
                                                                                                                         Ljubljana, 20. aprila 2022 

 

Z A P I S N I K 

 

seje predsedstva Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ, ki je potekala v sredo, 20. aprila 

2022, na sedežu GO SVIZ, Oražnova ulica 3, Ljubljana. 

 

Navzoči: Jožica Unetič, Avguština Zupančič, Rozalija Pudgar, Blanka Beloglavec, Eda Čufer 

Opravičena odsotna: Marinka Jurič 

 

Predlagani dnevni red:  

 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Uvodni nagovor vodstva SVIZ Slovenije 

3. Pregled dela Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ Slovenije in sekcij po območnih 

odborih 

4. Priprave na kongres 

5. Srečanje upokojenih članic in članov SVIZ v Velenju 

6. Predlogi za nadaljnje delo  

 

Predsednica je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da je prisotnih 5 članic predsedstva Sekcije 

upokojenih članic in članov SVIZ, kar pomeni, da je predsedstvo sklepčno in da lahko nadaljuje 

z delom ter veljavno sprejema sklepe. 

 

K točki 1:  

 

Sklep, št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: 

 

V uvodnem delu je zbrane pozdravil in nagovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Povzel je 

nekaj najaktualnejših tem, ki so trenutno v ospredju. Še posebej je poudaril in opozoril na 

primanjkljaj kadra, predvsem v vrtcih in šolah, kar povzroča izredne obremenitve zaposlenih 

na delovnih mestih. Predstavil je aktualne družbenopolitične razmere in prizadevanja SVIZ za 

čim boljši danes in jutri vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture. Zavzemajo se, da bi oblast 

vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi priznala mesto, ki ji v družbi pripada, predvsem v 

vrednotenju dela zaposlenih v tej dejavnosti. Poudaril je, da je treba nujno odpraviti 

nesorazmerja pri plačah v javnem sektorju. Na koncu se je zahvalil vsem upokojenim članicam 

in članom SVIZ, da aktivno spremljajo delo sindikata in sodelujejo pri aktivnostih le-tega. 

Poudaril je tudi stališča sindikata do upokojenih in obljubil, da bo SVIZ še naprej branil interese 

te skupine. 

  

Sklep, št. 2: Upokojeni članice in člani bomo še naprej aktivno spremljali  delo SVIZ-a in 

sodelovali pri aktivnostih le-tega. GO SVIZ bo tudi v prihodnje branil interese upokojenih. 



 

K točki 3: 

 

Predsednica je podala poročilo o delu Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ, ki je v 

aktualnem mandatnem obdobju od leta 2018–2022 slonelo predvsem na boju z epidemijo in 

težkem položaju upokojencev, ki smo bili nemalokrat diskriminirani, predvsem s strani vlade 

in drugih institucij, bili smo odrinjeni od javnega življenja, mnogi so izgubili stike, ki so nujni za 

ohranjanje optimizma in vitalnosti. Želja, da se to zlo čim prej konča, je bila iz dneva v dan 

večja, zato smo navdušeni dočakali konec epidemije in nov začetek ponovnega druženja in 

aktivnega preživljanja prostega časa, predvsem pa naših vsakoletnih druženj. 

 

Ugotovila je, da se število udeležencev teh srečanj iz leta v leto povečuje, kar je dober znak, 

da delamo dobro in smo se dela lotili na pravi strani. Prav tako pa so vsi prisotni pohvalili 

organizacijo teh srečanj in hkrati tudi vse dosedanje organizatorje, ki so v pripravo vložili veliko 

truda in seveda svojega prostega časa. Prav tako gre največja zahvala GO SVIZ, ki nam to 

srečanje omogoča  in pomaga tako organizacijsko kot finančno.  

 

Predsednica je poudarila, da smo si v programu, ki smo ga sprejeli, zadali tudi nalogo o 

povezovanju sekcij s posameznih območnih odborov. Zdi se, da to še ni zaživelo, kot bi si želeli, 

kljub temu pa nekaj sekcij že sodeluje, kar je naletelo na pozitiven odziv.  

 

Pogovorili so se tudi o delu sekcije upokojenih članic in članov po območnih odborih. 

Predsednica je predstavila svoje delo na OO SVIZ Novo mesto. Za nami je skoraj leto in pol 

omejenih možnosti druženja, česar si pred epidemijo covida-19 nismo mogli zamisliti nit v 

sanjah. V tem času smo spoznavali, kaj pomeni biti v karanteni, ločen od svojih bližnjih, 

sosedov, prijateljev, z občutki negotovosti in strahu in kako je vse to vplivalo na naše zdravje.  

Naša mesečna srečanja so bila v celoti onemogočena. V vseh mesecih obdobja 2020/2021 smo 

se družili v večini le po družbenih omrežjih, dokler pa je bilo mogoče, tudi ob kavici in klepetu 

v mestnem središču ali ob naši zeleni Krki, za trenutek pozabili na »zlo«, ki nas je doletelo in 

se spodbujali ter s pozitivnim razmišljanjem naredili te trenutke še lepše. Nikakor pa ne smem 

pozabiti na našo aktivnost tudi na področju aktivnega državljanstva, predvsem za izboljšanje 

položaja in uveljavljanja pravic upokojencev s pripombami in predlogi pri našem društvu 

upokojencev. Nekaj naših članov in članic se je udeleževalo t. i. petkovih protestov, nismo pa 

pozabili tudi na prošnje našim poslancem v vseh poslanskih skupinah pri sprejemanju za nas 

dobrih ali škodljivih vladnih zakonov. Še vedno mnoge od nas prežemata tesnoba in 

negotovost, nekatere še vedno zaradi virusa, druge zaradi ukrepov, ki naj bi zajezili širjenje 

virusa, a vsak dan bolj pa strah pred vedno bolj nadzorovano prihodnostjo in občutkom izgube 

svobode. Zavedamo se, da živimo – in da bomo še kar nekaj časa – z virusom, zato si pogosto 

zapišemo pozitivne misli, ki nas v teh, za nas skoraj nesprejemljivih trenutkih, vzpodbujajo in 

dajo novih moči. 

 

Prav tako so bolj ali manj dejavni tudi v ostalih sekcijah upokojenih članic in članov po 

območnih odborih, kot so Pomurje, Tolmin, Koroška, Ljubljana, tudi Maribor in Velenje. 

  



Sklep, št. 3: Tam, kjer sekcije že delujejo, bomo njihove predstavnike vzpodbudili k še 

aktivnejšemu delu. 

 

Še vedno pa niso zaživele sekcije na nekaterih območnih odborih, kljub večkratnemu pozivanju 

in obljubam predsednikov odborov, da bodo za ustanovitev sekcij poskrbeli. 

 

Sklep, št. 4:  Ponovno bomo pozvali vse predsednice in predsednike območnih odborov, naj 

po svojih najboljših močeh pripomorejo k ustanovitvi sekcij upokojenih članic in članov, kjer 

ti še niso organizirani. 

 

K točki 4: 

 

Predsednica nas je opozorila, da se v letošnjem letu končuje štiriletni mandat našega delovanja 

in da je pred nami kongres SVIZ, ki bo izpeljan 21. in 22. novembra 2022, v Portorožu. Glavni 

odbor je  že pripravil časovnico priprav na kongres za volitve novih – starih članov za funkcije 

v organih SVIZ. Sekcija upokojenih članic in članov bo imela volilno sejo 10. oktobra 2022 – na 

tej seji bomo izvolili novo predsedstvo. Še pred tem pa bodo na volilnih sejah območnih 

odborov volili tudi nove predstavnike sekcije ali potrdili dosedanje. Seje Sekcije upokojenih 

članic in članov SVIZ 10. oktobra 2022 se bodo udeležili  novo izvoljeni predstavniki sekcij z 

območnih odborov. 

 

Sklep, št. 5: Predstavniki sekcije na posameznem območnem odboru naj se povežejo s 

predsednico ali predsednikom svojega območja in z njo ali njim dogovorijo o nadaljnjem 

delovanju sekcije na ravni območja. 

 

K točki 5: 

 

Predsednica nas je razveselila z novico, da smo po dveletnem premoru končno dočakali 

trenutek, ko se bomo lahko ponovno družili na skupnem, vseslovenskem srečanju upokojenih 

članic in članov SVIZ Slovenije. Letošnje srečanje bo potekalo v  organizaciji Območnega 

odbora SVIZ Velenje, pod okriljem GO SVIZ Slovenije in Sekcije upokojenih članic in članov 

SVIZ. Srečanje bo 7. junija 2022, v Velenju. Vabila bodo prejeli vsi članice in člani Sekcije 

upokojenih članov SVIZ, ki bodo članarino plačali do 30. 4. 2022. Okvirni program srečanja 

nam je predstavila pomočnica glavnega tajnika Nadja Gotz.  

 

Sklep, št. 6: Za prevoz z avtobusi in jutranjo malico poskrbijo predsednice in predsedniki 

območij ob našem sodelovanju. Vse prijave članic in članov se zbirajo na sedežih območnih 

odborov, ki morajo do roka natančno sporočiti število udeležencev na GO SVIZ. 

 

K točki 6:  

 

Avguština Zupančič, predstavnica Sekcije upokojenih članov SVIZ na območnem odboru 

Ljubljana z okolico nas je seznanila z delovanjem Društva upokojenih pedagoških delavcev, 

katerega vodenje je prevzela. Med drugim izvajajo seminarje, namenjene pedagoškim 



delavcem, ki se bodo šele upokojili. Pravijo, da prehod iz aktivnega delovnega obdobja pomeni 

veliko spremembo v življenju vsakega izmed nas, zato je dobro vedeti, kako bi lahko v to 

obdobje vstopili s čim manj neznankami in težavami. Mnenja je, da bi se lahko tudi mi povezali 

z njimi in pri takih akcijah skupno sodelovali. 

 

Sklep, št. 7: Menimo, da bi se o morebitnem sodelovanju z omenjenim društvom začeli 

pogovarjati v naslednjem mandatnem obdobju. 

 

Sklep, št. 8: Prosimo, da nam z GO SVIZ (Tanja Bukač) vsako leto, ko upokojeni članice in 

člani plačajo članarino, pošljejo seznam teh članic in članov posameznega območnega 

odbora, ker predstavniki sekcij teh podatkov nimamo. 

 

 

Zapisala: Jožica Unetič, predsednica Sekcije upokojenih članic in članov SVIZ 

 


