
 1 

SEKCIJA UPOKOJENIH ČLANIC IN ČLANOV SVIZ SLOVENIJE    
 
                                                                            Ljubljana, 24. 10. 2022 
                                                                                                                           Številka: Z1/2022 
 
 

 

Z A P I S N I K 
1. SEJE SEKCIJE UPOKOJENIH ČLANIC IN ČLANOV SVIZ SLOVENIJE, 

ki je bila 24. 10. 2022 ob 10.00 uri v prostorih SVIZ Slovenije 

 

 

Navzoči člani/članice Sekcije upokojenih članic in članov: navzočih je bilo 15 članic in članov sekcije od 

skupno 27 članov (21 izvoljenih članov). 

Lista navzočnosti je priloga originala zapisnika. 

Sejo je do izvolitve novega vodstva vodila predsednica sekcije Jožica Unetič. 

 
 
 
K 1) Potrditev dnevnega reda  
 
Gradivo: vabilo na sejo sekcije – s predlogom dnevnega reda 
 
 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
Dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Nagovor glavnega tajnika SVIZ 

3. Pregled dela sekcije v minulem mandatu 2018-2022 

4. Volitve predsednika/-ice sekcije 

5. Volitve morebitnih članov/-ic predsedstva sekcije  

6. Postavitev ciljev in plana dela sekcije 

7. Razno 

 

 

Soglasno je bil sprejet 

Sklep št. 1:  
Potrdi se predlagani dnevni red.  

 
 
 
K 2) Nagovor glavnega tajnika SVIZ 
 
Poročevalec: 

➢ Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ 
 
 
Glavni tajnik je pozdravil vse prisotne in se ob koncu mandata zahvalil Jožici Unetič, predsednici sekcije, 
za uspešno vodenje sekcije upokojenih članov SVIZ.  
 
Na kratko je poročal o trenutnih dogajanjih na SVIZ-u. Najbolj aktualna so trenutno pogajanja v javnem 
sektorju, enoten plačni sistem je pokopan, dogovor z zdravniki je sprožil dokončen razpad, kar pomeni, 
da si bomo morali tudi učitelji in vsi ostali zaposleni iz VIZ, znanosti in kulture izposlovati svoje mesto v 
novih plačnih razmerjih. SVIZ je še vedno v stavki, saj dodatnega razvrednotenja pedagoškega dela ni 
mogoče več tolerirati. Sicer trenutno potekajo tudi zelo aktivne priprave na 11. kongres SVIZ.  
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Sekcija upokojenih članov SVIZ ima več kot 1300 članov, zato novo imenovanim predstavnikom v sekciji 
želi, da izberejo predsednika/co, ki bo nadaljeval z dobrim delom in uspešnim vodenjem dosedanje 
predsednice.  
 
Zagotovil je, da bo GO SVIZ resno obravnaval vse predloge sekcije, po potrebi pa bo namenil tudi 
dodatna sredstva sekciji, če bi nove aktivnosti in akcije privabile upokojene člane, da nadaljujejo 
članstvo v SVIZ. Želja glavnega tajnika je, da bi bila sekcija upokojenih članov čimbolj aktivna in uspešna 
pri svojem delu.  
 
Sekciji je zaželel uspešno delo in vse dobro v novem mandatu.  
 
 
 
K 3) Pregled dela sekcije v minulem mandatu 2018-2022 

 
Poročevalka: 

➢ Jožica Unetič, predsednica sekcije 
 
Poročilo o delu sekcije je bilo priloženo kot gradivo, poročilo je že potrdilo predsedstvo sekcije. 
Predsednica je prisotne prosila za morebitne pripombe, sicer pa za potrditev poročila.  
 
Sekcija deluje že vrsto let, prevzela jo je leta 2011, kar pomeni, da s tem mandatom poteče 3 mandate 
njenega vodenja. Število članov se je iz leta v leto povečevalo. Funkcijo je prevzela od ustanovitelja 
sekcije, g. Toneta Fajfarja. Danes je sekcija organizirana na 23 območnih odborih. Nekaterim območnim 
odborom žal še vedno ni uspelo imenovati predstavnika v sekciji. To je prva naloga naslednjega 
mandatnega obdobja, da zagotovimo, da vsi OO dobijo predstavnika.  
 
Izpostavila je položaj upokojencev v družbi. To je ena bistvenih in najbolj perečih tematik. Predvolilne 
obljube, kako bodo po volitvah skrbeli za upokojence, če jim bomo dali glas, so se izgubile. Kje so ukrepi 
za blaženje stisk upokojencev z nižjimi pokojninami, ne ohranja se zaveza, da bo najnižja pokojnina 
pomenila minimum življenjskih stroškov in normalno življenje. Draginjski dodatek je kratkoročna rešitev, 
a ni trajna. Pokojnina ni socialni prejemek, to moramo vedno in ves čas poudarjati. Pokojnina je 
zaslužena in plačana pravica iz obveznega pokojninskega zavarovanja. To morajo osvojiti tudi sindikati, 
ki o materialnem in socialnem stanju upokojencev govorijo zelo malo. Pobrigati se moramo sami! Odnos 
do upokojencev se je dobro pokazal v času epidemije. Vplivati moramo na vse odgovorne v državi, da 
nas slišijo.  
 
Predsednica se je prisotnim zahvalila za zaupanje v vseh 3 mandatih, trudila se je po najboljših močeh, 
trudili so se ohraniti ogled SVIZ, sodelovali so pri vseh akcijah, protestih in skupnih dogodkih. Zagovarjali 
so vse zahteve in predloge, ki jih je sprejel GO SVIZ. Sama se je odločila, da za prihodnji mandat ne bo 
kandidirala. Prepričana je, da bo mlajši predstavnik upokojencev, ki bo prevzel vodstvo, sekcijo vodil 
zelo uspešno.  
 
Marjan Gojkovič se je zahvalil Jožici in poudaril, da smo začeli iz nič. Podal je predlog, da bi morali 
povezati vsa aktivna združenja upokojenih članov znotraj sindikatov in organizirati sindikalno združenje. 
Na tak način bi lahko bili legitimen sogovornik vlade. 
 
Avguština Zupančič se je pridružila predlogu. Sama je pred časom prevzela vodenje Društva upokojenih 
pedagoških delavcev Slovenije in tudi tam je bila izražena ideja, da bi se upokojeni člani po dejavnostih, 
v katerih so bili zaposleni, organizirali.  
 
Jelka Velički je izpostavila, da pokojnina ni socialni prejemek. Število upokojencev iz leta v leto raste, a 
vsi so plačevali prispevke v službenem obdobju in na ta način prispevali v skupno blagajno. Po vseh teh 
letih ljudje dobijo občutek, da postanejo odveč, postanejo v breme družbe. Nobena vlada ne sme misliti, 
da so upokojenci zanemarljiv del družbe. Na slabšem so ženske, ki ostanejo same in se težko preživljajo 
z nizkimi pokojninami. Podpira idejo, da bi se združenja upokojenih članov po sindikatih začeli 
povezovati in opozarjati na to, da smo tudi v zrelem starostnem obdobju pomembni del družbe in lahko 
prispevamo k napredku družbe.  
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Tatjana Kraner se je prav tako pridružila pobudi in izpostavila, da bodo samo v večjem društvu slišani.  
 
Izidor Podgornik je opozoril na slab materialni položaj zaposlenih administrativno računovodskih in 
tehničnih ter drugih delavcev, ki imajo v času delovnega obdobja minimalno ali zelo nizko plačo, po 
upokojitvi pa prejemajo tako nizko pokojnino, da le ta ne omogoča življenjskega minimuma.  
 
Jožica Unetič je izpostavila, da bi morali območni odbori pomagati pri delu sekcije na ravni območij.  
 
Marija Fištravec Strnad je izpostavila, da je OO Ormož veliko delal na upokojencih. Pripravljajo pobudo, 
da bi se na območju povečalo število članov na OO. Upokojene člane bodo poskušali angažirati po 
klasični poti, ker večina nima e-naslovov. Meni, da bo odziv dober in da se bodo povečali v večjem 
številu.  
 
Erna Ferjanič Fritz je izpostavila, da zaradi slabega materialnega položaja  tisti, ki imajo nižje pokojnine, 
dobijo večje dodatke, tiski, ki imajo višje pokojnine, pa manj. Kar pomeni, da se pokojnine približujejo 
po višini, a to pomeni, da se pokojnine v bistvu nižajo. A tudi upokojenci, ki nimajo najnižjih pokojnin, so 
pošteno plačevali prispevke ves čas svoje aktivne dobe.   
 
Jelka Velički je izpostavila, da je veliko odvisno od predsednikov območnih odborov, kako poteka 
medgeneracijsko sodelovanje. Na OO Velenje je že uveljavljena praksa, da so upokojenim članom prvo 
leto članarine poravnali iz sredstev območja. Imajo pisarno in v času uradnih ur so na vrata potrkali tudi 
upokojenci s stiskami, tudi njim so dali solidarnostno pomoč. Upokojeni člani so v blagajno sindikata 
celotno obdobje članstva prispevali svoj denar. Zato je prav, da se jim takrat, ko imajo stisko, dodeli 
pomoč in se jim pomaga.  
 
Jožica Unetič je poudarila, da je bila vsa leta na vseh sejah OO prisotna kot predstavnica upokojenih 
članov. Tudi ostalim članom sekcije je svetovala, da morajo vztrajati, da so prisotni na sejah njihovih 
OO. Njihovo znanje in izkušnje lahko prispevajo pri razpravi, hkrati pa so seznanjeni z vsemi aktualnimi 
dogodki. To je že večkrat izpostavila na GO, a kar nekaj OO tega nikoli ni uresničilo. 
 
Avguština Zupančič je poročala, da jo kot predstavnico upokojenih članov žal nikoli ne povabijo na seje 
predsedstva OO, čeprav imajo veliko število upokojenih članov. S svojimi predlogi in izkušnjami bi lahko 
zelo doprinesla in pomagala pri delu na območju.  
 
Marjan Gojkovič predlaga, da se obdrži ustaljena praksa, da GO posameznim OO povrne sredstva za 
dogodke in druge aktivnosti, ki jih OO organizira za upokojene člane, na podlagi plačanih računov.  
 
 
Soglasno je bil sprejet 

Sklep št. 2:  
Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ se je seznanilo in potrdilo s poročilom o delu sekcije v 
mandatu 2018 - 2022.  

 
 
K 4) Volitve predsednika/-ice sekcije 
 
Poročevalka: 

➢ Jožica Unetič, predsednica sekcije; Nadja Götz, pomočnica glavnega tajnika SVIZ 
 
NG na kratko predstavila pravne podlage za izvedbo volitev.  
 
Jožica Unetič: dolgo časa je razmišljala in se pogovarjala tudi z drugimi predstavniki in odločila se je, 
da bi za novo predsednico sekcije predlagala Jelko Velički, aktualno predsednico GO SVIZ, dolgoletno 
predsednico OO Velenje in predsednico SK OŠGŠ, ki se s prevzemom vodenja sekcije strinja. Meni, da 
je zelo primerna za vodenje sekcije in bo z vsemi svojimi izkušnjami zelo dobrodošla pri nadaljnjem delu 
sekcije.  
 
Marjan Gojkovič je podprl predlog za novo predsednico in izpostavil, da boljše kandidatke za novo 
predsednico ne bi mogli najti.  
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Soglasno je bil sprejet:  

Sklep št. 3:  
Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ je odločila, da bodo volitve javne.  

 
Soglasno je bil sprejet 

Sklep št. 4:  
Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ je za predsednico sekcije izvolila Jelko Velički (OO 
Velenje, Koroška, Celje, Šmarje pri Jelšah). 

 
 
Po izvolitvi je novoizvoljena predsednica prevzela vodenje seje in se na začetku zahvalila vsem 
prisotnim za zaupanje, Upokojila se je s. 1. 9. 2022 in želi še naprej aktivno živeti in delati tudi v SVIZ-
u. Celotno svojo kariero je imela veliko spoštovanje do starejših kolegov, zato meni, da bo lahko uspešno 
opravljala to delo. Zahvalila se je tudi Jožici Unetič za dolgoletno in zelo dobro vodenje sekcije, delo v 
GO-ju, sodelovanju med OO, … 
 
 
K 5)  Volitve morebitnih članov/-ic predsedstva sekcije 
 
Poročevalka: 

➢ Jelka Velički, predsednica sekcije; Nadja Götz, pomočnica glavnega tajnika SVIZ 
 
Kot do sedaj, bi si želeli, da so v predsedstvo sekcije izvoljeni predstavniki glede na regijsko 
organiziranost.  
 
 
Soglasno je bil sprejet 

Sklep št. 5:  
Sekcija upokojenih članic in članov SVIZ je za članice in člana predsedstva Sekcije upokojenih 
članic in članov SVIZ v mandatnem obdobju 2022-2026 izvolila naslednje predstavnike: 
Zlatka Knez (za OO SVIZ Obala, Ilirska Bistrica, Postojna), 
Jožica Unetič (za OO SVIZ Novo mesto, Posavje, Zasavje, Bela krajina), 
Izidor Podgornik (za OO SVIZ Kranj, Radovljica, Jesenice, Škofja Loka), 
Marjan Gojkovič (za OO SVIZ Pomurje, Ormož, Lenart, Ptuj), 
Irena Škorjanc (za OO SVIZ Podravje (Maribor), Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice), 
Avguština Zupančič (za OO SVIZ Ljubljane in okolice), 
Eda Čufer (za OO SVIZ Idrija, Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin). 

 
K 6) Postavitev ciljev in plana dela sekcije 
 
Poročevalka: 

➢ Jelka Velički, predsednica sekcije 
 
 
Predsednica sekcije je prisotne povabila k podaji predlogov za bodoče cilje in načrte dela sekcije, na 
začetku pa je nekaj predlogov povzela že iz dosedanje razprave:  
 

- Opozarjati je potrebno na položaj upokojencev v družbi 
- Izpostaviti je potrebno finančni položaj sekcije (znotraj GO, ko se sprejema finančni načrt) 
- Tudi vnaprej je potrebno širiti ugodnosti, ki so jih deležni upokojeni člani SVIZ, ker marsikateri 

član še vedno ne ve, da ohrani ugodnosti. Zgibanka je zelo dobra, predlog je, da se zgibanka 
aktualizira z novimi podatki.  

- Vzpodbujati upokojene člane, da se naročijo na e-novice. 
- V dveh mandatih je bila podana ideja, da bi se ustanovila socialna posvetovalnica, ki bi nudila 

pomoč članom pri reševanju problemov članov in socialnih pravic. Ustanovili bi svetovalni 
telefon, kamor bi se lahko upokojeni člani telefonsko oglasili ali na ravni OO ali na ravni GO. 
Svetovanje članom enkrat na mesec. Avguština Zupančič je pristala, da bi to vodila, a je prišla 

mailto:zlatka.knez@gmail.com
mailto:jozica.unetic@guest.arnes.si
mailto:izidor.pase@gmail.com
mailto:marjan.gojkovic@sviz.si
mailto:skorjanc.vig@gmail.com
mailto:avgustina.zupancic@guest.arnes.si
mailto:eda.cufer@gmail.com
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vmes korona. Zelo dobro bi bilo, da je na ravni območnih odborov, kjer imamo SVIZ-ove 
poslovne prostore, enkrat na mesec možnost, da pridejo in se srečajo upokojeni člani.  

- Jožica Unetič je predstavila, kako na njihovem območju vabijo nove upokojene člane, da 
ohranijo članstvo: vsako leto imajo sestanek z novimi upokojenimi člani, ki jim razdeli zgibanke, 
povabijo jih na kosilo, za darilo ob upokojitvi pa prejmejo tridnevni paket v počitniških 
kapacitetah SVIZ.  

- Upokojene člane bi bilo potrebno vzpodbujati, da se udeležijo in sodelujejo na SVIZ-ovih 
športnih igrah.  

- Letna srečanja upokojenih članov:. Prihodnje leto naj bi potekalo v Mariboru, predvidoma junija 
2023. Velik organizacijski problem je, da so srečanja vedno bolj številčna, zato bi morali 
razmisliti, kako bi organizirali srečanja v prihodnje. 

- Podan je bil predlog za organiziranje dodatnih druženj, izletov, akcij za upokojene člane. 
- Podan je bil predlog za druženje upokojenih članov med posameznimi območnimi odbori (eno 

območje povabi drugo območje na srečanje).  
 
 
K 7) Razno 
 
Ni bilo razprave.  
 

 

Seja je bila zaključena ob 12. uri. 

 

 

Zapisala:                                                                         Jelka Velički, 

Nadja Götz                                              predsednica sekcije  

 
 


