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ZAPISNIK ustanovnega občnega zbora Društva slovenskih navijačev kluba F.C. Internazionale Milano z dne 9. 8. 2012 v  prostorih 

Kluba 300 v Ljubljani. 

Prisotni:  Tadej Kastelic, Tilen Drobnič, Patrik Markežič, Dorian Markežič in Matic Burjak¸ z zamudo se je pridružil še Niko 

Klemenčič. 

1) Ustanovni občni zbor smo začeli ob 19.00. Tadej Kastelic 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 sta bila predsednik občnega zbora in zapisnikar občnega zbora. Za predsednika občnega zbora 

je bil predlagan Tadej Kastelic, za zapisnikarja občnega zbora pa Matic Burjak. Predloga sta bila soglasno sprejeta.  

Sprejet je bil sklep: predsednik ustanovnega občnega zbora je Tadej Kastelic, zapisnikar ustanovnega občnega zbora je Matic 

Burjak; 

3) Predsednik občnega zbora je dal v razpravo predlog statuta, ki je bil predhodno predstavljen na spletnem mestu 

http://www.interisti.si. Po razpravi in nekaterih razložitvah smo ugotovili, da nadaljnje spremembe niso potrebne. Z dvigom rok 

se je glasovalo o sprejemu statuta, za sprejem so glasovali vsi prisotni.  

Sprejet je bil sklep: potrdi se statut; 

4) V četrti točki dnevnega reda se je najprej volilo predsednika društva. Za predsednika društva je bil predlagan Tadej Kastelic, 

drugih kandidatur ni bilo. Tadej Kastelic je bil na glasovanju potrjen s  4 glasovi za, 1 prisoten član se je vzdržal glasovanja, proti 

ni bil nihče. Za sekretarja društva je bil predlagan Patrik Markežič in je bill sprejet s 4 glasovi za, 1 član se je vzdržal glasovanja, 

proti ni bil nihče. Predlagan je bil petčlanski upravni odbor v sestavi Tadej Kastelic (predsednik društva), Patrik  Markežič 

(sekretar društva), Dorian Markežič, Matic Burjak in Ljubomir Žiberna. Predlog za upravni odbor je bil soglasno sprejet. Predlagan 

je bil tričlanski nadzorni odbor v sestavi Tilen Drobnič (ki postane tudi predsednika nadzornega odbora), Aleš Strašek in Žiga Ikič. 

Predlog za nadzorni odbor je bi soglasno sprejet. Ljubomir Žiberna, Aleš Strašek in Žiga Ikič so bili s strani predsednika 

ustanovnega občnega zbora predlagani v upravni oz. nadzorni odbor preko predloženega pooblastila. 

Sprejet je bil sklep: Predsednik društva postane Tadej Kastelic, sekretar društva postane Patrik Markežič, v upravni odbor društva 

so izvoljeni Tadej Kastelic, Patrik Markežič, Dorian Markežič, Matic Burjak in Ljubomir Žiberna, v nadzorni odbor so izvoljeni Tilen 

Drobnič, Aleš Strašek in Žiga Ikič; 

5) Sledila je razprava o programu dela za leto 2012, ki ga je pripravil in predstavil Tadej Kastelic. Program dela za leto 2012 je bil 

po razpravi soglasno sprejet.  

Sprejet je bil sklep: potrjen je plan dela za leto 2012; 

6) Predlagana višina članarine za leto 2012 je 10€ in je bila soglasno sprejeta. 

Sprejet je bil sklep: potrjena je članarina v višini 10€; 

7) V sedmi točki dnevnega reda ni bilo nadaljnih razprav, vsi prisotni člani so se podpisali na seznam s podatki o ustanoviteljih 

društva. Seja je bila zaključena ob 20:30, sledil je družabni del z ogledom tekme Inter-Hajduk. 

 

Ljubljana, 9. 8. 2012 

Predsednik občnega zbora          Zapisnikar 

Tadej Kastelic           Matic Burjak 

 

Priponke: 

- Vabilo na ustanovni občni zbor      Overovitelj  Overovitelj 

- Statut         Tilen Drobnič  Patrik Markežič 

- Predlog programa dela 

- Pooblastila za izvolitev v organe društva (3x) 

- Seznam ustanoviteljev društva 


