DODATNA OBRAZLOŽITEV PROJEKTA REORGANIZACIJE BZS
Delovna skupina je pri projektu reorganizacije organov BZS sledila izključno enemu cilju: da
se ponovno vzpostavi delovanje BZS, saj situacija v kateri smo se znašli po 1. septembu 2020
ni to več omogočala - veljaven mandat je imel samo predsednik BZS.
Pripravila je predlog začasnih organov BZS in tudi pozvala klube, da pošljejo predloge
kandidatov za popolnitev teh organov. Odziv klubov je bil odličen, saj smo prejeli 22
predlogov. Še enkrat se zahvaljujemo vsem klubom, ki so aktivno sodelovali pri tem projektu.
Zaradi tako dobrega odziva s strani klubov, delovna skupina smatra da je projekt sprejemljiv
za večino klubov.
Delovna skupina s predlogom reorganizacije ne želi vplivati na dolgoročno spremembno
načina sestave organov in delovanja BZS. Gre za začasno rešitev (do redne seje skupščine
BZS kjer se bo izvolilo novo vodstvo), ki je po mnenju strokovne skupine v dani situaciji
najboljša. Ključno je da se je zbrala ekipa ljudi, ki je pripravljena začasno opravljati tiste
naloge, ki so nujno potrebne za funkcioniranje BZS. Novemu vodstvu, ki bo izvoljeno na
redni seji BZS, predvidoma konec maja 2021, je popolnoma prepuščena možnost izbire
organizacije in vodenja BZS. Zato delovna skupina pri dopolnilu statuta ni omenjala delovnih
komisij. Menimo pa, da so za uspešnost projekta v tem trenutku potrebne.
Delovna skupina naproša vse kandidate, ki so se prijavili za delo v komisijah da se dogovorijo
in prelagajo predsednike komisij, ki bodo postali kandidati za člane UO BZS. Odločitev
pošljite po elektronski pošti na naslov: marjan.zadel1@gmail.com najkasneje do nedelje,
27.12.2020 do 20. ure. Takrat bo delovna skupina objavila seznam kandidatov za člane UO
BZS, ki se bodo volili na skupščini.
Zaradi lažje komunikacije med člani komisij, bodo danes po elektronski pošti poslani
kontakti. Hkrati imajo vsi kandidati možnost udeležbe na nadaljevanju seje skupščine BZS,
seveda v pasivni vlogi - nimajo pravice vključevati se v debato niti glasovati. Tudi v tem
primeru se pričakuje prijava zainteresiranih na zgoraj naveden elektronski naslov in do zgoraj
navedenega roka.

Za delovno skupino,

Marjan Zadel

