
 

 

Voščilo predsednice SKEI Slovenije, Lidije Jerkič  

Spoštovana članica, spoštovani član!  

In deželo je spet pobelil sneg. Za dan ali dva se je zdelo, da je vse čisto in vse belo. Vse 
urejeno in vse tiho. Pa ni tako. Leto 2021 se poslavlja v znamenju največjega nereda, stihije, 
enovladja, nezadovoljstva, neenakosti, nevključenosti (in še bi lahko naštevala) od kar 
pomnim. 

Občutek je lahko subjektiven ali kot pravijo, občutek mehurčka, v katerem živim. Le da se 
zdi, da ni mehurček, ampak mehur in da zadnje čase zadovoljnega sodržavljana sploh več 
ne srečam. Še najbolj dobrovoljni samo še zamahujemo z roko. Siti vseh naokoli in 
marsičesa lačni. 

Leto je bilo kot eno nazaj, zaznamovano z virusom covid-19, ki nam je življenje postavil v 
manj poznane okvire. Zahteval je odrekanje, prilagajanje, povzročal dodatne spore in 
nesoglasja, delil na dvoje. Sindikalno gledano nam je omejil stike s člani, z delavkami in 
delavci. Omejil je seveda neposredni stik, ne pa stikov nasploh. Tudi sindikati smo morali 
najti nove načine za sodelovanje, pa čeprav na daljavo. Med pomembnejšimi velikimi zdrsi 
leta je ukinitev socialnega dialoga na državni ravni. Partner se z mafijo noče pogovarjati, bi 
lahko v maniri zadnjih dni leta pojasnilo, kaj se je zgodilo. Kdo je mafija, prepuščam bralcu. 
Čeprav ni socialnega dialoga in je ESS prenehal z delovanjem, smo dnevno opozarjali na 
dogajanja v državi, na ravni zakonodaje in ravni posameznika. Pomembno smo vplivali na 
sprejemanje interventne zakonodaje, če ne drugače, z ustavnimi presojami.Bili smo uspešni 
pri argumentaciji za Nacionalni demografski sklad in davčno zakonodajo. Vlačili so nas po 
vseh koalicijskih trobilih, kar štejem za svojevrstno priznanje. Od vplivanja na zakonodajo do 
pomoči posamezniku, vse to je gradilo naš vsak dan in celo leto. 

V leto 2022 zremo z velikimi pričakovanji. Vsi si želimo, da Covid vendarle ukrotimo in da se 
začnemo poglobljeno ukvarjati z dejanskimi problemi, ki jih virus ta čas uspešno prekriva. 
Leto bo prelomno. Čakajo nas volitve na različnih ravneh in v različne institucije. Dobiili 
bomo novo vlado, v vsakem primeru. Kakšna bo, je odvisno tudi od nas in naše izbire na 
volitvah. Verjamem, da bo obnovljen socialni dialog, pa ne le socialni. Dialog na sploh. Da 
pride do splošnega umirjanja, zlasti v odnosih. Da se spet naučimo pogovarjati, dogovarjati 
in zlasti: razumeti. 

Vsem članicam in članom želim izpolnitev njihovih osebnih želja, mirne in predvsem 
zdrave praznike, ki jih letos skoraj ni, prehod v Novo leto po njihovi izbiri in vso srečo 
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v osebnem življenju. Vsem skupaj pa želim obilno sindikalnega dela in izzivov ter 
uspehov na vseh področjih našega delovanja. 

Nikoli ni bilo lahko, tudi letos ne bo, ne bo pa nam zmanjkalo volje in ne energije, da 
storimo najboljše, kar lahko. Skupaj! 

Predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič 

 


