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ZAPO^ELO ISKAZIVANJE NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U ŠKOLAMA

Štrajk – drukčiji od
svih dosadašnjih
Pisati o štrajku koji traje tek četiri dana nalikuje izvještavanju o
nogometnoj utakmici sredinom prvog poluvremena. Kao što se
igra neka momčadi ocjenjuje prema rezultatu, tako će i ocjena
svega što se u svezi sa štrajkom ovih dana poduzima od strane
triju sindikata ovisiti o krajnjem ishodu. Ako prosvjetarske plaće
budu povećane više od onoga što je Vlada ponudila, štrajk će
biti proglašen uspješnim. Ako povišica bude na razini onoga što
se prije štrajka nudilo, odnosno ako štrajk ne donese nikakvu
povišicu, svjedočit ćemo o još jednoj u dugom nizu bezuspješnih sindikalnih akcija. Ipak, bez obzira na krajnji sraz u aktualnom
sporu vlade i školskih sindikata, već sada dosta toga ovaj štrajk
čini posebnim, značajno drugačijim od svih dosad vođenih.
Prva razlika, iz aviona vidljiva, potpora je koju štrajku pruža
ministrica Blaženka Divjak. Čini li to ona iz razloga što je nenadano progledala i sada želi da prosvjetari dobiju povišicu o kojoj
nije prije samo nešto više od godinu dana htjela ni čuti kada je u
ime vlade pregovarala o granskim sindikalnim ugovorima ili zato
što svojom podrškom dvama sindikatima uzvraća uslugu za njihovo bezrezervno podržavanje haenesovog političkog projekta
Škole za život – pitanje je na koje u ovom trenutku nije moguće
dati pouzdan odgovor.
Visoka ispolitiziranost štrajka – druga je krupna razlika kojom
se ovaj štrajk u školama razlikuje od svih dosadašnjih. Obično
se školske sindikate u vrijeme štrajka optuživalo za vezu s najvećom oporbenom strankom i njihovo nastojanje za povećanjem
plaće povezivalo sa, kako se to običavalo nazvati, skupljanjem
jeftinih političkih poena od strane pretendenata za osvajanje vlasti. Kako se u ovom i ovakvom SDP-u oko ničega očito ne mogu
dogovoriti, tako se i na sva događanja oko zahtjeva za povišicom plaće i štrajkom u školama na Iblerovom trgu reagiralo poprilično mlako. S obzirom na ozbiljnu hipoteku koju socijaldemokrati nose zbog višestrukog smanjenja plaće u svomu mandatu,
njihova šutnja i mlake reakcije nisu neočekivane.
Iako je zahtjev za povišicom plaće prosvjetarima skuhan u političko-sindikalnoj kuhinji, s vremenom je ovo pitanje postajalo sve
manje sindikalno, a sve više političko. Nakon što si je prisvojio
Školu za život, HNS je, čvrsto stajući iza zahtjeva za povećanjem
koeficijenata, u svoje ruke prigrabio i pitanje poboljšanja materijalnog statusa zaposlenih u školama. Ako Vlada prihvati sindikalne zahtjeve, prosvjetari će dobiti povišicu plaće, a HNS će makar
i malčice možda usporiti svoj odlazak u političku ropotarnicu.
Ako izostane rezultat u ovom sindikalno-političkom konkubinatu, sindikati godinama neće uspjeti svoje članstvo uvjeriti u svoju
neovisnost i apolitičnost.
Svim dosadašnjim štrajkovima u školama prethodila su zastrašivanja i prijetnje, bilo proglašenjem štrajka nezakonitim bilo
neplaćanjem dana provedenih u štrajku. Ovaj je puta bilo sve suprotno. I premijer i ministrica višekratno su isticali pravo zaposlenika na sudjelovanje u štrajku. Ministrica se čak i javno usprotivila
mogućnosti da štrajk ne bude plaćen. Nema nikakve sumnje da
je izostanak prijetnji pridonio tomu da se ovomu štrajku priključe
i mnogi koji nikada ranije nisu štrajkali. Zato nam iz mnogih škola
stižu dojave da među štrajkačima ima i onih koji, pred odlazak u
mirovinu, prvi puta štrajkaju.
U školama je, od početka devedesetih godina prošlog stoljeća pa do danas, bilo svakojakih štrajkova. Manje-više jedan su
drugom nalik kao jaje jajetu. Uglavnom su završavali osipanjem
članstva i gotovo uvijek bez rezultata. Neki su štrajkovi završavali revanšizmom i odmazdom. U zbornicama je još živo sjećanje na tzv. pugelnicu. Iako će se ovaj štrajk pamtiti i po onomu
čime se razlikuje od prijašnjih, a o čemu ovaj tekst pokušava
govoriti, najvažnije će biti da on ostane upamćen po onomu
radi čega štrajkovi i postoje – radi ostvarivanja povećanja plaće.

Cirkularni štrajk
u školama
Nakon višemjesečnih najava o povećanju koeficijenata zaposlenim u školama te nakon prosvjednog
skupa u organizaciji dvaju školskih sindikata, kao i
dva održana sastanka predstavnika Vlade i dva većinska školska sindikata, sukob je doveo do postupka mirenja kroz koji se pokušalo spriječiti održavanje
štrajka. Pozicije dviju strana nisu se u postupku mirenja uspjele približiti. Josip Aladrović, ministar rada i
mirovinskog sustava, ponudio je povećanje plaće od
1. listopada za 2 % 2019. i 2 % od lipnja 2020. godine kroz dodatak granskim kolektivnim ugovorima.
Predstavnici dvaju sindikata zahtijevali su 6,11% kroz
povećanje koeficijenata i iskazali spremnost da se
rrazgovara o dinamici realizaciji ove povišice.
Preporodov zahtjev
Kako je istovremeno, nakon najave štrajka od strane SHU-a i NSZSŠH-a, štrajk najavljen i od strane
Preporoda, 9. listopada proveden je postupak mirenja ministra Aladrovića i s predstavnicima Preporoda.
Na mirenju je u ime Preporoda iznesen i obrazložen
zahtjev za povišicom plaće svim zaposlenicima za
13,9 %. Zahtjev je utemeljen na zahtjevu sindikata
javnih službi iz studenog 2018. godine. Tada je, zbog
neprihvaćanja ovog zahtjeva, Preporod organizirao i
jednosatni štrajk. Također, stav je Preporoda da se
do povišice može doći kroz povećanje koeficijenata,
ali i kroz ugovaranja dodataka kolektivnom ugovoru.
Kako od strane predstavnika Vlade nije prihvaćen zahtjev Preporoda, miriteljici Danici Lisičar nije preostalo ništa drugo nego da mirenje proglasi neuspjelim.
Organizacijski problemi
Kako nikakvi međusindikalni dogovori nisu prethodili
ovomu štrajku ni u pogledu formuliranja zahtjeva niti u
pogledu organizacije samoga štrajka, Preporodu nije
preostalo ništa drugo već da prihvati cirkularnu izvedbu samoga štrajka. O cirkularnosti, kao načinu izvedbe štrajka, prvi se puta među sindikatima javnih službi
razgovaralo u okviru lanjskih pregovora o osnovici. Naravno, da cirkularnost, u situaciji kad se štrajk provodi
prethodno neusuglašeno, nije zadala ozbiljne probleme
samo roditeljima ili ravnateljima, nego i sindikatu-suorganizatoru štrajka. Naime, obavijesti o rasporedu štrajka prema članstvu Preporoda mogle su ići tek nakon
što su objavljene od strane dvaju većinskih sindikata.

Za razliku od SHU-a i NSZSŠH-a
koji su od Vlade tražili povišenje
koeﬁcijenata složenosti poslova
za 6,11 posto te zbog toga i najavili štrajk, Preporod je najavio
štrajk sa zahtjevom za povišicu
plaća za 13,9 posto što na mirenju nije prošlo pa je i Preporod
sa svojim članstvo u štrajku
Izvrstan odaziv
Bez obzira na sve probleme, odaziv članstva ovomu štrajku iznimno je dobar. Uglavnom se, ovisno o
županijama, kreće između 75 % i 85 %. Ovako visokim postocima sigurno je doprinijelo to što su u organizaciji štrajka sudjeluju svi školski sindikati. Također,
visokom odazivu članstva pridonosi i visoka ispolitiziranost samoga štrajka kao i otvorena podrška koju
štrajku pruža ministrica Blaženka Divjak. Dobar se
odaziv sigurno može zahvaliti što su ovaj puta izostale prijetnje neplaćanjem dana provedenih u štrajku.
Ipak dobroj prihvaćenosti ovoga štrajka među zaposlenicima najviše pridonosi veliko nezadovoljstvo zaposlenih u školama svojom dugogodišnjom potplaćenošću.
Ishod
Zabrana štrajka, djelomično ili potpuno ispunjavanje zahtjeva koje su pred Vladu postavili sindikati –
neki su od mogućih ishoda aktualnog štrajka u školama. Ako se Vlada odluči sudski osporavati zakonitosti
štrajka, bit će to priznanje vlastite nemoći u odmjeravanju snage sa sindikatima, ali će ovo vjerojatno
dovesti i do ozbiljne političke krize. Ispunjavanjem
zahtjeva, cjelovitim ili polovičnim, ako ga sindikati ili
dio sindikata prihvati, Vlada će kupiti mir koji sigurno
neće dugo potrajati. Parcijalnim rješenjima nije moguće riješiti problem koji traje desetljećima i sindikati
će sve više biti izloženi sve žešćim pritiscima svoga
članstva. U takvoj situaciji samo je pitanje vremena
kada će krenuti neki novi vid iskazivanja nezadovoljstva zaposlenih u školama.
Milan Novačić
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POVE]ANJE PLA]E ZAPOSLENIMA U PRODU@ENOM BORAVKU

Povišica i svima vama, a ne samo nama!
Radost zbog povećanja
plaće ipak zamračuje
činjenica da smo mi učitelji
u produženom boravku
u Zagrebu, u odnosu na
ostale kolegice i kolege u
Hrvatskoj, sada u povoljnijem položaju. A to mi baš
nekako nije lijep osjećaj!
Bila bih jako sretna kada
bi se za Zagrebom povele i
druge lokalne samouprave
pa i sama Vlada

Učiteljima u produženom boravku značajno su povećane plaće! Ako bih se ikada
usuđivala pomisliti kako će se nekada dogoditi išta onako nešto baš, baš nevjerojatno i nezamislivo, sasvim sigurno ne bih
pomislila na povećanje plaća učiteljima u
produženom boravku. Naime, to bi bila toliko nevjerojatna misao da na nju uopće ne
bih trošila vrijeme.
Doduše, kad malo bolje razmislim, u dugim godinama borbe za tu skupinu učitelja
koje su iza nas, jedino je Gradski ured za
obrazovanje bio voljan primiti našu delegaciju, poslušati probleme učitelja u produženom boravku, solidno brzo reagirati na naše
upite, nuditi neka rješenja… Baš kao što je
naše Ministarstvo svako pitanje učitelja u
produženom boravku relativiziralo, nikada
nije ponudilo nikakvo rješenje nijednog problema, a najčešće na upite nije ni reagiralo.
Sjećam se tako i proljeća 2006. godine
kada je mala skupina nas „boravkaša” upoznala tadašnju predsjednicu Vijeća za nacionalni kurikulum Dijanu Vican s problematikom učitelja u produženom boravku. Ona
je tada obećala kako će na predstojećim
pregovorima za kolektivne ugovore „biti naš
glas” – glas učitelja u produženom boravku,
te će pokušati riješiti bar neke od problema.
Nije se dogodilo ništa!
U rujnu iste godine obraćali smo se i
Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu
i šport. Početkom listopada, ravnateljima

stiže odgovor – Organizacija rada u odjeljenjima produženog boravka u osnovnim
školama Grada Zagreba. Dani su odgovori
na 26 pitanja prikupljenih na sastanku učitelja u produženom boravku. Odgovoreno
je i na najvažnije pitanje – mogu li učitelji
ravnomjerno izmjenjivati rad u produženom
boravku i redovnoj nastavi? Iako je odgovor
potvrdan, ravnatelji ovo odbijaju provoditi.
Prisjećam se tako i lipnja 2007. godine. U
Preporodu zaključujemo kako bi s problematikom pisanim putem trebalo upoznati
Ministarstvo, pa šaljemo zahtjev da se Zakonom o osnovnom školstvu te Kolektivnim
ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama preciznije definira i uredi
status učitelja u produženom boravku, da
se osiguraju prosvjetni savjetnici za produženi boravak koji bi osigurali stručna usavršavanja kroz posebne aktive, tečajeve, radionice (kad već nema edukacija na Učiteljskim fakultetima) što bi toj skupini učitelja
svakako omogućio kvalitetniji rad, a uz to i
napredovanja u viša zvanja.
Početkom veljače 2007. Gradski ured za
obrazovanje i šport nudi rješenje (koje je

potpuno razumljivo, prihvatljivo i provedivo
još i danas) pa je tako u dopisu, koji je upućen ravnateljima i predsjednicima školskog
odbora, pisalo kako „smatraju da bi trebalo statutarnim promjenama odrediti mogućnost ravnomjerne izmjene rada učitelja
produženog boravka s učiteljima u redovnoj
nastavi, npr. svake četiri godine.”
No, tada brzo reagira Ministarstvo u vidu
zabrane takvog postupanja, odmah uz prijetnje inspekcijama i poduzimanjem odgovarajućih mjera za „prekršitelje”. Jasno da
nisu ponudili nikakvo drugo rješenje. Do
dana današnjeg! Pokušavali smo potom
probleme riješiti 2011. godine u suradnji s
Udrugom hrvatskih učitelja razredne nastave Zvono. I to u vrijeme dok su još trajali
pregovori za granski kolektivni ugovor i opet
s Dijanom Vican, koja je tada bila državna
tajnica u MZOŠ-u. Zamolbu istog sadržaja poslali smo i Sindikatu hrvatskih učitelja
očekujući i njihovu pomoć. Ishod? Nula bodova!
Godine 2012. Preporod sa svojim članovima, učiteljima u produženom boravku, još
jednom je pokušao razgovorom, pojasniti

ZAPOČELI PREGOVORI O OSNOVICI

Vlada ne želi pregovarati o koeﬁcijentima
Zaključeno je da će se
pregovarati o osnovici plaće,
božićnici, regresu i osnovici
za isplatu jubilarne nagrade,
dakle o pitanjima o kojima
su se dvije strane TKU-om
obvezale pregovarati
U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava 11. listopada su započeli pregovori o
dodatku Temeljnom kolektivnom ugovoru
između reprezentativnih sindikata u javnim
službama i Vlade Republike Hrvatske. Prvi
je sastanak sa strane Vlade vodio ministar
rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, a sa sindikalne strane Željko Stipić,
predsjednik Sindikata Preporod.

Na početku sastanka predstavnici dviju
strana razmijenili su stavove o načinu vođenja pregovora, kao i o sadržaju samih
pregovora. Dogovoreno je da će se predstavnici sindikata do idućeg sastanka očitovati o prihvatljivosti protokola o pregovorima ponuđenom od strane Vlade.
Vezano uz sadržaj pregovora, na prvom
sastanku, treba istaknuti kako je zaključeno kako će se pregovarati o osnovici plaće, božićnici, regresu i osnovici za isplatu
jubilarne nagrade, dakle o pitanjima o kojima su se dvije strane Temeljnim kolektivnim ugovorom obvezale pregovarati.
Zasad sa strane predstavnika Vlade nije
dan pristanak na sindikalni zahtjev o uvrštavanju u pregovore pitanja kao što su
pitanje isplate minimalne plaće u javnim
službama, sistematskih pregleda, dodatka
za prehranu i naknade za prijevoz zapo-

slenika i plaćanja prekovremenog rada. Na
idućem sastanku Vlada će se očitovati o
proširenju sadržaja pregovora. Jedino pitanje o kojem se izrijekom od strane Vlade
odbilo pregovarati, pitanje je promjene koeficijenata u javnim službama.
Na idućem bi sastanku predstavnici Vlade trebali izaći sa svojom ponudom u pogledu visine osnovice i sindikati sa svojom
startnom pozicijom u pogledu zahtjeva. O
svom će zahtjevu sindikati nastojati postići
međusobni dogovor, no prevladavajući je
zasad stav među sindikatima da zahtjev
iz studenog 2018. od 18.9% umanjen za
ovogodišnji rast osnovice bude startna
pozicija sindikata javnih službi u ovim pregovorima. Dogovoreno je da će naredni
sastanak pregovaračkih odbora biti održan krajem mjeseca.
Milan Novačić

koji su se to problemi nagomilali u produženom boravku, doministrici Mariji Lugarić
koja je ubrzo otišla s doministarske funkcije
tako da su i naši problemi ostali tamo gdje
su i bili.
Školske godine 2016./2017. godine Sindikat je anketirao učitelje u produženom
boravku kako bi dobio bolji uvid u stanje
na terenu. Ankete su pokazale da se svaka druga učiteljica ili učitelj u produženom
boravku osjećaju degradirano i gube motivaciju za rad. Svaki drugi učitelj/ca tvrdi da
njihove plaće kasne u odnosu na druge učitelje u školi. Gotovo 40 posto smatra da im
je napredovanje u viša zvanja otežano, 23
posto učitelja doživljava se marginaliziranim
u svom kolektivu… Za ove rezultate nitko
nije bio zainteresiran! Osim novinara.
A kako i što ministrica misli o skupini učitelja, za koju se dugi niz godina borio Sindikat Preporod, pokazala je u ovoj reformi! Pri
tom joj nije uvredljivo, nije joj ponižavajuće
što je Grad ovu skupinu djelatnika prepoznao kao učitelje koji su konačno zavrijedili
pravednije plaće i pronašao novac za njih.
Ministrica za njih nije osmislila ni kurikulume! Za 5 sunčanih sati rada s učenicima u
toj istoj Školi za život!?
Razumijem! Važan je kut gledanja! Ministrica je uvrijeđena, jer se povećanje plaća
učiteljima u produženom boravku ne može
pripisati njoj. „Netko joj se petlja u posao!”
Pri tom nije problem u tome što ona nije
uspjela ispregovarati pravične plaće za
učitelje iako nam ih je obećavala od lipnja!
Problem je što i mi u Preporodu ne padamo
u trans zbog obećanja od 4 plus 2 posto!
Obećanja! Jer se i za to na kraju sami trebamo izboriti!
A meni osobno, radost zbog povećanja
plaće ipak zamračuje činjenica da smo mi,
učitelji u produženom boravku u Zagrebu, u
odnosu na ostale kolegice i kolege u Hrvatskoj, sada u povoljnijem položaju. A to mi
baš nekako nije lijep osjećaj! Bila bih jako
sretna kada bi se za Gradom Zagrebom
povele i druge lokalne samouprave i sama
Vlada u konačnici, te konačno djelom, a ne
samo predizbornim praznim pričama, pokazali koliko im znače i koliko cijene dugogodišnje strpljenje, samozatajnost, rad i trud
svojih učitelja.
Gordana Kovač Bluha

REPOROD

̌ olstvu PREPOROD, ISSN 1331-1492, godina 24, broj 131, Zagreb, listopad 2019.
Glasilo Sindikata zaposlenika u hrvatskom sk

3

ODR@ANA POSLJEDNJA SJEDNICA GLAVNOG VIJE]A
U OVOM SAZIVU

Priključiti se štrajku!
U prostorijama Sindikata u Zagrebu, 2.
rujna je održana 19. sjednica Glavnog vijeća koja je imala iscrpan dnevni red. Krajem
nastavne godine krenulo se u prikupljanje
potpisa za jednogodišnju odgodu frontalne
primjene Škole za život, a tijekom ljeta se
provodile javne rasprave vezane uz Pravilnike o ocjenjivanju i osnovnoškolskom Pravilniku o normi na koje smo dali svoje primjedbe. Predsjednik sindikata Željko Stipić
informirao je članove Glavnog vijeća kako je
prikupljeno nešto manje od 3000 potpisa, te
kako smo zatražili od premijera Plenkovića
da primi naše predstavnike kako bismo mu
predali potpise, ali do danas poziv nismo
dobili. Informirao nas je potom i o primjedbama koje su upućene na spomenute Pravilnike.
Najviše se razgovaralo o najavljenim aktivnostima većinskih sindikata, o prosvjedu
i štrajku. Raspravljalo se i o opcijama sudjelovati ili ne sudjelovati u štrajku. Raspravljalo se o zahtjevu da se povećanje plaća
traži preko koeficijenata, a koeficijenti se od
2001. godine uređuju kroz Uredbu o koeficijentima, koja je u rukama Vlade. Nakon sagledavanja svih opcija, usprkos činjenicama
kako nemamo dovoljno nužnih podataka i
informacija, obzirom da su nas većinski sindikati odlučili u potpunosti ignorirati, članovi
Glavnog vijeća odlučili su kako će naš sindikat aktivno sudjelovati u najavljanom cirku-

larnom štrajku, bez ikakvih javnih zaoštravanja i iznošenja osobnih mišljenja o istom.
Članovi Glavnoga vijeća raspravljali su
o predskupštinskim aktivnostima –provedenim izborima u podružnicama, konstituiranju županijskih vijeća i kandidacijskim
postupcima. Konstatiralo se kako u 9 škola
još nisu provedeni izbori, kako će se s konstituiranjima županijskih vijeća i izborima za
županijske povjerenike i njihove zamjenike
započeti 16. rujna koji bi trebali završiti do
Dana učitelja, dok će se povjerenici MŽVa birati na samoj skupštini u Splitu od 25.
do 27. listopada. Na provedenim izborima
u podružnicama izabrano je 50 novih povjerenika, a u proteklom četverogodišnjem
razdoblju smo osnovali 71 novu podružnicu. Na sastancima ŽV povjerenici bi trebali
podnositi cjelovite izvještaj o tome što se
događalo na tijelima tijekom četverogodišnjeg mandata (akcije, prosvjedi, štrajkovi),
te analizirati i usporediti stanje u broju podružnica i broju članova u podružnicama.
Ovakav uvod trebao bi biti podloga za same
izbore. Pri tom je istaknuto kako je nužna
edukacija za nove povjerenike.
Razgovaralo se i o organizaciji skupštine.
25. listopada u Splitu. Do ručka predviđeno
je okupljanje povjerenika, a poslijepodnevni
termin rezerviran je za radni dio uključujući kandidacijske postupke, izvješće o radu
predsjednika i izvješće Nadzornog vijeća.

Usprkos činjenici da nemamo dovoljno nužnih podataka i informacija, obzirom da su nas većinski sindikati
odlučili u potpunosti ignorirati, članovi Glavnog vijeća
su odlučili da su ovoga puta razlozi za sudjelovanje u
štrajku veći, te se izjasnili o aktivnom sudjelovanju u
najavljenom cirkularnom štrajku
Drugog dana ujutro slijedi predstavljanje
kandidata i izbori, dok bi se poslije podne
krenulo na pošumljavanje Mosora. Posljednji dan, 27. listopada ujutro predviđeno je
vrijeme za konstituiranje međužupanijskih
vijeća, za izvješća izbornog povjerenstva o
izabranim kandidatima te obraćanje novoizabranih dužnosnika.

Sastanak je završen kratkim osvrtom na
edukacije provedene kroz EU projekt, te
predstavljanjem novozaposlene tajnice Marije Čendeš koja je započela s radom u našem sindikatu 1. rujna.
Gordana Kovač Bluha

PRENOSIMO IZ TELEGRAMA

Školski radnici nisu se uspjeli
dogovoriti s Vladom i idu u štrajk
Na kraju bi se sindikati
i vlada sve mogli mirno
dogovoriti i rascjepkati
povećanje plaća
Sindikati školstva i predstavnici Vlade danas su sjeli za stol u drugoj rundi pokušaja
mirenja. Na sastanku nije došlo do dogovora
i škole su od sutra u štrajku. „Vlada je u cijelosti odbila naše zahtjeve, ponudila je kroz
dodatke povećanje dodatka od 2 posto od
1. listopada i 2 posto od 1. lipnja 2020. To je
za sindikate neprihvatljivo i iz tog razloga mirenje je neuspješno završilo. Možemo najaviti
da će sutra početi štrajk u sustavu osnovnog
i srednjeg školstva. Bit će cirkularni štrajk,
prvi dan, sutra, cijela Hrvatska će biti u štrajku, ostale dane će biti nekoliko županija iz
oba sindikata zajedno”, izjavio je predsjednik
Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim
školama Hrvatske (NSZSSH) Branimir Mihalinec nakon propalog mirenja.
Sindikati traže povećanje plaća za učitelje
i nastavnike u osnovnim i srednjim školama i
to kroz povećanje koeficijenta složenosti posla za 6,11 posto. Uz Mihalinca, u postupku
mirenja sudjelovali su i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja (SHU) Sanja Šprem,
dok je Vladu zastupao ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović. Sindikati su
roditelje zamolili za razumijevanje. “Ovo nije
borba protiv učenika, ovaj štrajk nije borba
protiv roditelja, nego za bolje obrazovanje,
za našu budućnosti i budućnost naše djece”,
izjavila je Šprem nakon sastanka.

Što traže sindikati, kako to artikulira
HNS, a što nudi premijer?
Sindikati, uz snažnu podršku resorne ministrice Blaženke Divjak i zaleđe koje daje
HNS, od Vlade traže podizanje koeficijenta složenosti posla za šest posto i od toga,
tvrde, ne odustaju. Značilo bi to, u prosjeku,
600 kuna bruto veću plaću. No, nakon prvog pokušaja mirenja u ponedjeljak, sindikalni vođa Branimir Mihalinec rekao je da se
može razgovarati o različitim modalitetima i
dinamici povećanja koeficijenata.
To je na tragu prošlotjednih izjava, prvo
premijera Andreja Plenkovića, potom i
stranačkog šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka.
Plenković tvrdi kako je Vlada sindikatima
ponudila najviše što ove godine može ponuditi, tj. povećanje za dva posto. Kaže, ne
može ponuditi više dok nema sliku cijelog
proračuna za iduću godinu. Vrdoljak, pak,
u petak nakon koalicijskog sastanka poručuje da će u prijedlogu rebalansa proračuna
iz Ministarstva obrazovanja za ovu godinu
biti predloženo povećanje od dva posto, a u
prijedlogu proračuna za iduću godinu povećanje od četiri posto i to “u dinamici koja će
se uskladiti u Vladi”.
I ministar financija Zdravko Marić, u kojeg
su ovih dana uprte oči javnosti zbog sindikalnih i HNS-ovih zahtjeva, upozorava kako
je nužna odgovornost prema javnim financijama i poreznim obveznicima. S obzirom
na relativno suglasje u izjavama svih aktera,
moglo se očekivati odustajanje od štrajka, uz
daljnje razgovore o povećanjima u idućoj godini, sukladno proračunskim mogućnostima.
Definiraju li se koeficijenti kolektivnim
ugovorima u školstvu?

Ne. Koeficijenti složenosti poslova u javnim službama definirani su uredbom koju donosi
Vlada Republike Hrvatske. O toj
uredbi sindikati ne mogu s Vladom voditi zakonski definirane
pregovore kao u slučaju kada
pregovaraju o kolektivnom ugovoru. Drugim riječima, sindikati u ovome
slučaju nisu u poziciji službenih pregovora
s Vladom i stvar je dobre volje Vlade hoće
li koeficijente mijenjati na temelju razgovora
sa sindikatima. To je do znanja dao i premijer Plenković. Prošli tjedan je rekao kako
je tema povećanja koeficijenata “došla na
dnevni red izvan konteksta redovitih pregovora Vlade i sindikata.
Dobar razlikovni primjer su sindikati zdravstva koji su nedavno, u službenim
pregovorima s Vladom, ispregovarali veće
plaće. Njihov je kolektivni ugovor, kojeg su
potpisali prošle godine na rok od jedne godine, isticao pa su se zato vodili pregovori.
S druge strane, sindikati školstva prošle su
godine potpisali kolektivni ugovor na rok od
četiri godine. Ako se odluče na njegove prijevremene izmjene ili raskidanje, onda bi bili
u poziciji službenih pregovora s Vladom.
Što su sindikati potpisali prošle godine u
kolektivnom ugovoru?
Sindikati osnovnog i srednjeg školstva
prošle su godine potpisali kolektivni ugovor na rok važenja od četiri godine. Tada su
rekli kako je kolektivnim ugovorom uglavnom zadržana uglavnom ista razina prava, s
manjim izmjenama vezanima uz rad s učenicima s teškoćama. Osim toga, utvrđeno
je novo materijalno pravo za zaposlenike

koji vode učenike na višednevne aktivnosti
izvan škole, a nastavnicima koji imaju više
od 30 godina radnog staža omogućena je
dva sata manja satnica tjedno ili povećanje
plaće od četiri posto.
Ministrica Divjak i sindikati tada su izrazili
obostrano zadovoljstvo potpisivanjem ugovora, dodajući kako je rješavanje materijalnih uvjeta važno za Školu za život.
Zašto se o povećanju koeficijenata nije
razgovaralo uoči uvođenja škole za život?
Ministrica Divjak podršku sindikatima u
zahtjevima za povećanjem koeficijenata
pravda većom složenošću posla u Školi za
život. Isto argumentiraju sindikati u svojoj
najavi štrajka pa ostaje nejasno zašto se
o povećanju koeficijenata nije razgovaralo uoči uvođenja Škole za život. Nesporno
je da se kolektivnim ugovorom nije moglo
urediti povećanje koeficijenata, no o tome
se moglo razgovarati uoči ulaska u Školu za
život i unaprijed riješiti podizanje plaća onih
koji na svojim leđima nose reformske projekte Ministarstva obrazovanja.
S druge strane, tajming pritiska sindikata,
HNS-a i ministrice Divjak na Vladu i premijera oko koeficijenata i ne treba pretjerano čuditi s obzirom na mnogostruko predizborno
vrijeme pred nama.
Dora Kršul

REPOROD

24

̌ olstvu PREPOROD, ISSN 1331-1492, godina 24, broj 131, Zagreb, listopad 2019.
Glasilo Sindikata zaposlenika u hrvatskom sk

...NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI...
25. srpnja Održana
konferencija za medije s
koje su objavljeni podaci o prikupljanju potpisa
kojima se od premijera
Andreja Plenkovića zahtijeva odgoda frontalne
primjene Škole za život. Zahtjev je potpisalo
2980 zaposlenika iz 154
osnovne i srednje škole.

27. kolovoza predsjedniku Vlade Andreju
Plenkoviću upućen dopis kojim je zatražen
prijem predstavnika Sindikata Preporod. Razlog sastanka je predaja prikupljenih 2980
potpisa kojima su zaposlenici iz škola zahtjevali odgodu frontalne primjene Škole za život.
2. rujna Održana 19. sjednica Glavnog vijeća.
Podneseni su izvještaji o prijedlozima podzakonskih propisa o kojima je tijekom ljeta
provedena javna rasprava. Nakon provedene rasprave zaključeno je da će se Preporod
pridružiti najavljenom štrajku. Također, usvojeno je više odluka vezanih uz održavanje 9.
skupštine koja će se od 25. do 27. listopada
održati u Splitu.
9. rujna U Osnovnoj školi Trpinja osnovana podružnica Sindikata Preporod. Za
povjerenicu izabrana Milica Arsenović,
a zamjenicu povjerenice Teodora Glišanović. U Vukovarsko-srijemskoj županiji
Preporod djeluje u 11 osnovnoškolskih i
srednjoškolskih ustanova. ČESTITAMO!
12. rujna U sjedištu Preporoda održan sastanak
s Ivicom Lovrićem, pročelnikom Gradskog ureda
za obrazovanje. Razgovaralo se o problemima
u pojedinim zagrebačkim
školama, aktualnostima
u školstvu i najavljenom
povećanju plaće učiteljicama i učiteljima koji
rade u produženom boravku zagrebačkih
osnovnih škola.

16. rujna Na sastanku Županijskog vijeća
Sisačko-moslavačke županije u Ekonomskoj
školi u Sisku izabrani dužnosnici sindikata u
idućem mandatnom razdoblju. Za povjerenika izabran Nikola Bartulić, a za zamjenicu
županijskog povjerenika Zlatka Korošec. Na
području ove županije Preporod djeluje u 11
osnovnih i 8 srednjoškolskih ustanova.
17. rujna U karlovačkoj Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj školi održan sastanak Županijskog vijeća za Karlovačku županiju. Za novu
županijsku povjerenicu izabrana je Maja Jurčević, a za zamjenika županijske povjerenice
Hrabroslav Filaković. Preporod djeluje u 5
osnovnih i 2 srednje škole u Karlovačkoj županiji.
18. rujna U Oroslavju, u Srednjoj školi Oroslavje, na sjednici Županijskog vijeća Krapinskozagorske županije, za županijskog povjerenika izabran Darko Ciglenečki, a za zamjenika
županijskog povjerenika Dubravko Miljan.
Preporod u Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje u 9 osnovnih i 6 srednjih škola.
* U osnovnoj školi Župe Dubrovačke održana osnivačka sjednica sindikalne podružnice. Za povjerenicu izabrana Jelena
Šutić Alaga, a za zamjenika povjerenice
Ivana Konsuo Batarilo. Nakon osnivanja
podružnice u Župi Dubrovačkoj Preporod
sada djeluje u 23 osnovne škole na području Dubrovačko-neretvanske županije. ČESTITAMO!
19. rujna Sanja Posavec izabrana za županijsku povjerenicu Međimurske županije, a
Kristinka Vugrinec za zamjenicu županijske
povjerenice, na sastanku Županijskog vijeća
osnovnih škola Međimurske županije, održanom u Osnovnoj školi Ivanovec. Preporod
organizirano djeluje u 26 osnovnoškolskih
ustanova u Međimurskoj županiji.
20. rujna U Medicinskoj školi u Rijeci održan
sastanak Županijskog vijeća Primorsko-goranske županije. Na sastanku za županijsku
povjerenicu izabrana je Brigita Filipović-Pa-

pić, a za zamjenicu županijske povjerenice
Tamara Šoić. Na području Primorsko-goranske županije Preporod djeluje 17 ustanova – 8
osnovnoškolskih i 9 srednjoškolskih.
23. rujna U pulskoj Osnovnoj školi Veli Vrh,
na Županijskom vijeću Istarske županije, za
županijskog povjerenika izabran Igor Jovanović, a za zamjenicu povjerenika Snježana Kupus. Preporod djeluje u 6 osnovnih i 3
srednje škole u Istarskoj županiji.
24. rujna U Osijeku održan sastanak Županijskog vijeća Osječko-baranjske županije na kojem je Branko Barač izabran za županijskog
povjerenika, a Zrinka Vukojević-Tomašić za
zamjenicu županijskog povjerenika. Sindikat
Preporod u Osječko-baranjskoj županiji djeluje
u 15 osnovnih škola i 3 srednje škole.
24. rujna U vinkovačkoj osnovnoj školi Bartola Kašića, na sastanku Županijsko vijeća Vukovarsko-srijemske županije, za županijsku
povjerenicu izabrana Marijana Filipović, a za
zamjenicu Biljana Makoter-Postružin. Preporod djeluje u 8 osnovnoškolskih i 3 srednjoškolske ustanove.
25. rujna U Osnovnoj školi Đulovac održan sastanak Županijskog vijeća Preporoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Za županijsku povjerenicu izabrana Željka Kollert, a za zamjenicu Ivanka Bešenić Znika. Na području Bjelovarsko-bilogorskoj županiji djeluje 8 osnovnoškolskih i 2 srednjoškolske podružnice.
26. rujna Na sastanku županijskog vijeća
Splitsko-dalmatinske županije Dragana Plosnić izabrana za županijsku povjerenicu, a za
zamjenika županijske povjerenice Bože Markovina. Preporod organizirano djeluje u 50
osnovnoškolskoj ustanovi i 7 srednjoškolskih
ustanova na području Splitsko-dalmatinske
županije.
27. rujna Održana konferencija za medije
„Škola za život krenula bez povišice plaće”
na kojoj su iznesena sindikalna stajališta o
povećanju osnovice, povećanju koeficijenata
i najavljenom štrajku.

prenosimo iz tiska

* U osnovnoj školi Milana Begovića u Vrlici osnovana podružnica Preporoda. Za
povjerenika izabran Ante Vukušić, a za
zamjenika županijskog povjerenika Željka Stojić. Nakon osnivanja podružnice u
Vrlici Preporod djeluje u 51 osnovnoškolskoj ustanovi u Splitsk-dalmatinskoj županiji. ČESTITAMO!
28. rujna U Putnikovićima održan sastanak Županijskog vijeća Preporoda za Dubrovačko-neretvansku županiju. Za županijskog povjerenika
izabran Antun Vidak, a za zamjenicu županijskog povjerenika Jelkica Franičević. Preporod organizirano djeluje u 29 škola na području
ove županije, 23 osnovnih i 6 srednjih škola.
30. rujna Na sastanku u Varaždinu Marija
Kramarić izabrana za županijsku povjerenicu,
a Nikola Novak za zamjenika županijske povjerenice za Varaždinsku županiju. Preporod
djeluje u 4 osnovne škole i 1 srednjoj školi.
1. listopada U križevačkoj Srednjoj školi Ivan
Seljanec, na sastanku Županijskog vijeća za
Koprivničko-križevačku županiju, Marin Dugina izabran za županijskog povjerenika, a Lidija Horvat za zamjenicu županijskog povjerenika. Sindikat Preporod djeluje u 5 osnovnih
i 5 srednjih škola.
2. listopada U Velikoj Kopanici na sastanku
Županijskog vijeća Preporoda za Vukovarsko-srijemsku županiju Dario Mamić izabran
za županijskog povjerenika, a Sanja Bićanić
za zamjenicu županijskog povjerenika. Preporod djeluje u 11 osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova.
3. listopada Na sastanku u Čakovcu Petra
Trstenjak izabrana za županijsku povjerenicu
srednjih škola Međimurske županije, a Mladen Tota za zamjenika županijske povjerenice. Sindikat Preporod djeluje u 5 srednjoškolskih ustanova u Međimurskoj županiji.
* Vladi Republike Hrvatske i Gospodarskosocijalnom vijeću najavljeni štrajk i zatraženo
pokretanja postupka mirenja, zakonom propisanog postupka koji prethodi legalno organiziranom štrajku.
4. listopada U Gospiću, na sastanku održanom u Strukovnoj školi Gospić, za županijskog povjerenika izabran Dražen Benčić, a
za zamjenika županijskog povjerenika Vedran
Majetić. Preporod djeluje u 5 osnovnih škola
i 2 srednje škole.
* U Osnovnoj školi Skradin osnovana
podružnica Sindikata Preporod. Za povjerenika izabran Viktor Vrekalo, a za
zamjenicu povjerenika Božena Plančić.
Preporod sada djeluje u 2 osnovne i 2
srednje škole u Šibensko-kniniskoj županiji. ČESTITAMO!
12. listopada Na sastanku županijskog vijeća
osnovnih škola Grada Zagreba izabrani nova
županijska povjerenica i zamjenica županijske
povjerenice. Gordana Kovač-Bluha izabrana
je za županijsku povjerenicu, a Marija Veronkica Cvjetković za zamjenicu županijskog
povjerenika. Preporod djeluje u 54 zagrebačke osnovnoškolske ustanove.
* Biljana Pavelić izabrana za županijsku povjerenicu srednjih škola Grada Zagreba, a
Maša Močiljanin za zamjenicu županijske
povjerenice na sastanku Županijskog vijeća
srednjih škola Grada Zagreba. Podružnice
Preporoda organizirane su u 33 zagrebačke
srednjoškolske ustanove.
* Županijsko vijeće Sindikata Preporod za Zagrebačku županiju izabralo Mariju Benić za županijsku povjerenicu i Jasminu Lizačić- Martinović za zamjenicu županijske povjerenice.
Preporod djeluje u 19 osnovnoškolskih i 6 srednjoškolskih ustanova u zagrebačkoj županiji.

Glasilo Sindikata
zaposlenika
u hrvatskom školstvu
Preporod

Izdavač: SZHŠ Preporod
Uredništvo:
Gordana Kovač-Bluha
Sebastijan Troskot

Šubićeva 42/2
10000 Zagreb

Urednik: Željko Stipić

Glasilo je besplatno; prijavljeno je Ministarstvu kulture sektoru za informiranje 19. lipnja 1995. godine, klasa: 008-02/95-01-01,
ur-boj: 532-03-5/2-95-01/142.
Rješenjem Ministarstva kulture
od 6. srpnja 1995. godine

klasa:612-10/95-01-1267,
ur-broj: 532-03-1/7-95-01.
Glasilo je oslobođeno poreza
Priprema i tisak: Denona d.o.o.

