
 

 

  

Voščilo predsednice SKEI Slovenije, Lidije Jerkič  

Spoštovani član, članica SKEI!  

Izteka se leto 2019 in prav je, da si namenimo par besed in razmišljanj, preden se za teden ali dva posvetimo bolj 
prijetnim prazničnim opravilom in času, preživetim z našimi najdražjimi. 

Konec leta navadno pogledamo nazaj. Največkrat je prvo vprašanje, ki se nam postavi: »Kam je šlo? Kako hitro je 
minilo.« 

Če se malo poglobimo, vidimo, da nam je leto prineslo marsikaj. Nekaj dobrega, nekaj slabega. Ampak tako v 
življenju je. 

Vsi se zavedamo, da prepuščati se toku vsaj za sindikate ni dobro. Zato smo aktivni, delujemo, se pogajamo, 
obveščamo, motiviramo, se učimo. Z namenom delovati za sleherno članico in člana. 

Z veseljem ugotavljamo, da nam članstvo sledi. Opazna je tudi rast novih članov, kar pomeni, da se naša 
prizadevanja vidijo in slišijo. Višje plače, manjši davki, boljša zakonodaja, več varnosti in zdravja pri delu so dosežki 
letošnjega leta. Seveda ni bil narejen preobrat, narejen pa je bil napredek in vanj smo vsi, skupaj z vami, vložili res 
veliko dela. 

Verjamem, da ste bili obveščeni, da imamo v zraku novo napoved stavke. Včasih pač ne gre drugače. Kolektivna 
pogodba dejavnosti se mora spremeniti. Potrebujemo nov plačni sistem. 

Naši cilji ostajajo podobni. Pravično in več. Ne samo plačilo, tudi delovni pogoji. 

V letu 2020 nam želim, da bi znali stopiti iz vrste, ko je to potrebno, da bi se znali postaviti zase, ko se 
moramo, da bi še naprej razvijali solidarnost in se kdaj postavili tudi za kolega, ki našo pomoč potrebuje. 
Dobro se z dobrim vrača in ni boljšega občutka od zavedanja, da delaš dobro. 

Bližajoči se prazniki naj vam prinesejo mir in udobje toplega doma. Vem, da jih boste posvetili tistim, ki jih imate radi. 
V naslednje leto pa vstopamo še močnejši in še bolj povezani. Samo tako bomo dosegli nove cilje. 

Srečno 2020! 

Predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič 

  

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste se s 

prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo povezavo in naših e-novic 

ne boste več prejemali.  

 

  

 

 

http://skei.si/nLog/newsletter-985/user-0/url-6171/

