
POROČILO GENERALNEGA SEKRETARJA 
ZA LETO 2018 

 
V letu 2018 je delo generalnega sekretarja potekalo po ustaljenem urniku brez večjih 
posebnosti.  
 
Skupaj s koordinatorjem tekmovanj in predsednikom društva smo v okviru OGAE 
Slovenija Partyja v Ankaranu izpeljali glasovanje kluba za OGAE Poll 2017 (ESC 
2017). Rezultati so bili predstavljeni po glasovanju v Ankaranu, nato tudi po mailu 
vse članom, prav tako so bili javno objavljeni na uradni Facebook strani kluba. 
Posneli smo tudi video s predstavitvijo naših glasov za OGAE Song Contest.  
 
Iz ESC 2018, ki je potekal v Lizboni predsednik in član Gorazd Povšič vsakodnevno 
obveščala o dogajanju in novostih na uradni Facebook strani kluba. Novice so bile 
lepo brane, odziv je bil lep.  
 
Skozi leto je bila, koliko se je dala, naša uradna Facebook stran kluba osvežena tako 
vsebinsko kot slikovno. Z oglaševanjem preko Facebook oglaševalskega sistema sem 
skozi leto ob večjih novicah poskušal promovirati našo stran, da bi jo doseglo več 
ljudi, kot seveda tudi novice na njej. Rezultat je bil zadovoljiv, nabralo se je kar nekaj 
novih sledilcev, všečkov in ogledov. S prakso bom nadaljeval. V planu je tudi 
promocijski video za Facebook stran.  
 
Poletje in jesen sta bila mirna, razen občasnega objavljanja na Facebook strani kluba. 
 
V pripravi oz. v izvedbi je tudi sistem digitalnih članskih izkaznic, ki bo zaživel 
spomladi 2019. Sistemu se bo OGAE Slovenija pridružil v marcu 2019, takrat bodo 
tudi vsi člani s plačano članarino za leto 2019 prejeli poziv k dokončanju digitalne 
članske izkaznice. Vse podrobnosti podam na občnem zboru 22. 2. 2019.  
 
Zaradi pomanjkanja časa in volje še vedno ostaja neuresničen projekt novih majic in 
poenotenje obrazcev. Potrudil se bom, da oboje v letošnjem letu uresničim.  
 
Plani: 

- majice OGAE Slovenija, 
- promocijski video OGAE Slovenija za Facebook stran, 
- poročanje in ogled EME 2019, 
- glasovanje OGAE Poll 2019 na Ankaran partyju 2019 
- poročanje o ESC 2019 v Lizboni, 
- poenotenje obrazcev kluba. 
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