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Spoštovani!
Iskreno se zahvaljujem predstavnikom SVIZ-a, ki so Sindikat direktorjev in ravnateljev
podprli na pogajanjih in s svojo podporo dosegli pospešeno odpravljanje plačne anomalije plač
ravnateljev. Več let smo bili umeščeni krivično prenizko. Na lastni koži smo občutili
podcenjujoč odnos do našega dela in zato še toliko bolj razumemo vse napore SVIZ-a, da
doseže pošteno plačilo za zahtevno in visoko strokovno delo.
G. Branimir Štrukelj je na pogajanjih zelo argumentirano in odločno utemeljeval dvig
ravnateljskih plač. Prav tako so močne argumentacije, ki so danes del sindikalnih zahtev.
Ravnatelji zelo dobro vemo, da je uspeh šole v veliki meri odvisen od dobrega dela razrednikov,
ki je že dalj časa sramotno podcenjeno. Razrednik je »ravnatelj« svojega oddelka in prav je, da
se nagradi odgovornost in množica znanj, brez katerih ne more biti dober razrednik.
Sindikat direktorjev in ravnateljev – SINDIR iskreno podpira prizadevanja SVIZ-a, da
izobraževanju in zaposlenim v njem povrne pomen in ugled v družbi – tudi z ustreznim plačilom
zahtevnega, odgovornega in pomembnega izobraževalnega dela. Zavedamo se, da moramo
izobraževati na najvišjem kakovostnem nivoju in z odlično izobrazbo dati našim državljanom
konkurenčno prednost na mednarodnem trgu dela.
Današnji protest ni navaden protest za višje plače. Nenehno zmanjševanje sredstev za
materialne stroške, učila in učne pripomočke že zelo načenja didaktično zahtevno izvedbo
učnega programa. Vedno težje je zagotavljati učinkovito doseganje učnih ciljev, ker »načelo
nazornosti« postaja predrago.
Prepričan sem, da so zahteve SVIZ-a popolnoma upravičene in zato iskreno podpiram vse
napore, da se izboljša položaj javnega šolstva v Sloveniji. Z dosedanjim delom smo pokazali,
in to dokazujejo tudi mednarodne raziskave, da smo med prvimi v svetu in ne smemo dovoliti,
da bi nam naše delovanje kdorkoli ogrožal.
Srečno in uspešno na pravični poti do odličnih pogojev za izobraževanje!
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