki si bo ESC 2016 ogledal v dvorani. 
Predsednik predlaga, da se zato doda kot admin Facebook strani OGAE Slovenija, da 
bo lahko objavljal novičke. S tem se vsi strinjajo. 
 

8. Volitve za člane (3) disciplinske komisije 
Izvedbo volitev je nadziral Roman Prošek, kot član volilne komisije. Glasovanja so 
bila tajna, štetja glasov javna.  
Ker ni do občnega zbora pripel noben predlog o kandidatih za člane disciplinske 
komisije, jo volimo poimensko med vsemi člani, s plačano članarino za leto 2016. 
Vsak navzoči član zapiše tri imena na glasovnico. Pri trije z največ glasovi postanejo 
člani disciplinske komisije, predsednik je tisti z največ glasovi.  
Oddanih je bilo 8 glasovnic. Največ sedem (7) glasov je prejel Jan Lipušček, sledil mu 
je Klaus Roškar s šetimi (6), Branko Perič s petimi (5), Samo Kolar s tremi (3), Marco 
Mosca z dvema (2) in Jure Sodja z enim (1) glasom.  
Člani disciplinske komisije za leto 2016 so tako Jan Lipušček (predsednik disciplinske 
komisije), Klaus Roškar in Branko Perič.  
 

9. Volitve za generalnega/no sekretarja/ko 
Kandidat za generalnega sekretarja je David Sopotnik. Glasuje se z DA ali NE.  
Oddanih je bilo 8 glasovnic. Na vseh osmih glasovnicah je bil označen odgovor DA. 
Generalni sekretar kluba za leto 2016 je David Sopotnik. 
 

10. Volitve za koordinatorja/ko tekmovanj  
Kandidat za koordinatorja tekmovanj je Erik Sedevčič. Glasuje se z DA ali NE.  
Oddanih je bilo 8 glasovnic. Na vseh osmih glasovnicah je bil označen odgovor DA. 
Koordinator tekmovanj kluba za leto 2016 je Erik Sedevčič. 
 

11. Volitve za predsednika/co  
Kandidat za predsednika kluba je Miran Cvetko. Glasuje se z DA ali NE.  
Oddanih je bilo 8 glasovnic. Na vseh osmih glasovnicah je bil označen odgovor DA. 
Predsednik kluba za leto 2016 je Miran Cvetko. 
 

12. Razno  
Čestitke novoizvoljenemu vodstvu kluba in članom disciplinske komisije.  
V sproščenem vzdušju smo nadaljevali pogovore o aktualni problematiki in 
prevetritvi programa za Ankaran party 2016. Sprejetih ni bilo posebnih sklepov. 
Občni zbor je bil končan ob 22.00.  

Zapisnik pripravil: 
David Sopotnik, l.r. 


