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POROČILO GENERALNEGA SEKRETARJA 
ZA LETO 2022 

 
 
Občni zbor je lani, 25.2.2022, zopet potekal normalno, v živo, saj ni bilo več 
pandemičnih omejitev, zaradi katerih bi morali občni zbor ponovno izvesti 
preko videokonference.  
 
Ema 2022 je potekala kot izbor, ki je potekal v dveh večerih. V enem smo 
dobili zmagovalce EME freš, ki so se v finalu potem potegovali za zmago in 
vstopnico za Pesem Evrovizije v Torinu. Zmagali so LPS. Žal zaradi omejitev 
ni bil mogoč ogled snemanja v Studiu RTV, prav tako pa ni bilo možno, da 
bi si finale EME ogledali skupaj.  
 
Je pa bil zato toliko večji odziv oz. Zanimanje za ogled Pesmi Evrovizije v 
živo med člani kluba. Klub je prejel 4 pakete kart preko OGAE International, 
ki so jih kupili Maja Tilinger, Slavenka Žitko Lorenci, Boštjan Operčkal in 
David Sopotnik (vsi stojišča). V lastni organizaciji sta do vstopnic za žirijske 
generalke prišla še člana Barbara Suša in Rok Ramovš.  
 
Izbrane pesmi smo sproti objavljali v člankih na naši spletni strani in pa na 
naših socialnih omrežjih - Facebook in Instagram. Sproti smo o aktualnih 
evrovizijskih dogodkih in novicah obveščali tudi vse člane, in sicer preko 
mailing liste. Pripravili smo tudi YouTube Playlisto z izbranimi pesmimi 
Pesmi Evrovizije 2022, ki se je sproti dopolnjevala. Našteli smo kar nekaj 
klikov.  
 
Kot rečeno je v Torino na ogled Pesmi Evrovizije odpotovalo šest članov, 
štirje smo si ogledali v živo vse tri večere Pesmi Evrovizije v živo. Imeli smo 
se lepo, kar nekaj novega doživeli. Seveda smo se potrudili, da smo 
evrovizijsko dogajanje čim bolj približali najprej vsem članom, nato pa tudi 
širši slovenski publiki, ki nas je spremljala preko naših socialnih omrežij in 
spletne strani. Člana Boštjan Operčkal in David Sopotnik sta pripravila dve 
video reportaži iz Torina, ena je predstavila mesto Torino, druga pa je 
predstavila evrovizijski utrip. Oba posnetka sta naštela kar lepo število 
ogledov na YouTubu in številne pozitivne komentarje. Pripravili smo tudi 
kompilacije javno dostopnih posnetkov prvih vaj, ki smo jih objavili na 
našem YouTube profilu. Žal nismo uspeli dobiti novinarske akreditacije za 
tiskovno središče, David in Boštjan pa sta dobila dve akreditacije za spletno 
novinarsko središče. Tako smo lahko preko spleta spremljali tudi generalke 
in vaje, na osnovi katerih smo pripravili tudi novice. Pred finalom je David 
Sopotnik imel tudi intervju za spletni portal Mična.si.  
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Po Pesmi Evrovizije smo se člani zbrali tudi na poevrovizijskem pikniku, kjer 
smo med člane razdelili nekaj daril, ki smo jih prinesli iz Torina.  
 
Poletje smo po lanskih dobrih odzivih zopet obarvali s poletno YouTube 
playlisto evrovizijskih uspešnih. 100 pesmi za evrovizijski obarvano poletje. 
Vsak dan je ena izmed playliste bila objavljena tudi na Facebook strani 
(med 23.6. in 31.8.), na Instagram strani pa približno enkrat tedensko.  
YouTube playlisto smo pripravili tudi za finale EME 2022 in pa OGAE Second 
Chance Contest 2022, saj je tudi glasovanje tako bilo malo lažje.  
 
Preko članskih strani smo izpeljali vsa redna glasovanja tekmovanj.  
 
Vsak član je tudi letos na svoj rojstni dan prejel elektronsko voščilnico Kluba 
na svoj mail.  
 
V letu 2023 načrtujemo običajne obveznosti povezane z novo sezono Pesmi 
Evrovizije, v Liverpool pa potuje ena nova članica, ki jo bomo prosili tudi za 
kakšno fotografijo in javljanje. Ponovno bi pripravili sproti Playliste za 
posamezna tekmovanja in Pesem Evrovizije. Izvedli bomo glasovanje za 
OGAE Poll, in sicer v Ankaranu.  
 
Neuresničen še vedno ostaja projekt priprave pravilnikov za glasovanja in 
ostale klubske administrativne zadeve. Upam, da bo v letošnjem letu čas, 
da se uredi tudi to. Prav tako je potrebno še ponovno naročiti klubske 
majice za nove člane in jih imeti določeno število na zalogi.  
 
Zaradi večje prepoznavnosti našega Kluba lahko z veseljem povem, da se je 
trend rasti novih članov obrnil navzgor, saj smo medse sprejeli kar nekaj 
novih. Upam si trditi, da smo zaradi bolj ažurnega pristopa in dobre 
grafične podobe ter sloga postali prepoznavni v slovenskem evrovizijskem 
prostoru, kar potrjujejo tudi poobjave naših objav na uradnem EMA profilu 
na Instragramu in pa tudi takšna in drugačna vprašanja, ki jih prejmemo 
preko socialnih omrežjih od ljudi, ki jih zanima Pesem Evrovizije. Resnično 
si želim, da bi trend novih članov naraščal, prav tako pa da bi naraščala tudi 
prepoznavnost kluba – za katero pa bomo morali delati vsi, najprej vodstvo 
kluba in tudi vsak posamezni član.  
 
 
 

David Sopotnik 
generalni sekretar kluba 
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