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ZADEVA: Poročilo o delu ŠRKG v letu 2020.

Na začetku leta je bil podan strateški načrt dela za izvedbo športnih dejavnosti na letni ravni.
Z dosedanjim delovanjem in strokovnimi izkušnjami smo se želeli pravočasno odzvati na
spremljajoče se potrebe, želje in pričakovanja udeležencev rekreacije in tekmovanj DU.
Poudarek je bil v veliki meri sistem organiziranega izvajanja na območju občin in regij.
Dejavni smo bili na predlogu sprememb in dopolnitve pravil športnih iger upokojencev
Slovenije, ki je bil tudi potreben za pripravo razpisa za DŠI 2020.
Še prej pa je bilo potrebno izvesti PŠI, ki pa je bila zaradi epidemije že vprašljiva. Zavedali
smo se, da je športno-rekreacijsko tekmovanje resnično najbolj številčno druženje, vendar je
zdravje prioriteta, saj smo upokojenci zelo ranljiva skupina.
Večina PZDU svojih iger ni izvedla, čeprav je »stanje duha« v tej epidemiji zelo različno.
Pridobivali in upoštevali smo mnenja OKS (Olimpijski komite Slovenije) ŠZS (Športna zveza
Slovenije) in NIJZ-a.
Na Koroškem so bile izvedene skoraj vse igre, v SV Sloveniji (Štajerska, Koroška, Celje,
Maribor, Velenje) je bil podan predlog, da se igre organizirajo tako, da posamezna PZDU
izvede eno športno panogo in tako dobimo zmagovalca – prvaka, v kolikor ne bi bilo DŠI.
Pobuda bi se prenesla še na ostale PZDU.
Komisija je obravnavala predlog za novo športno panogo PRSTOMET, ki jo je predlagal in
predstavil član DU Sevnica in pritožbo DU Litija za poravnavo stroškov DŠI.
Veselili in dogovarjali smo se o udeležbi na prvi evropski športni olimpijadi tretjega
življenjskega obdobja v kraju Vrnjačka Banja v Srbiji.
Na virtualnem sestanku je zavod REVITALIS predstavil načrt za izdelavo platforme z vadbami
za starejše. Kot vsem je bilo tudi tej komisiji omejeno delo, čeprav z željo po druženju.
V upanju, da se bo epidemiološka slika izboljšala in da se bomo lahko zopet aktivno
udeleževali različnih športnih dejavnosti, Vas lepo pozdravljam.
Stanislav Lipuš

