
        Ljubljana, 26. november 2015 

 

 

                                            Z A P I S N I K 
2. seje predsedstva Sekcije upokojenih članov Sviz-a, ki je bila v četrtek, 
26. novembra 2015 na sedežu Sviz, Oražnova 3 Ljubljana. 

 

PRISOTNI: Zvonko Mavrič, Blanka Beloglavec, Janja Verbančič, Nuša Gošnik, Jožica Unetič. 

Opravičeno odsotni: Goran Treursič, Tone Pfajfar. 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled dela Sekcije upokojenih članov 

*analiza dosedanjih srečanj 

*delo sekcij po območjih 

*medsebojno delovanje sekcij; 

    2.  Zadolžitve članov predsedstva glede na OO, ki jih pokrivajo; 

   3.  Dogovor o prihajajočem srečanju v letu 2016; 

  4.  Predlogi in pobude članov predsedstva; 

  5.  Razno 

 

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

Sekcije upokojenih članov SVIZ-a od 7, kar pomeni, da je predsedstvo sklepčno in da lahko 

nadaljuje z delom in veljavno sprejema sklepe. 

 

K točki 1. 

Glavni tajnik Branimir Štrukelj je pozdravil vse navzoče in jim predstavil trenutno sindikalno 

situacijo v javnem sektorju ter tudi stališča sindikata do upokojencev. Poudaril je, da bo tako 

kot do sedaj, Sviz tudi v bodoče branil interese upokojencev. 

V razpravi so bili dani predvsem poudarki za izboljšanje kvalitete življenja  v celotni državi, na 

zaposlovanju mladih ter na urejanje razmer v vseh segmentih družbe. 



K točki 2. 

* Predsednica je podala poročilo o dosedanjem delu Sekcije upokojenih članov, ki je v tem 

obdobju slonelo predvsem na organizaciji skupnih srečanj v mesecu juniju. Ugotovila je, da 

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

dobro in so 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. 

*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 deluje med seboj, kar je naletelo na pozitiven odziv. 

Izražena je bila želja, da organiziramo skupne aktivnosti: športne, kulturne, rekreativne. 

Pozvala je posamezne predstavnike sekcij, da izrazijo svoje želje, potrebe, prav tako pa jih bo 

tudi sama obveščala o aktivnostih na njenem območju in se jim bodo ostali po želji priključili. 

* Pogovorili so se tudi o delu Sekcije upokojenih članov po OO. Predsednica je predstavila 

svoje delo na OO Novo mesto, kjer se septembra zberejo na tako imenovanem občnem 

zboru, kjer pregledajo opravljeno delo ter pripravijo program za naslednje obdobje. 

Srečujejo se vsak drugi četrtek v mesecu, udeležba pa se vedno giblje okrog 30. Prav tako so  

več ali manj dejavni tudi v ostalih  sekcijah po OO. Tam, kjer sekcije še delujejo, bodo njihove 

predstavnike vzpodbudili k aktivnejšemu delu. 

Sklep št.1 ( soglasno): Člani predsedstva Sekcije upokojenih članov so soglasno potrdili, da 
velja vsa pohvala dosedanjim organizatorjem letnih srečanj za njihov trud  in dobro 
pripravljena srečanja. 

    

Sklep št.2 ( soglasno): Sekcije upokojenih članov se bodo med seboj povezovale, se družile 
in sodelovale pri skupnih akcijah.  

 

Sklep št. 3 ( soglasno): Predstavniki Sekcije upokojenih članov na posameznih OO naj 
povežejo svoje člane in se po dogovoru srečujejo na skupnih druženjih in aktivnostih, ki jih 
organizira.  

  

K točki 2. 

Predsednica je predstavila zadolžitve članov predsedstva glede na to, katere sekcije na OO 

pokrivajo. Le ti morajo seznanjati predstavnike sekcij o sklepih predsedstva, jim nuditi 

informacije, pomagati z nasveti in jih spodbujati pri k bolj aktivnejšemu delu. 

Člani predsedstva so zadolženi za naslednje sekcije na OO: 

 



 
 
Goran Treursič 

 Obala: Goran Treursič 

 Ilirska Bistrica: Tašo Hrvatin 

 Postojna:  Stanislava Hrvatin  

 
  
 Zvonko Mavrič: 

 Nova Gorica: Zvonko Mavrič 

 Tolmin: ni predstavnika 

 Ajdovščina – Anuška Lavrenčič 

 Idrija:  Marija Pisk 

 
 
Nuša Gošnik: 

 Velenje: Nuša Gošnik 

 Celje: Maksimiljan Klemen 

 Slovenske Konjice:  ni predstavnika 

 Šmarje pri Jelšah: Kajba Veronika 

 Koroška:  Rozalija Pudgar 

 
 
Janja Verbančič: 

 Ljubljana z okolico 
 

 
 
Blanka Beloglavec: 

 Pomurje: Blanka Beloglavec 

 Ormož: Boris Skok 

 Ptuj: Slava Šarc 

 Lenart: ni predstavnika 

 
 
Tone Pfajfar: 
Radovljica: Tone Pfajfar 
Kranj: Ciril Mrgole 
Jesenice: Izidor Podgornik 
Škofja Loka: ni predstavnika 
 

 
 
Marinka Jurič: 
Podravje:  Marinka Jurič 
Slovenska Bistrica: Blanka Jezernik 
 

 
 
Jožica Unetič: 

 Novo mesto: Jožica Unetič 

 Posavje: Fani Zanuik 

 Zasavje : Nevenka Kos 

 Bela Krajina: Sonja Starešinič 

 

Sklep št.4 ( soglasno) Vsem članom predsedstva se dostavi naslove posameznih 
predstavnikov sekcij po OO. 

 

K točki 3. 

Predsednica je predlagala dva predloga za letno srečanje upokojenih članov in sicer Pomurje 

in Belo Krajino. Ker s predstavnikom iz Bele Krajine nismo mogli stopiti v stik, predstavnica 

Murske Sobote v soglasju s predsednico območja pa je bila pripravljena sprejeti to zahtevno, 

smo se odločili, da bo naslednje srečanje  v Pomurju. 

Sklep št. 5 ( soglasno) Srečanje upokojenih članov Sviz-a Slovenije v letu 2016 bo 9. junija 
2016 v Murski Soboti. Za organizacijo je zadolžena Blanka Beloglavec, predstavnika sekcije 
upokojenih članov Pomurja v sodelovanju  z OO Pomurja.  



 

K točki 4. 

V živahni razpravi po čim aktivnejšem delu naše sekcije je bilo danih kar nekaj pobud in 

predlogov članov predsedstva. 

 Letna srečanja naj bodo pripravljena tako, da bo udeležencem ostalo nekaj več časa 

za medsebojna druženja. Zato so se dogovorili, da bodo le ta slonela na spoznavanju 

le nekaj zanimivosti  gostujočega kraja, večji  del pa bo namenjen predvsem 

sprostitvi in druženju udeležencev. 

 Ker je že večkrat padla pobuda, da bi si tudi upokojeni člani kdaj ogledali kakšno 

gledališko predstavo, so se strinjali s predlogom ga. Janje Verbančič, da organizirajo 

spomladi gledališko predstavo v Mengšu za upokojene člane. Seveda pa bo potrebno 

predhodno pridobiti vsaj približno število udeležencev predstave zaradi organizacije 

in rezervacije predstave. Mogoče bi predstavniki že malo povprašali svoje člane, 

koliko bi se take predstave udeležilo. 

 Razmišljali so tudi o priključitvi naših članov na kakšnem križarjenju. 

 

Sklep št.6 (soglasno) Upoštevali bomo predloge članov predsedstva. 

  

 

K točki 5. 

Predsednica je  člane še seznanila s številom članov V Sekciji upokojenih članov Sviz 

Slovenije. Po zadnjih podatkih je bilo v bazi vpisanih 1359 članov. V letu 2014 je članarino 

plačalo 974 upokojenih članov, kar pomeni, da jih 385 ni plačalo. V razpravi smo bili mnenja, 

da je vzrokov lahko več, ki pa jih mi ne vemo, zato smo sprejeli 

  

Sklep št.7 ( soglasno)  Pomočnik glavnega tajnika Marjan Gojkovič bo vsem predstavnikom 
Sekcije upokojenih članov po OO poslal seznam članov posamezne sekcije z oznako 
plačnikov. Le ti pa naj  potem poizvedo o vzrokih neplačane članarine.  
 

   

Seja je bila zaključena ob 11.30. uri.  

 

 

Zapisal:           Predsednica: 

Marjan Gojkovič        Jožica Unetič 


