
ZAPISNIK SEJE UO in NO društva Interisti SI, ki se je odvijala v soboto, 22. 12. 2012 ob 13:20 v 
restavraciji Svetilnik v Ljubljani.

Prisotni: Kastelic Tadej, Drobnič Tilen, Markežic Patrik, Markežic Dorian, Burjak Matic, Žiberna 
Ljubomir (+Klemenčič Niko, Hodnik Gašper).

AD1 - Dnevni red
Predsednik je predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

AD2 - Poročilo predsednika
Prijava na upravni enoti, z manjšimi popravki uspešna, vpis skupaj z ajpesom in davčno upravo 
zaključen 28. avgusta. 8. septembra udeležba na Chelseajevem turnirju navijaških skupin, kjer smo 
interisti osvojili zadnje mesto, se pa med seboj spoznali in sprejeli medse tudi nove člane. 
Prijavnina na turnir je bila 20€.  20. septembra je bila zaključena nabava društvenih majic, ki jih je 
v celoti plačal sponzor (ASPN) 265€ + DDV. Podjetje za sponzorstvo ne zahteva nobenih povratnih 
uslug. Majice so se odposlale tistim članom, ki so sporočlili konfekcijsko številko, ostalim se še bo. 
15. oktobra je bila nova sponzorska dajatev v vrednosti 300€, ki jo je prispevalo Šiviljstvo Kastelic. 
31. oktobra je bilo v društvu dovolj članov (31) za vpis v CCIC. Do novega leta je potrebno prijaviti 
50 članov, za vpis je bilo porabljenih 490€. V začetku novembra je bil predlagan predlog za 
nagradno igro v kateri eden izmed novih članov dobi brezplačen ogled tekme, nagradno igro se 
izvede pred koncem koledarskega leta. 8. novembra je društvo ponudili skupni ogled tekme v 
Beogradu med Interjem in Partizanom, a je bila udeležba slaba. 

AD3 - Razdelitev dela
Predlagana je bolj sistematična razdelitev dela pri objavljanju na uradnem facebook profilu. 
Ljubomir Žiberna in Matic Burjak sta določena za skrbnika facebooka profila. Predvsem skrbita za 
nadzor, kaj objavljajo ostali in ali je to primerno, ter ustrezno ukrepata. 

AD4 - Privabljanje novih članov
Članarina se pobira za sezono in ne za leto. Nove člane se bo privabilo z nagradno igro, nagrada 
ogled tekme na San Siru v Milanu. Predlagano je, da vsak član upravnega odbora poskuša pripeljati 
kakšnega novega člana društva. 

AD5 - Razno
Za termin občnega zbora v letu 2013 je predlagan april ali maj. 

Seja se je zaključila ob 13:50.
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