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POROČILO GENERALNEGA SEKRETARJA 
ZA LETO 2020 

 
 
Leto 2020 je bilo leto, ki ni bilo ravno naklonjeno našemu klubu. Svetovna 
pandemija koronavirusne bolezni nam je namreč preprečili, da bi širše in bolj 
udarno obeležili 20-letnico Kluba OGAE Slovenije.  

Leto smo začeli z občnim zborom, nato pa smo se kot Klub tudi udeležili EME 
2020, ki je bila nadvse uspešna, saj smo po končani EMI lahko stopili tudi v 
zaodrje in preko akreditacij tudi napravili nekaj intervjujev, in sicer z Zalo & 
Gašperjem, Majo Keuc in zmagovalko EME 2020 Ano Soklič. Intervjuje smo 
tudi posneli in jih kasneje naložili tudi na naš YouTube kanal. Intervjuje si je 
ogledalo nekaj ljudi.  

Kasneje pa se je pričela epidemija, zato so se vse aktivnosti, tudi v klubu, 
zaustavile. Preko spletne strani smo dokaj ažurno poročali o novostih v zvezi 
z odpovedjo Pesmi Evrovizije 2020. Nekaj članov Kluba je vseeno izrazilo 
željo, da bi kljub odpovedi vseeno imeli interno glasovanje za najboljšo 
pesem Pesmi Evrovizije 2020. Seveda smo se z veseljem v vodstvu lotili dela 
in tako smo uspešno izpeljali glasovanje v obeh polfinalih in velikem finalu. 
Tudi udeležba je bila pohvalna, saj je na vseh glasovanjih sodelovala večina 
članov kluba.  

V evrovizijskem tednu, ko bi morala biti Pesem Evrovizije 2020 smo se na 
naši Facebook strani sprehodili skozi vse slovenske predstavnike na Pesmi 
Evrovizije od leta 1993 do 2019. Bilo je kar nekaj lepih odzivov pa tudi tagov in 
zahval predstavnikov, ob objavljenih posnetkih. Ogledali smo si le še 
dogodek Europe Shine A Light, ki so ga organizatorji pripravili za nas, nato 
pa se je evrovizijska vročica pomirila.  

Polete je bilo mirno z le nekaj objavami.  

V jeseni pa smo navkljub situaciji z epidemijo pričeli intenzivne priprave na 
novo Pesem Evrovizije, tako da sva z Boštjanom Operčkalom dodelala 
spletno stran kluba, napravila predloge za posamezne predstavnike, da se 
ob naznanitvi pesmi oz. predstavnikov lahko objavljajo novice na spletni 
strani, naši Facebook strani in Instagramu. Pripravila sva tudi YouTube kanal 
kluba, kjer je že lista z letošnjimi predstavniki, ki se sproti osvežuje.  

Posodobile so se tudi članske strani, tako, da ima zdaj vsak član svoje 
uporabniško ime in geslo in lahko individualno dostopa do spletne strani. 
Potrebno je bilo poskrbeti tudi za možnost izpeljave volitev občnega zbora 
preko spleta.  
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V letu 2021 sledijo aktivnosti, ki bodo odvisne predvsem od trenutne 
epidemiološke situacije.  

V planu je izpeljava OGAE Ankaran partyja, kjer bi obeležili 20-letnico kluba. 
Če bodo razmere dovoljevale pa tudi skupen ogled Pesmi Evrovizije in OGAE 
piknik na sedežu kluba.  

Nadaljevalo se bo objavljanje na socialnih omrežjih kluba in na naši spletni 
strani, ki je sedaj karseda ažurna z zanesljivimi in preverjenimi novicami.  

 

 
David Sopotnik 

generalni sekretar kluba 
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