Odprto pismo predsednika LZS slovenskim lokostrelkam in lokostrelcem
Spoštovane lokostrelke, lokostrelci, člani organov in komisij LZS!
Dobrega četrt leta mandata na mestu predsednika LZS je za menoj in skupaj z vami bi se rad ozrl na našo,
sicer kratko, skupaj prehojeno pot.
Rad bi se vam zahvalil za odgovorno in konstruktivno izpeljano skupščino (ki je bila na visokem nivoju pa ne le zaradi dvorane v 15. nadstropju) ter za vaše tvorno sodelovanje s številnimi predlogi in
pripombami na njej.
Po moji izvolitvi za predsednika sem obljubil, da bom po svojih najboljših močeh deloval v dobro LZS,
nikoli pa si nisem predstavljal, da bo to postala skoraj polna zaposlitev mene in mojih sodelavcev v IO.
Nalog, ki jih je potrebno opraviti, zahtev, ki jim je potrebno ustreči, je res veliko in področja delovanja
neverjetno raznovrstna: od sodelovanja s krovno svetovno organizacijo WA, preko najvišjih državnih
organov in služb, OKS do sodelovanja s športnimi organizacijami, strokovnimi službami in - še posebej z vsemi vami, slovenskimi ljubitelji lokostrelskega športa.
Dokler sem na dogajanje v slovenskem lokostrelstvu gledal le kot kritični zunanji opazovalec, ki je
nemalokrat tudi glasno zahteval svoj prav na skupščinah, danes na vse skupaj gledam malo drugače, saj
sodoživljam delovanje zveze v najširšem, dobesedno globalnem okviru. Tisti, ki ste bili na skupščini ste
opazili, da je moje delovanje večkrat drugačno kot ste bili vajeni. S ponosom lahko povem, da smo s
sodelavci iz IO in tajništva zveze postali prava "ekipa", presegli smo "vrtičkarstvo" in razprtije, ki so nas
stalno hromile in - kot sem omenil na skupščini - se trudimo biti še boljši.
Opazil in občutil sem, da nas - kot zvezo - stare razprtije in zamere ovirajo pri našem delu. Želim si, da
prekinemo s tem neproduktivnim trošenjem dragocene energije in naša znanja in prizadevanja usmerimo
v dobrobit zveze. Pri tem računamo tudi na vaše zaupanje in podporo. Za izpeljavo zadanih nalog
potrebujemo nekaj časa, saj gre večinoma za stvari, ki zahtevajo veliko natančnega in resnega dela. Le
potrpežljivost in vztrajnost nas bosta pripeljali do želenih rezultatov.
Pred nami je veliko zahtevnih in odgovornih nalog in dobro se zavedam, da jih bomo lahko izpeljali le s
sodelovanjem in nesebično medsebojno pomočjo. Naša prizadevanja in dobro ter odgovorno opravljeno
delo so opazili tudi na najvišjem nivoju. V letu 2013 smo izvrstno izpeljali EMPOK, letos so že v polnem
zamahu priprave na EMP 2014. Z veseljem sporočam dobro novico, da nadaljujemo s prizadevanji za
našo pozitivno prepoznavnost v mednarodnem merilu: prijavljena je že kandidatura za Evropsko člansko
in mladinsko prvenstvo v dvorani, ki naj bi potekalo februarja 2015 v Kopru. Zavzetost in predanost naših
ljudi, ki v lokostrelstvu delujejo na mednarodnem področju, je, poleg že omenjenih dobro opravljenih
nalog, pripomogla, da smo bili v zadnji kandidaturi konkurenčni in učinkovitejši tudi od pomembnih
lokostrelskih "velesil".
Naša nova, pomembna pridobitev - zabojnik za zimske treninge in vadbišče ob hipodromu Stožice, na
katerem že pridno trenirajo naši reprezentanti, nam je lahko v ponos. Upam, da se vsi zavedamo
njegovega pomena za nadaljnji razvoj slovenskega lokostrelstva! Ob tem bi se posebej rad zahvalil vsem,
ki so se v preteklosti prizadevali za njegovo postavitev. Letos nam bo omogočil, da bomo v tednu pred
EMP lahko gostili tudi WA CAMP za mlade nadarjene lokostrelce iz številnih držav. To je še ena lepa
pohvala za nas in potrditev, da smo na pravi poti.
Na koncu bi se vam vsem še enkrat rad zahvalil za ves dosedanji trud in pozitivno soočanje s problemi in
njihovo reševanje. Le s skupnimi močmi ter medsebojnim zaupanjem bomo lahko dosegli zastavljene
cilje!
S spoštovanjem,
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