
 

Voščilo predsednice SKEI Slovenije, Lidije Jerkič  

Spoštovana članica, član sindikata!  

Spet so pred nami tisti dnevi, ko začnemo odštevat. Leto 2018 bomo zaključili, čas je, da 
naredimo krajšo inventuro. Še nekaj dni nas loči od novega leta 2019. Vsako leto težje 
predvidimo kaj nam bo naslednje prineslo. Spremembe so del našega vsakdana. 

Če pogledam nazaj, bi lahko rekla, da je leto 2018 zaznamoval boj. 

Boj za kolektivne pogodbe, boj za višje plače, boj za boljše delovne pogoje, boj za sprejem 
Zakona o minimalni plači. Stavkali smo, protestirali smo, pogajali smo se. Združeno in enotno 
odgovarjali na pritiske in včasih manipulacije delodajalcev. 

Predolgo že naše gospodarstvo temelji na slabo plačanih delavcih. Izkoriščanje se temu reče. 
Lahko tudi nesposobnost menedžmenta, da ustvari delovna mesta, ki bodo zaposlenim 
omogočala varno in primerno plačano delo. 

V letu 2018 se je članstvo ponovno začelo prebujati, kar me neizmerno veseli. Sindikati smo 
močni, kolikor je številčno naše članstvo. In kolikor je naše članstvo pripravljeno prispevati za 
skupen boj. 

Samo tako, da bomo delodajalcem povedali, pokazali in napisali, da ne nameravamo več 
životarit, jih bomo prisilili, da bodo dali več. 

Saj veste – če reče eden, se presliši, če rečemo vsi – se nas sliši! 

Še bomo stopnjevali naše pritiske in aktivnosti. To bo naša osnovna naloga v letu 2019. 

Zahtevali bomo višje plače in boljše delovne pogoje. Hkrati tudi human, urejen in tudi 
družinskemu življenju prilagojen delovni čas. Tudi to počasi izgubljamo. Vse več ur prebijemo 
na delovnih mestih in premalo s tistimi, ki nam pomenijo največ. 

Zato vam v prihajajočih praznikih želim ravno to. Da poskušate zaužiti mir in srečo domačega 
ognjišča. Da se spočijete, umaknete od vsega, kar vas izčrpava. Da v novo leto stopite polni 
optimizma in nove energije. 

  

http://skei.si/nLog/newsletter-892/user-0/url-5335/


Tudi jaz sem optimistična. Vem, da bomo skupaj z vami, spoštovani člani, v letu 2019 uspešno 
nadaljevali naš boj. Še vedno šteje samo to – skupaj smo močnejši. 

Srečno in pogumno v leto 2019!     

                                                                                            Predsednica SKEI Slovenije: 

                                                                                                                                              Lidija 
Jerkič, univ. dipl. iur 

NOVICE  

 

Za nizke plače naj prevzamejo odgovornost 

delodajalci!  

19.12.2018 - Zahteve sindikatov so že dolgo enake – 

najnižja osnovna plača naj bo enaka minimalni plači.  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 24, 20.12.2018  

21.12.2018 - Zdravo, srčno, srečno, solidarno 2019!  

 

  

    

 

http://skei.si/nLog/newsletter-892/user-0/url-5337/
http://skei.si/nLog/newsletter-892/user-0/url-5337/
http://skei.si/nLog/newsletter-892/user-0/url-5338/
http://skei.si/nLog/newsletter-892/user-0/url-5337/
http://skei.si/nLog/newsletter-892/user-0/url-5338/

