USTANOVITEV SINDIKATA DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!
V ponedeljek, 19.4.2010 smo imeli v Ljubljani usklajevalni sestanek v skladu s sklepom
Združenja ravnateljev OŠ in GŠ. Sprejeli smo načelna stališča:
1) Naš sindikat se bo imenoval SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV; uporabljali bomo
kratico SINDIR.
2) Sindikalna članarina bo nižja od članarine SVIZ (0.6%) – SINDIR (0.5%) od bruto plače.
3)

Pripravili bomo sporazume o sodelovanju z vsemi ZDRUŽENJI RAVNATELJEV

4)

Na državnem nivoju bodo organizirane SINDIKALNE KONFERENCE:

-

za vrtce

-

za osnovne šole

-

za srednje in višje strokovne šole+dijaške domove+delavske univerze

-

za glasbene šole

-

za šole za učence s PP + vzgojne zavode

5)

Predstavniki SINDIKALNIH KONFERENC bodo sestavljali predsedstvo

6)

Pokrajinski odbori bodo organizirani po področjih enot Zavoda za šolstvo.

7) Trenutne Pristopne izjave so nekoliko preskromne. Gospa pravnica Ana Iglič bo pripravila
dopolnitve. Gospod Obreht poskrbi, da bodo pošto dobili vsi potencialni člani SINDIR.
8) V iniciativni (organizacijski) odbor bomo povabili tiste, ki bodo v roku oddali pristopne izjave.
Postopek bomo opisali v dopisu.
9) Ustanovni sestanek bo 19.5.2010 v Mariboru ali okolici, kjer bomo našli dovolj veliko dvorano.
Ustanovni sestanek bo po strokovnem posvetu, kjer bo predvidoma predaval g. Krašovec iz MŠŠ.

NALOGE, KI JIH BOMO REŠEVALI PRVENSTVENO:
1) Zahteva za priznavanje naziva (6. odstavek 11. člena ZSPJS) – lahko zahtevamo presojo
ustavnosti.
2) Zahteva za vse dodatke po ZSPJS – lahko zahtevamo presojo ustavnosti
3) Uredba bi morala imeti opredeljen kriterij naziva, velikosti šole, prisotnost vrtca …
To so ključne pripombe in naloge, ki bodo odločilno vplivale na realizacijo našega cilja.
Vse pripombe, pomisleke in sugestije pošljite na naslov anton.obreht@guest.arnes.si ali na
anton.obreht@siol.net , dosegljiv sem tudi na GSM 041 728982. Sedež sindikata bo v OŠ
FLV SLIVNICA, Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas. Vse to so začasni podatki, dokler se
ne bomo v skladu s statutom drugače dogovorili. Na osnovi dogovora bom pravni predstavnik
oz zastopnik: Anton Obreht, profesor fizike, 20.03.1955, ravnatelj 18 let, član RO Združenja
ravnateljev osnovnih in glasbenih šol..
S spoštovanjem vas pozdravljam in upam na dobro sodelovanje.
Anton Obreht,prof.

