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POROČILO GENERALNEGA SEKRETARJA 
ZA LETO 2021 

 
 
Leto 2021 smo začeli z občnim zborom, ki je zaradi pandemičnih omejitev 
prvič v zgodovini kluba potekal preko skupinske videokonference preko 
Zooma. Udeležba je bila kljub temu lepa, prav tako smo občni zbor brez 
problemov zaključili na daljavo. Prvič smo tudi izvedli volitve organov kluba 
preko spleta, anonimizirano. Tehnično je za to poskrbel član kluba Boštjan 
Operčkal.  

EMA 2021 je bila drugačna. RTV Slovenija se je odločila, da po odpovedi Pesmi 
Evrovizije 2020 na Pesem Evrovizije 2021 prav tako pošlje Ano Soklič. Izdan je 
bil razpis, na katero so avtorji lahko poslali pesem, ki bi jo Ana Soklič zapela v 
Rotterdamu, izbrala pa je pesem Amen. EMA 2021 je tako bila posvečena Ani 
Soklič in njenim pripravam na Pesem Evrovizije, obeležili pa so tudi 60-
letnico slovenskih nastopov na Pesmi Evrovizije. Pesem Amen je Ana Soklič 
prvič predstavila na EMI 2021.  

Vse izbrane pesmi za Pesem Evrovizije 2021 smo sproti objavljali na naši 
spletni strani, prav tako pa tudi na naši Facebook in Instagram strani. 
Oblikovali smo tudi YouTube playlisto za Pesem Evrovizije 2021, ki je bila 
javno dostopna, in ki smo jo promovirali tudi na socialnih omrežjih. Odziv je 
bil lep.  

Pesem Evrovizije 2021 je sicer potekala z občinstvom v dvorani, a je to lahko 
bilo le Nizozemsko, zato si nihče od članov ni ogledal Pesmi Evrovizije 2021 v 
Rotterdamu v živo. Zmagala je Italija.  

Polete smo letos obarvali z evrovizijskimi poletnimi hiti. Napravili smo 
YouTube playlisto 100 evrovizijskih poletnih hitov. Vsak dan od 23. junija do 
31. avgusta pa je en izmed hitov bil tudi objavljen na Facebook strani, na 
Instagram strani pa občasno.   

Preko članskih spletnih strani smo izvedli vsa redna glasovanja tekmovanj.  

Jeseni je bilo nekaj majhnih posodobitev na spletni strani, prav tako se je 
menjala podoba za Pesem Evrovizije 2022 v Italiji.  

Ker število članov vztrajno raste, bo potreben tudi zakup dodatnih storitev 
za članske spletne strani, da bo vsak član še naprej lahko imel svoj profil, kar 
se je pokazalo dobrodošlo predvsem pri glasovanju, ki je tako zelo enostavno. 
Ob koncu leta smo začeli tudi z množičnim pošiljanjem mailov o evrovizijskih 
novicah, kar je tehnično uredil član Boštjan Operčkal. Tako zdaj prejemamo 
sveže evrovizijske novičke vsi člani, avtomatizirano.   
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V planu je ogled EME 2022 v živo, izpeljava OGAE Ankaran partyja 2022, kjer 
bi obeležili 20-letnico kluba. Če bodo razmere dovoljevale pa tudi skupen 
ogled Pesmi Evrovizije v Sloveniji in pa v živo v Torinu, odvisno od 
razpoložljivosti kart in pa OGAE piknik na sedežu kluba 1. soboto po Pesmi 
Evrovizije (21.5.).  

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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