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ZAPISNIK občnega zbora Društva slovenskih navijačev kluba F.C. Internazionale Milano z dne 7. 6. 2019 v  prostorih Pizzerie 

Svetilnik v Ljubljani. 

1) Občni zbor smo začeli ob 19:15. Gašper Hodnik je predlagal potrditev dnevnega reda, ki je bil predstavljen na vabilu. Dnevni 

red je bil soglasno potrjen z dvigom rok. 

Sprejet je bil sklep: potrdi se dnevni red; 

2) Delovna telesa občnega zbora so bili predsednik občnega zbora, zapisnikar občnega zbora in dva overovitelja. Za predsednika 

občnega zbora je bil predlagan Gasper Hodnik, za zapisnikarja občnega zbora Tadej Kastelic, za overovitelja pa Aljaz Krzanin 

Gregor Saje.  Predlogi so bili soglasno sprejeti.  

Sprejet je bil sklep: predsednik občnega zbora je Gasper Hodnik, zapisnikar občnega zbora je Tadej Kastelic overovitelja sta Aljaz 

Krzan in Gregor Saje. 

3) Poročila upravnega in nadzornega odbora za sezono 2018/19.  

Predsednik društva je predstavil delovanje društva (upravnega in nadzornega odbora), porocilo je v priponki. Na poročilo ni bilo 

podanih komentarjev. 

Sprejet je bil sklep: Poročilo je sprejeto. 

4) Izvolitev organov društva za sezono 2019/20 . 

Predsednik društva je podal na glasovanje sestavo organov društva v sestavi: upravni odbor – Gašper Hodnik (predsednik 

upravnega odbora), Miran Žiberna, Marko Lisec,  Gregor Saje in Tadej Kastelic, za nadzorni odbor - Aljaž Kržan (predsednik 

 nadzornega odbora), Manuel Adrovič in Anel Aličič. Sklep soglasno sprejet. 

Sprejet je bil sklep: Organi društva so izglasovani v predlagani sestavi. 

 

5) Sprejem programa dela za sezono 2019/20 

Predsednik društva je predstavil program dela za sezono 2019/20 s poudarkom na naslednjih točkah: podaljšanje članstva, čim 

več ogledov tekem, več nagradnih iger. 

Sprejet je sklep: Program dela je soglasno sprejet. 

6) Določitev višine članarine za sezono 2019/20 

Predsednik predlaga višino članarine za sezono 2019/20 v višini minimalno 25,00 EUR. Omenjeno je, da lahko člani prispevajo 

tudi več, če želijo pomagati društvu.  

Sprejet je bil sklep: Članarina za sezono 2019/20 je 25,00€, člani so pozvani da prispevajo tudi več od tega zneska in s tem 

pomagajo društvu. 

 

 

Občni zbor se je zaključil ob 20:20 uri. 

Ljubljana, 7. 6. 2019 
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Tadej Kastelic 

Priponke: 

- Vabilo na  občni zbor Overovitelja: 

- Poročilo predsednika Aljać Kržan Gregor Saje 

- Predlog programa dela 

 


