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POROČILO KOORDINATORJA TEKMOVANJ 
ZA LETO 2020 

 

V letu 2020 smo imeli nekoliko več glasovanj, kot prejšnja leta. Ker je bilo mednarodno tekmovanje 
pesmi eurovizije na Nizozemskem odpovedano, smo si naredili svojega. To nam je dodatno prineslo 3 
glasovanja, torej oba polfinala in finale. Imeli smo 3 slovenske izbore, s katerimi smo tudi sodelovali 
na ustreznih mednarodnih tekmovanjih, za enega pa smo samo oddali točke, saj je šlo za retro 1969. 
Vse skupaj je bilo 10 tekmovanj, kar je velik uspeh. Poleg tega smo nadgradili sistem glasovanja in ga 
prestavili na OGAE spletno stran. 
 

1) ESC 1. polfinalni večer: lani smo se odločili, da bomo kljub odpovedani pesmi evrovizije 2020 

vseeno popestrili naše dni v samoizolaciji in izvedli glasovanje, kot smo ga bili vajeni imeti na 

vikend srečanjih v Ankaranu. Imeli smo oba polfinala in še finale. Na prvem polfinalu smo 

izbrali Litvo, izvajalca The Roop in komad On Fire.  

2) ESC 2. polfinalni večer: v drugem polfinalu smo največ točk namenili islandski skupini 

Dadi&Gagnamagnid s komadom Think about you.  

3) ESC finalni večer: izmed vseh nastopajočih v prvem in drugem polfinalu smo izbrali najboljše 

in jim dodali predstavnike velikih 5+1 ter glasovali. V finalu je zmagala Litva, The Roop, s 

komadom On fire. Pri vseh treh izborih je sodelovalo 14 članov OGAE Slovenije. 

4) EMA Second chance contest: po ponovnem glasovanju smo določili, da gre naprej Lina 

Kuduzović s komadom Man like U. Glasovalo je 13 članov. 

5) Gurest jury hits 1969 Slovenija: Izmed 10 skladb smo izbrali Bele vrane s komadom Na vrhu 

nebotičnika oz. Mala terasa. Glasovalo je 9 članov. 

6) OGAE song contest Slovenija: Izmed desetih skladb smo največ točk namenili Nini Pušljar s 

pesmijo Svet na dlani. Glasovalo je 13 članov. 

7) OGAE Song Contest (Edinburg): zmagovalka je bila predstavnica Velike Britanije, Dua Lipa s 

komadom Physical, kateri smo tudi mi namenili 12 točk. Naša predstavnica je bila na 

predzadnjem mestu z 2 točkama. Glasovalo je 10 članov. 

8) Second chance Retro 1969: gre za skladbe, ki so nastopale na evrovizijskem festivalu leta 

1969. Mi smo izbrali Veliko Britanijo s pesmijo Bet Ya, na koncu pa je zmagala španska 

predstavnica Salome s skladbo Amigos, Amigos. Glasove je oddalo 6 članov. 

9) Guest Jury hits 1969: v tem tekmovanju pa smo sodelovali tudi mi z Belimi vranami, ki so na 

koncu dosegle 11 mesto. Zmagovalka je bila italijanska predstavnica Ornella Vanoni s pesmijo 

Una ragione di piu. Glasovalo je 5 članov. 

10) Second chance Francija 2020: Največ točk smo podelili Italiji in pesmi Andromeda, zmagala 

pa je Švedska predstavnica Anna Bergendahl s komadom Kingdom Come, ki pa si je od nas 

prislužila 10 točk. Lina Kuduzović je bila 21. kar je bilo v tem primeru predzadnje mesto. 

Glasovalo je 11 članov. 
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