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ZAPISNIK dopisne seje upravnega odbora Društva slovenskih navijačev kluba F.C. Internazionale Milano, ki je 
potekala od 16.3.2017 od 19h do 20.3.2017 do 10h. 

Prisotni: Gašper Hodnik, Miran Žiberna, Tadej Kastelic, Marko Lisec, Gregor Saje 

Točke dnevnega reda:  
1) Problematika društvenega profila ( "F.C. Internazionale Slovenija" ) na družabnem omrežju Facebook.  
2) Seznanitev s situacijo glede skupinskega ogleda tekme FC Inter - AC Milan v mesecu aprilu 
3) Finančno stanje društva 
4) Razno  

1) Predsednik je predstavil problematiko Facebook profila društva, na katerega privrženci kluba, poleg sodelovanja v 
debatah in komentiranja novic, naslavljajo tudi marsikatero vprašanje v zvezi z društvom. Izpostavil je, da odgovore 
želijo tudi v relativno kratkem času česar pa administratorji in moderatorji pogosto ne zmorejo. Predsednika je 
zanimalo, kaj o tej problematiki menijo člani, bi bilo smiselno okrepiti ažurnost in odgovarjanje na vprašanja ali bi se 
zelo striktno zainteresirane usmerjalo na forum. Tadej Kastelic meni, da bi morali na vprašanja odgovarjati v roku 
nekaj ur, omeni možnost profesionalne pomoči pri upravljanju profila. Pove tudi, da sam ni pretirano aktiven na profilu, 
podobno povesta tudi Ljubomir Žiberna in Gregor Saje. Žiberna je mnenja, da je profil dovolj aktiven, da ima tudi 
veliko všečkov (1220), a od tega le malo zares aktivnih članov. Meni, da so vsi zainteresirani seznanjeni z forumom 
oz. spletno stranjo Interisti.si in posledično ne vidi smisla, da bi se preveč truda vlagalo v profil. Hodnik se s tem strinja 
in si želi predvsem aktivnih članov, ki bodo redni gostje na forumu in članstvo v društvu dejansko izkoristili za ogled 
kakšne tekme tudi v živo. Žiberna še ugotavlja, da je najbolj aktiven na profilu Petek Zalokar, ki pogosto objavlja razne 
novice v zvezi z dogajanjem v Interju. Predsednik izpostavi dejstvo, da imajo administratorski dostop do profila tudi 
nekateri, ki z društvom nimajo nobene zveze oz. niti niso člani. Predlaga, da se jih odstrani s seznama 
administratorjev, med moderatorji, ki niso člani, pa se ohrani le tiste, ki so znani članom UO kot zanesljivi in zaupanja 
vredni. Vsem, ki imajo dostop do profila, pa se naroči, da na vprašanja, ki se tičejo društva, ne smejo odgovarjati na 
svojo roko, ampak se morajo posvetovati bodisi s Gašperjem Hodnikom, bodisi Tadejem Kastelicem. Vprašanja lahko 
preusmeriji tudi na info@interisti.si ali na forum. 

Sprejet je sklep: "Skrbniki Facebook profila društva se lahko izberejo le iz članov društva Interisti SI. Ostalim 
skrbnikom funkcija preneha. V kolikor so pripravljeni še naprej sodelovati pri ustvarjanju profila, lahko nadaljujejo kot 
uredniki. Obvesti se jih, da niso pristojni za odgovarjanje na vprašanja glede društva, oz. za to potrebujejo odobritev 
člana upravnega odbora." 

2) Predsednik poroča, da je član UO Tadej Kastelic zbral prijave tako članov kot nečlanov društva za ogled mestnega 
derbija v Milanu, ki bo 15.4.2017 ob 12:30 na stadionu Guisseppe Meazza. Odziv je bil izjemen, skupaj z nečlani je 
bilo prijav 40. Vsem nečlanom društva, ki smo jim zagotovili vstopnice smo zaračunali provizijo, ki ostane društvu. 
Plačilo se je izvršilo s kreditno kartico Tadeja Kastelica (društvo svoje namreč nima), nato pa je društvo članu UO 
vrnilo denar. Napravljena je bila tudi poizvedba za skupni avtobusni prevoz do Milana (ponudba za prevoz avtobusa s 
50 sedezi je 1300€), a se je za skupni prevoz javilo le 30 kandidatov. Predsednik meni, da bi, glede na odziv, bil ta 
izlet idealen za promocijo društva in predlaga, da enega ali dva člana zadolži za pripravo reportaže. Nekoga za 
fotografije, drugega pa za zapis od dogodku. Želi si, da bi bilo čim več članov v navijaški opravi ter sprašuje kakšna je 
situacija z društvenim transparentom. Gregor Saje se javlja za zapis reportaže, za fotografiranje pa predlaga nekoga s 
primerno opremo in žilico za fotografijo.  

3) Člani UO se seznanijo s stanjem na društvenem TRR, k temu nima nihče pripomb. 

4a) Kastelic poroča, da je registracija članov društva na sedež v Milano mogoča do 10.4.2017, na kar bi morebitne 
nove člane morali opozoriti, v izogib slabi volji. Z novo sezono bodo namreč morali plačati članarino ponovno.  
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4b) Kastelic predstavi demo verzijo nove spletne strani Interisti.si, nad katero so člani navdušeni. Stran bo objavljena, 
ko bo uspel dokoncati spletno stran, za kar trenutno nima casa. 

4c) Lisec omeni možnost nagradne igre za pridobivanje novih članov s praktično nagrado (artikel iz Inter store, 
vstopnica za tekmo ipd. ) za katero je pripravljen primakniti tudi nekaj finančnih sredstev. Gregor Saje meni, da bi bilo 
z nagradno igro smiselno počakati na poletje oz. začetek nove sezone, saj se pričakuje aktiven prestopni rok s strani 
kluba kar utegne prispevati k dvigu vsesplošnega zanimanja. Ljubomir Žiberna se strinja z nagradno igro pred novo 
sezono z lepo nagrado (npr. Klubski dres). Poleg tega meni, da je smiselna tudi kakšna igra z manjšo nagrado prek 
Facebook profila, npr. navijaška kapa, šal, ipd. 

4d) Kastelic spomni, da je potrebno začeti z organizacijo občnega zbora, za sklepčnost katerega potrebujemo 50% 
udeležbo, kar glede na povečanja članstva utegne biti pravi izziv. Predlaga termin v mesecu maju, za lokacijo 
predlaga Ljubljano oz. njeno okolico. Ljubomir Žiberna in Gašper Hodnik se s predlogom strinjata. 

4e) Kastelic še sporoči, da je oddal bilanco za leto 2016 na Ajpes in Furs.  

 

Dopisna seja se je zaključila 20.3.2017 ob 10.00 

 

Logatec, 20.3.2017 

 

Zapisnikar 

Gašper Hodnik 

 

 


