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Datum: 11.4.2022

ZAPISNIK KORESPONDENČNE SKUPŠČINE ADS Z DNE 25.3. 2022

DNEVNI RED : 

1. Poslovno poročilo ADS za leto 2021
2. Finančno poročilo ADS  za leto 2021
3. Poročilo Nadzornega odbora ADS
4. Volitve novega vodstva ADS za mandatno obdobje 2022 – 2026

POVZETEK POTEKA IN REZULTATI:

Potrjevanje poročil za leto 2021 in volitve novega vodstva ADS je potekalo korenspondenčno po 
elektronski pošti. Glasovnice in poročila so člani dobili po elektronski pošti v petek, 25.3.2022, 
priložene glasovnice smo sprejemali po elektronski pošti do sobote, 2.4.2022. V tem času smo prejeli 
samo 21 odgovorov oz. izpolnjenih glasovnic, kar zadošča za sklepčnost skupščine. Od tega so vsi 
potrdili poslovno in finančno poročilo za leto 2021, prav tako tudi poročilo Nadzornega odbora za 
leto 2021. 

REZULTATI VOLITEV:

19 članov ADS  je potrdilo vse predlagane  nove kandidate IO ADS, en član je potrdil Tanjo Vilič 
Klenovšek, en član pa Tanjo Vilič Klenovšek, Violetto Bottazzo in Simono Gerenčer. 
Vprašali smo jih, koga predlagajo za predsednico ADS. Za novo predsednico so predlagali Tanjo Vilič 
Klenovšek (7 članov), Hildo Vogrič (1 član), Mišo Derganc (2 člana), Simono Gerenčer (1 član).
 Za novo tajnico ADS je en član predlagal go. Mišo Derganc. Predlagane člane Nadzornega odbora je 
potrdilo 19 članov, en član glasovnice za volitve Nadzornega odbora ni oddal, eden pa je potrdil le Ido 
Srebotnik. Predlagane člane Častnega razsodišča je potrdilo 19 članov, en član glasovnice za volitve 
članov Častnega razsodišča ni oddal, eden pa je potrdil le Zorana Jelenca. 
Nov IO ADS je bil večinsko potrjen, prav tako člani častnega razsodišča in nadzornega sveta ADS za 
naslednje mandatno obdobje 2022-2026. Prilagamo razpredelnico rezultatov.

SKLEP: 

Stari člani IO ADS se bodo sestali z novimi člani ADS za predajo poslov še v tem mesecu. Novi člani 
ADS bodo izmed svojih vrst imenovali tudi novo predsednico in tajnico ADS.

Tajnica ADS : Irena Suhadolc                                                              predsednica ADS: Ida Srebotnik


