
 

 

Voščilo predsednice SKEI Slovenije, Lidije Jerkič  

Spoštovane članice in člani!                              

December je mesec, ko se večkrat spomnimo doživetega v letu, ki mineva. Delamo obračune 
osebnega in poklicnega življenja, spominjamo se dobrega in skušamo pozabiti na slabo. Vsako leto je, 
tako kot življenje, sestavljeno iz obojega. Kakšno leto nam uide v pozabo, kot bi ga ne bilo, določena 
leta nas zaznamujejo. In leto 2020 večini od nas ne bo nikoli ušlo iz spomina. Od nas je zahtevalo 
prilagajanje, pogum, solidarnost, strpnost. Dnevno nas je postavljalo pred različne preizkušnje in 
preizkušalo naše meje. 

Z danes na jutri nas je premaknilo v drugačno življenje od poznanega. Digitalizacija je dobila nov 
pomen, delo od doma je danes resničnost velikega dela zaposlenih, komunikacija na daljavo tudi. Žal 
tudi strah za zdravje, delo, preživetje. Zase ali svoje bližnje. Osamljenost, pomanjkanje stikov, 
socialna izključenost. 

A vsak konec je tudi nov začetek. V leto 2021 bomo zato vstopili z upanjem v zdravje, v izboljšanje 
stanja na vseh področjih, z novim zagonom. V sindikatih smo letos opravili veliko delo. Pomagali smo 
članom v njihovih stiskah, kolikor smo znali in zmogli, z nasveti, pogovori, zastopanjem, z 
zavzemanjem zanje na vseh ravneh, v pogajanjih za njihovo dobro v protikoronskih ukrepih. Vpeljali 
smo nove načine komuniciranja, tudi izobraževanja na daljavo. 

Leto končujemo s pripravljenostjo na splošno stavko za obrambo plač. 

Letos na koncu leta ne bo srečanj in druženja. Ne bo stiskov rok in objemov. A to ne pomeni, da bodo 
želje kaj manj iskrene in misli na vse najboljše kaj manj pogoste. 

Naj se vam na koncu tega res nenavadnega leta in v pričakovanju prihoda novega v imenu 
SKEI in svojem imenu najprej zahvalim za vse vaše prispevke k skupnemu dobru v tem letu, 
hkrati pa vam in vašim najbližjim želim mirne, zadovoljne praznike ter uspešno, predvsem pa 
zdravo 2021. 

Lidija Jerkič, predsednica SKEI Slovenije 
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