
PREDLOG PROGRAMA SEKCIJE UPOKOJENIH ČLANIC IN ČLANOV SVIZ ZA MANDARNO 
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Sekcija upokojenih članov Sviz ima že nekajletno tradicijo in šteje 917 članov ( tisti, ki plačujejo 

članarino). Med največjimi sekcijami po številu članov so sekcije na OO Ljubljana z okolico, 

Velenje in Novo mesto ter Koroška in Ptuj. 

Sekcija je  organizirana je na 23 OO Sviz Slovenije, ki več ali manj aktivno delujejo, na ostalih 

OO bo potrebno le te še ustanoviti. Iz prejšnjega obdobja nam namreč še ostaja naloga 

pridobitve predstavnikov sekcije na OO, ki le teh še nimajo. 

 Članarina ostaja enaka iz prejšnjega obdobja – 15 €.  

Živimo v času velike finančne neenakosti, pretresov, kratenja človekovih pravic in teptanja 

človekovega dostojanstva. Zavedajoč se vsega tega bi želela poudariti, da se moramo prav 

predstavniki civilne družbe aktivneje vključiti v sistem odločanja, kajti čakanje, da bodo 

namesto nas vse naredili drugi, ni perspektivno in ne prinaša učinkov.                                                       

ZATO naj bo vodilo našega programa že neštetokrat slišano: Ohraniti socialno državo in s 

svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pomagati svojim otrokom in vnukom ter okrepiti 

zavest o čim večji enotnosti, strpnosti in medgeneracijskemu sodelovanju.  

1. Vključevanje v družbeno-politično dogajanje.  

V novem mandatnem obdobju naj bi torej nadaljevali in še več pozornosti posvetili 

medgeneracijskemu sodelovanju. S svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem bi 

lahko pomagali pri oblikovanju življenja mladih ter  s tem ustvarjali boljše pogoje za skupno 

sožitje vseh, ki želijo biti aktivni v svojem življenju. Obojestranske dejavnosti namreč 

vzpostavljajo pristnejše odnose in strpnost, kar je pogoj za prijetnejše sobivanje. Zavzemati  se 

moramo za vzpostavitev novih, pravičnejših temeljev in iskanje primerne rešitve, ki bo ugodna 

tako za upokojence, ki so se znašli v stiski, kot tudi za delavce, predvsem z najnižjimi dohodki. 

 In pri tem nam lahko pomagajo naše bogate izkušnje, strokovnost in seveda naše aktivno 

delovanje.                                                                                                     Generacija starejših je velika 

skupina, zato je prav, da držimo skupaj, kajti le tako bomo v družbi slišani in bomo lahko 

enakopraven sogovornik v parlamentu, kjer se odloča.                                    

V sodelovanju z GO Sviz bomo podpirali tudi vse akcije GO, tvorno in aktivno sodelovali v 

razpravah o pomembnih stvareh,  oblikovali pripombe in predloge na zakonske rešitve ter jih 

skušali uveljaviti.  

2. Ustanavljanje novih sekcij in pridobivanje novih članov 

Med najpomembnejše naloge v naslednjem obdobju prav gotovo sodi ustanovitev novih sekcij 

na OO, ki jih do sedaj še nimajo. Tu naj bi glavno nalogo prevzeli predsedniki območij, ki bi v 



svojih sredinah seznanili  upokojene člane z namenom in ugodnostmi sekcije ter poiskali  

osebo, ki bi bila pripravljene prevzeti vodenje sekcije.                                                                               

Ob ustanovitvi in predstavitvi  dela sekcij pa bi hkrati poskrbeli tudi za pridobivanje novih 

članov. Izkušnje namreč kažejo, da nas upokojeni delavci kar sami poiščejo, ko slišijo za aktivno 

delo članov naše sekcije. Število se iz leta v leto povečuje. 

3. Socialno-zdravstvena dejavnost 

Slovenska družba se stara. Temu dejstvu se moramo bolje prilagoditi. Sedanjim  in prihodnjim 

generacijam starejših je potrebno ponuditi boljše pogoje za kakovost življenja. Eden osrednjih 

ciljev prenovljenega nacionalnega stanovanjskega programa je  zagotovitev primernega 

bivalnega okolja za starejše. Prav zaradi tega je Ministrstvo za okolje in prostor vzpostavilo 

projekt SOBIVAMO, s katerim želi prispevati k iskanju možnosti primernih bivanjskih rešitev, 

tudi sobivanja, kar se kaže kot uspešen model za povečanje kakovosti življenja. In prav tu je 

naše aktivno udejstvovanje lahko v veliko pomoč: Spregovoriti je potrebno o tem, kako 

zagotavljati kakovostno bivanje, o željah, potrebah ter možnostih bivanja starostnikov na 

lokalnem nivoju, o sobivanju kot eni od možnosti, ki so zelo uspešne v tujini ter seveda o 

rešitvah, ki se razvijajo tako na državnem kot tudi lokalnem nivoju.  

Zaradi vse večjega števila starejših se v našem okolju širijo aktivnosti, povezane s socialnim 

položajem  upokojencev. Veliko aktivnosti je namenjeno promociji zdravja in skrbi za 

preprečevanje socialne izključenosti starejših in organiziranju različnih pomoči storitev. Tudi  

mnogi člani naše sekcije aktivno delujejo pri teh aktivnostih in tudi v bodoče naj bi se v  še 

večjem številu vključevali pri:                

- pomoči osamljenim in pomoči potrebnim                                                                         

- razvijanju prostovoljnega dela                                                                                              

- organiziranju medgeneracijskih dejavnosti                                                                      

- seznanjanju starejših z njihovimi pravicami in programi za starejše                                     

- spremljanju zakonov in predlogov nacionalnih programov in zakonov. 

Ustanovitev SOCIALNE POSVETOVALNICE  v okviru GO, ki naj bi nudila potrebno pomoč članom 

pri reševanju problemov in uveljavljanju socialno-varstvenih pravic ostaja naloga iz prejšnjega 

obdobja. V ta namen bi poizkusili najti tudi prostovoljca/ko iz vrst socialnih delavcev, ki bi 

opravljal delo svetovalca. 

4. Kulturna dejavnost 

 



Tudi v naslednjem obdobju naj bi se člani Sekcije upokojenih članov udeleževali kulturnih 

prireditev v sodelovanju z OO, obiskovali kulturne prireditve v kraju bivanja, organizirali in se 

priključili dejavnostim pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje, organizirali in sodelovali v 

študijskem krožku BEREMO SKUPAJ,  obiskovali kulturne znamenitosti kraja, bližnje in daljne 

okolice  ter organizirali gledališki abonma.  

Seveda pa bomo tudi v bodoče organizirali SREČANJE UPOKOJENIH ČLANOV SVIZ SLOVENIJE 

v okviru in pomoči GO Sviz ter OO.  ( Bela Krajina, Velenje, Maribor, Krško - Brežice). 

5. Šport in rekreacija 

S športno-rekreativno dejavnostjo bi želeli osvestiti člane, da bi začutili potrebo po gibanju in 

spoznali pomen gibanja za zdravje .S tem želimo širiti spoznanje, da je telesna aktivnost način 

življenja in da z njo ustvarjamo pogoje za zdravo in vedro preživljanje prostega časa v tretjem 

življenjskem obdobju z obilo užitkov pri športni vadbi, pohodih, sprehodih, plavanju, 

kolesarjenju, smučanju, vse v okvirih OO, kjer se pridružimo aktivnim članom ali pa jih 

organiziramo v sekcijah po svojih željah in zmožnostih. Želja pa je tudi, da bi  OO  omogočili 

tudi upokojenim članom aktivno ali samo pasivno( kot navijači) sodelovanje na športnih igrah 

Sviz Slovenije. 

6. Sodelovanje med sekcijami 

Oživeli bomo tudi sodelovanje med sekcijami OO na športnem, kulturnem in zabavnem 

področju.  

7. Letni zbori 

Sekcije na OO naj bi enkrat letno pripravile svoje letne zbore, ki naj bi bili namenjeni oceni 

opravljenega dela, sprejemu poročila za preteklo leto in programu za naslednje leto.  

8. Letna srečanja 

 Seveda pa bomo tudi v bodoče organizirali SREČANJE UPOKOJENIH ČLANOV SVIZ SLOVENIJE 

v okviru in pomoči GO Sviz ter OO.  ( Bela Krajina, Velenje, Maribor, Krško - Brežice). 

Organizirali pa bi tudi večdnevno druženje članov in njihovih najbližjih v okviru  TA ( križarjenje, 

letovanje, izleti ). 
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