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Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ Slovenije, ki deluje v okviru Glavnega odbora SVIZ že 

nekaj mandatov, je bila ustanovljena z namenom, da bi nekdaj zaposleni v dejavnostih vzgoje, 

izobraževanja, znanosti in kulture tudi po upokojitvi ostali aktivni v različnih oblikah delovanja in 

druženja. V naši sekciji je danes 1.290 članic in članov (podatek je za marec 2022), pri čemer se 

število iz leta v leto povečuje. S plačano članarino, ki znaša 15 evrov na leto, je upokojenim 

članicam in članom omogočena udeležba na različnih srečanjih, izletih, kulturnih prireditvah na 

ravni glavnega odbora in območij, ceneje lahko najamejo počitniška stanovanja v lasti sindikata, 

dostopne pa so jim še številne druge ugodnosti. 

 
V mandatnem obdobju 2018–2022 je v dejavnost Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ in naša 
življenja močno zarezala pandemija. Pred nas so bile postavljene mnoge omejitve, ki smo jih vsi 
ali vsaj večina težko prenašali. V času epidemije covida-19 smo starejši, ki smo že sicer odrinjeni 
od javnega življenja, izgubili še tiste drobne stike, ki nam pomagajo ohranjati vitalnost in 
optimizem, da še veliko zmoremo sami in da smo lahko koristni na različnih področjih delovanja. 
A ves čas smo ohranjali upanje, da bomo sovražni virus vendarle premagali in se ponovno 
medgeneracijsko povezovali, aktivno preživljali prosti čas na športnem in kulturnem področju, na 
družabnih srečanjih in izletih. 
 
Vsem, ki bi nas radi videli ponižne in zadovoljne z vse slabšim življenjskim standardom, v 
katerega nas in naše otroke peha na hitro obogatela manjšina, sporočamo, da smo mi tisti, ki 
smo zgradili visoko socialno državo, svojim otrokom in vnukom pa smo dolžni pomagati z 
znanjem in življenjskimi izkušnjami socialno državo tudi ohraniti. Tem besedam dr. Mateje Kožuh 
Novak, nekdanje predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije, pritrjujemo tudi v naši 
sekciji, saj smo med svojimi najpomembnejšimi nalogami izpostavili, da bomo branili in 
zagotavljali pridobitve socialne države ter se dosledno zavzemali za uresničevanje prvega člena 
Ustave RS Slovenije – namreč, da je Slovenija pravna in socialna država. Politiki nam nemalokrat 
poočitajo, da smo zahtevni, celo politični, ker zagovarjamo svoje ustavne pravice, ker se 
zavzemamo, da se nam prizna naše pretekle dosežke, ker se borimo proti razslojevanju slovenske 
družbe. Na to nikakor ne pristanemo, zato smo v sodelovanju z glavnim odborom vedno – in 
bomo tudi v prihodnje – l podpirali vse akcije sindikata, tvorno in aktivno sodelovali v razpravah 
o aktualnih temah ter se zavzemali za ekonomsko uspešno in hkrati socialno pravično pravno 
državo, v kateri bodo sadove ekonomskega napredka države uživale vse plasti prebivalstva.  
 
Vodilo Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ v mandatnem obdobju 2018–2022 je bilo ohraniti 
socialno državo ter s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pomagati otrokom in vnukom, ob 
tem pa krepiti zavedanje o pomenu čim večje enotnosti, strpnosti in medgeneracijskega 
sodelovanja. Sekcija, ki, kot rečeno, šteje 1.290 aktivnih članic in članov, je organizirana na 23 
območnih odborih sindikata, na nekaj preostalih pa kljub večkratnemu posredovanju in 
obljubam predsednic in predsednikov območij ni bila vzpostavljena. Slednje ostaja naloga za 
prihodnje štiriletno obdobje.  
Izkušnje namreč kažejo, da nas mnogi članice in člani poiščejo sami, ko slišijo za naše aktivnosti, a 
na območnih odborih ostajajo osamljeni, ker pač nimajo ustanovljene sekcije in izvoljenega 
predstavnika, ki bi jih vodil in organiziral druženja. 
 
Predsedstvo naše sekcije se je v aktualnem mandatu, oznamovanem z epidemijo covida-19, 
sestalo trikrat, in sicer na ustanovni seji leta 2018, zatem pa še leta 2020 in aprila 2022. Leta 



2019 smo pod okriljem glavnega odbora organizirali letno srečanje upokojenih članic in članov v 
Beli krajini, ki je po številu udeleženih – skupno nas je bilo skoraj 400 – preseglo vsa naša 
dozdajšnja srečanja. Že dogovorjeno in delno pripravljeno druženje za lepo 2020 smo morali v 
okoliščinah epidemije odpovedati, enako tudi v letu 2021. Še toliko bolj zadovoljni smo se zatem 
junija 2022 sešli na srečanju v Velenju, kjer se nam je pridružilo skoraj 380 naših članic in članov.  
 

 
 
Članice in člani Sekcije upokojenih članic in članov so se v mandatnem obdobju 2018–2022, ki ga je oznamovala 
epidemija covida-19, srečali na dveh letnih srečanjih, na katerih so spoznavali Slovenijo. Leta 2019 so se družili 
v Beli krajini in junija 2022 še v Velenju.   

 

Glede na našo trdno pripadnost SVIZ-u sem prepričana, da si bomo v sekciji še naprej prizadevali 
za ohranjanje spoštljivih vezi med aktivnimi generacijami ter upokojenimi članicami in člani. 
 


