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ZAPISNIK SEJE IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA  
KLUBA OGAE SLOVENIJA 

 
Kraj: Sedež društva (Rimska cesta 22a, Ljubljana) 
Datum: 29. 4. 2016 
Čas pričetka: 18:00 
Čas zaključka: 19:30 
Predsedujoči: Miran Cvetko 
Zapisnikar: David Sopotnik 
 
Navzoči člani: 

- Miran Cvetko 
- Gorazd Povšič 
- Roman Prošek 
- Erik Sedevčič 
- Jan Lipušček 
- Branko Perič 
- Klaus Roškar 
- Tim Grden 
- David Sopotnik 

 
 
DNEVNI RED: 

1. Predstavitev zahtevanih popravkov novega statuta društva s strani UE 
Ljubljana in njihova obravnava. 

2. Glasovanje o popravljenem statutu društva. 
3. Razno (sodelovanje pri oddaji Dobro jutro (13.5.2016), odhod na ESC 2016, 

organiziran skupen ogled finalnega večera ESC 2016, piknik kluba in drugo). 
 
 
ZAPISNIK PO TOČKAH DNEVNEGA REDA: 
 

1. Predstavitev zahtevanih popravkov novega statuta društva s strani UE 
Ljubljana in njihova obravnava. 

 
Zapisnikar seznani navzoče z zahtevanimi popravki s strani UE Ljubljana, ki se 
nanašajo na nov statut kluba. Prav tako seznani navzoče z delom Komisije za statut, 
ki je zasedala v Ankaranu, predstavi poročilo komisije in tudi naknadnih popravkih 
14. člena, ki jih je zahtevala UE Ljubljana. Poročilo Komisije za statut je priloga temu 
zapisniku.  
Glede popravkov statuta, ki jih je obravnavala Komisija za statut ni bilo s strani 
občnega zbora nobenega vprašanja.  
Predstavim še popravek 14. člena statuta. Del 14. člena, ki določa o prenehanju 
članstva, se s popravki glasi: 
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Članstvo preneha: 
- če član ne plača članarine (črtanje članov opravi predsednik društva), 
- če deluje v nasprotju z interesi društva ali če se ne ravna po statutu društva 

(člana izključi disciplinska komisija), 
- če se sam izpiše iz društva (to naredi z izpolnjeno izpisnico, ki jo pošlje po 

pošti na sedež društva ali na elektronski naslov društva). 
 
S popravkom se strinjajo vsi. 
 
Koordinator tekmovanj izpostavi še napačno poimenovanje tekmovanj, ki se jih Klub 
OGAE Slovenija udeležuje. Pravilna imena tekmovanj so: OGAE Second Chance 
Contest (krajše OGAE SCC), OGAE Song Contest (krajše OGAE SC) in OGAE Video 
Contest (krajše OGAE VC). Prisotni na občnem zboru se s popravkom imen 
tekmovanj strinjajo. 
 
Celotno besedilo statuta se uskladi v skladu z obravnavanimi popravki. Člani takoj 
dobijo vpogled v popravljeno in končno besedilo statuta društva.  
 
Član Roman Prošek izpostavi tudi problematiko, da za nekaj določil statuta še ne 
obstaja pravilnik za določitev postopkov. Vodstvo društva pove, da se tega zaveda in 
da se bo v naslednjih mesecih pripravil pravilnik za določitev postopkov posameznih 
določb statuta. Odločanje o pravilniku bi se predvidoma izvedlo na rednem občnem 
zboru društva. Prisotni na občnem zboru se s tem soglasno strinjajo. 
 
 

2. Glasovanje o popravljenem statutu društva. 
 
Člani dobijo vsak svoj izvod popravljenega in končnega besedila novega statuta 
društva, ki je tudi priloga temu zapisniku.  
 
Ob 19:00 izvedemo glasovanje o novem statutu društva: 

- Navzočih je 9 članov društva.  
- Za sprejetje novega statuta je glasovalo 9 članov.  
- Proti sprejetju novega statuta ni glasoval nihče.  

 
Občni zbor je na izredni seji občnega zbora, 29. 4. 2016, sprejel končno besedilo 
novega statuta Kluba OGAE Slovenija, ki je priloga temu zapisniku. 
 
Ob tem se vodstvo zahvali vsem, ki so kakorkoli pripomogli k oblikovanju novega 
statuta.  
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3. Razno (sodelovanje pri oddaji Dobro jutro (13.5.2016), odhod na ESC 2016, 
organiziran skupen ogled finalnega večera ESC 2016, piknik kluba in drugo). 

 
Predsednik predstavi vabilo s strani RTV Slovenija o sodelovanju pri oddajo Dobro 
jutro, ki bo 13. 5. 2016 v dopoldanskem času. Pove, da je odgovoril RTV Slovenija, da 
nas veliko ne bo moglo priti na snemanje, zaradi jutranjega termina in ker je kar 
nekaj članov od drugod po Sloveniji. Sledi zaključek, da naj se snemanja udeležijo vsi 
člani, ki imajo takrat čas. Predvidoma se bo snemanja udeležilo 4-5 članov.  
 
ESC 2016 si bo v živo ogledal član David Sopotnik. Pove, da bo na Švedskem od 4. 5. 
do 15. 5. Člana se zadolži za poročanje o dogajanju na vajah slovenske predstavnice 
in o evrovizijskem dogajanju na splošno. O dogajanju bo poročal preko Facebook 
strani Kluba OGAE Slovenija. Vabljeni so tudi drugi člani, da se pridružijo 
evrovizijskemu dogajanju v Stockholmu.  
Člana Davida Sopotnika se določi tudi kot predstavnika Kluba OGAE Slovenija na 
rednem letnem zasedanju OGAE International, ki bo v petek, 13. 5. 2016.  
 
Predsednik predstavi predlog, ki ga je podal član Jure Sodja, da bi organizirali javen 
ogled letošnjega ESC. Po pogovoru o možnih lokacijah in izvedbi smo člani mnenja, 
da je nekoliko prepozno za organizacijo javnega ogleda. Za člane društva bo 
predvidoma organiziran skupen ogled letošnjega ESC. Podrobnosti glede ogleda bo 
podal predsednik društva v prihodnjih dneh.  
 
Piknik Kluba OGAE Slovenija bo letos 14 dni po finalnem večeru ESC 2016, in sicer 
28. 5. 2016, na sedežu društva. Za organizacijo piknika poskrbi vodstvo društva.  
 
Drugo: 

- Letošnja Gradevizija bo. Podrobnosti sledijo. 
- Predsednik društva pozove člane, da promovirajo društvo in pridobijo nove 

člane društva. 
 
 
Prilogi k zapisniku: 

- Zapisnik seje Komisije za statut, 3. 4. 2016 
- Nov statut Kluba OGAE Slovenija 

 
 
 

Miran Cvetko, predsedujoči 
 
 
 

David Sopotnik, zapisnikar 
 
 


