
 
 

 
 

 

 

Ljubljana, 15. novembra 2016 

 

 

  

ZAPISNIK 

sestanka koordinacijskega odbora Sekcije upokojenih članov SVIZ, 

ki je potekal v torek, 15. novembra 2016, ob 10.00 uri, SVIZ, Oražnova ulica 3, Ljubljana 

 

 

Navzoči: Anuška Lavrenčič, Tašo Hrvatin, Izidor Podgornik, Rozalija Pudgar, Ciril Mrgole, Janja 

Verbančič, Jožica Unetič, Goran Treursić, Marinka Jurič, Blanka Beloglavec, Stanislava 

Hrvatin, Blanka Jezernik, Ana Nuša Gošnik, Nevenka Kos 

 

Odsotni: Sonja Starešinič, Maks Klemen, Boris Skok, Antonija Zaniuk, Slava Šarc, Veronika 

Kajba in Marija Pisk in opravičeno odsoten Tone Pfajfar 

 

Ostali prisotni: Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ,  Avguština Zupančič, sekretarka OO 

Ljubljane in okolice in Tanja Modrijan, strokovna sodelavka SVIZ 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev dnevnega reda 3. seje predsedstva Sekcije upokojenih članov SVIZ (SUČ) 

2. Imenovanje nadomestnega člana/članice predsedstva SUČ in predstavnika/predstavnice 

SUČ za OO Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina in Idrija 

3. Analiza srečanja upokojenih članov SVIZ v Murski Soboti 

4. Razprava in sprejetje sklepa o srečanju upokojenih članic in članov SVIZ v letu 2017 

5. Priprava zgibanke z informacijami o ohranitvi članstva ob upokojitvi (Tanja Modrijan) 

6. Predlogi in pobude članic in članov predsedstva 

7. Razno 

 

 

K točki 1: 

Predsednica Jožica Unetič je uvodoma pozdravila predstavnice in predstavnike Sekcije 

upokojenih članov SVIZ in ugotovila sklepčnost. Potrjen je bil predlagani dnevni red. V 

nadaljevanju sestanka je zbrane nagovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj, pohvalil delo 

predsednice in celotne sekcije ter zagotovil, da bo sindikat tudi v prihodnje podpiral 

dejavnosti upokojenih članic in članov SVIZ. Glavni tajnik je na sestanku predstavil aktualne 

razmere v državi, pomembne za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, 

ob tem pa namenil posebno pozornost pogajanjem sindikatov javnega sektorja z Vlado RS in 

položaju izobraževanja v naši državi. Poudaril je, da so kakovostno izobraževanje ter dobro 

izobraženi učiteljice in učitelji ključna razvojna prednost, ki jo ima Slovenija, a da aktualna 

politika s svojimi ukrepi izobraževanju ne priznava njegove pomembne vloge. Goran Treursić 



 
 

 
 

je v razpravi izpostavil, da je imel SVIZ vse od ustanovitve ključno vlogo pri sprejemanju 

oziroma uveljavljanju pomembnih odločitev v državi. Avguština Zupančič je opozorila na 

odgovornost vlade za nesklenitev dogovora s sindikati v aktualnih pogajanjih.  

 

K točki 2:  

Predsednica SUČ je zbrane seznanila s smrtjo dolgoletnega člana SVIZ Zvonka Mavriča, ki je 

bil zelo dejaven tudi pri delu z upokojenimi članicami in člani. Zbrani na sestanku so se 

spominu nanj poklonili z minuto molka.  

Predstavnice in predstavniki sekcije so sprejeli sklep, da bodo v dogovoru s predsednico OO 

SVIZ Nova Gorica Anico Erjavec dopisno imenovali novega predstavnika/predstavnico za 

upokojene članice in člane OO SVIZ Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina in Idrija. 

 

K točki 3: 

Predsednica SUČ in zbrani na sestanku so se zahvalili kolegici Blanki Beloglavec za izjemno 

organizacijo druženja upokojenih članic in članov SVIZ, ki je bilo izpeljano 9. junija 2016 v 

Murski Soboti. Zahvala je bila namenjena tudi območnemu odboru Pomurje, ki je aktivno 

podprlo srečanje. Predsednica je članice in člane sekcije spodbudila, naj ji posredujejo 

predloge in želje za prihodnja druženja, da bodo lahko slednja čim bolj prilagojena 

udeleženkam in udeležencem.  

 

K točki 4: 

Članice in člani so razpravljali o predlogih predsednice o lokaciji druženja upokojenih članic in 

članov SVIZ leta 2017. Sklenili so, da se prvi ali drugi četrtek v juniju srečajo na Ptuju. Kot 

možnost za naslednje druženje, zadnje v mandatnem obdobju 2014–2018, je bila predlagana 

Bela Krajina. Nuša Gošnik je izrazila željo, da bi v prihodnje tovrstno srečanje gostil območni 

odbor SVIZ Velenje.  

 

K točki 5:   

V skladu s prizadevanjem, da bi SVIZ naredil več glede informiranja o možnosti nadaljevanja 

članstva v sindikatu po upokojitvi, je Tanja Modrijan, strokovna sodelavka SVIZ, predstavila 

osnutek zgibanke v ta namen. V zgibanki bodo zajeti temeljni podatki o članstvu v SVIZ po 

upokojitvi, o pravicah in ugodnostih iz članstva ter kontaktni podatki o zastopnikih 

upokojenih članic in članov po posameznih območjih; priložena bo tudi pristopna izjava za 

upokojene članice in člane. Zgibanka bo poslana sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, vsem 

zdajšnjim upokojenim članicam in članom, prav tako bo dostopna na spletni strani SVIZ 

(Sekcija upokojenih članov SVIZ). V razpravi je bila izpostavljena problematika naknadnega 

vključevanja upokojenih v sindikat in ne neposredno ob odhodu v pokoj ter ob tem dana 

pobuda, da se ustrezno prilagodi zadevni sklep sekcije, tako da bo omogočena tudi naknadna 

vključitev.    

 

K točki 6: 

Podana je bila pobuda, da bi bili upokojeni članice in člani bolje seznanjeni z delom in 

dogajanjem na območnih odborih sindikata ter bi lahko redno sodelovali na sejah območij. 

Predlagano je bilo še, naj se preveri, ali bi se Sekcija upokojenih članov SVIZ vključila v Zvezo 



 
 

 
 

društev upokojencev Slovenije – predvsem glede na to, ali bi imeli upokojeni članice in člani 

lahko od vključitve koristi, denimo v obliki različnih popustov. Navzoči na sestanku so na 

predsednico sekcije naslovili tudi vprašanje, kje pridobijo evidenco upokojenih članic in 

članov SVIZ za posamezno območje.  

 

K točki 7: 

V sklopu točke Razno ni bilo razprave. 

 

Seja se je končala ob 11.40 uri.  

 

 

Jožica Unetič, 

predsednica Sekcije upokojenih članov SVIZ 


