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DRUGI SVESINDIKALNI SABOR
Zagrebu je 14. lipnja 2010.
U
godine u, kako reče Ozren
Matijašević za hrvatski narod pov-

Koraci

Č

ak i oni koji košarku ne poznaju znaju što u igri među
obručima znači korak previše. Ishod trokoraka je asistencija, uspješan nastavak napada ili čak postignut koš,
dok napadačev korak previše završava sučevim zviždukom i davanjem lopte protivniku. Svatko tko se prihvatio
igre pod koševima zna da je tako lako učiniti korak previše i u trenutku odmoći vlastitoj ekipi.
Iza sindikalne ekipe, u aktualnom srazu s Kosoričinom
momčadi, prema ocjenama mnogih, bravurozno su izvedeni svi dosadašnji koraci. Napuštanje Gospodarsko-socijalnog vijeća pokazao se dobro tempiranim upozorenjem
vladajućima da se prevršilo svaku mjeru u ignoriranju sindikalnih zahtjeva. Podsjetimo se kako su upravo to tražili
povjerenici i članovi Preporoda na prosvjednom okupljanju 26. ožujka održanom ispred Ureda za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske. Iako su se u Hrvatskoj
odavno stekli uvjeti za sindikalno napuštanje GSV-a, po
onoj narodnoj, bolje ikad no nikad, sindikalna je strana,
zaoštravanjem odnosa, nakon dugog vremena, pokazala
i snagu i odlučnost. Neodgovorna i nesmotrena odluka
Vlade da, bez dogovora sa sindikatima, u Saboru pokuša
progurati zakonske promjene kojima će se onemogućiti
produžena primjena kolektivnih ugovora samo potvrđuje
kako su sindikati napuštanjem GSV-a „pogodili u sridu“.
Potpisivanje zahtjeva kojima se traži referendumsko
izjašnjavanje hrvatskih građana o izmjenama Zakona
o radu, drugi važan korak, najjači je potez sindikata u
proteklih desetak godina. Zajedništvo svih središnjica u
organizaciji svesindikalnog sabora, smjena kompromitirane čelnice jedne od središnjica, odustajanje od pregovora
dok traje potpisivanje – potezi su sindikalne strane koji su,
svaki ponaosob, ali i sinergijski svi zajedno, doprinijeli da
prevaga u aktualnom odmjeravanju snage s Vladom definitivno ode na sindikalnu stranu. Sindikatima je značajno
išla i prilog i činjenica da su predstavnici vlasti ovaj puta, u
svojoj bahatosti i bezobzirnosti, duboko podcijenili snagu
sindikalnih organizacija. Valjda na tragu općeg podcjenjivanja snage sindikalnog djelovanja, mjesecima medijski
promoviranog, vladajući su izgubili osjećaj za realnost i
uljuljkali se u uvjerenju kako je samo pitanje dana debakl
najnovije sindikalne akcije.
Usporedba aktualnih sindikalnih poteza s košarkaškom
igrom osobito stoji ako odvratimo misli od onoga što se
događalo i okrenemo se prema budućnosti. U košarci se,
za razliku od nekih drugih sportova, ne ocjenjuje dojam,
broje se isključivo koševi. Štoviše nedostatkom prisebnosti u najvažnijem trenutku, umjesto zakucavanjem, akcija
može završiti davanjem lopte suparničkoj strani. A što bi
to, ostanimo i dalje kod košarkaške igre, u našoj situaciji predstavljalo uspješan kraj napada, odnosno dobivenu
utakmicu. Pravi bi uspjeh bilo povlačenje spornih zakonskih promjena iz saborske procedure, odnosno prihvaćanje što dužeg, godina dana minimum, roka produžene
primjene kolektivnih ugovora. Naravno, ovaj je cilj prihvatljiv jedino ako dovoljan broj potpisa hrvatskih građana uvjeri predstavnike vlasti na ustupke. Ako se pak cilj
bude moralo dosegnuti uz pomoć referenduma onda je
letvicu potrebno podići malko više. Tada bi cilj trebalo biti raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora,
odnosno smjena nesposobne vlasti. Prvi opći štrajk u Hrvatskoj trebao bi biti, ako se ne uspije ostalim sredstvima
pritiska, dodatni as iz rukava kojim će sindikati na političke ustupke primorati aktualnu vlast.
Kako čak ni više bravuroznih akcija u nizu ne jamči dobivenu utakmicu, tako ni uspješni dosadašnji potezi sindikalnih središnjica ne znače da je „tekma prelomljena“.
Iako je pobjedi sindikalna strana bliže no ikada ranije, svi
mi bismo, a napose oni među nama koji obnašaju odgovorne sindikalne funkcije, stalno trebali imati na umu
upozorenje koje sam, prikupljajući potpise na Jelačićevu
trgu, čuo od jednog prosijedog umirovljenika zagrebačkog: „Nadam se kak nas ovaj put ipak ne budete sve zvarali!“

ijesnoj dvorani Studentskog centra
točno u podne započeo Drugi svesindikalni sabor uz prisutnost više
od tisuću povjerenika sindikata,
kako onih učlanjenih u sindikalne
središnjice, tako i onih izvan njih.
Atmosfera je bila uzavrela, ne samo
zbog nesnosne vrućine, već i zbog
uzbuđenja koje se osjećalo među
prisutnima, pozitivnog uzbuđenja
koje proizlazi iz želje i spremnosti da se krene u aktivnosti, u
promjene. Uostalom, na samom
ulasku u dvoranu svatko je dobio
listić na kojem se trebalo izjasniti
želimo li raspisivanje referenduma za izjašnjavanje o generalnom
štrajku. Iako službeni rezultati ovog
izjašnjavanja na samom saboru
nisu javno obznanjeni, naknadno
smo saznali da se samo 24 izaslanika izjasnilo protiv, odnosno da se
velika većina potvrdno izjasnila na
postavljeno pitanje.
ijek Sabora bio je zamišljen
T
na sljedeći način – najprije su
se skupu obra-

tili predsjednici
svih pet sindikalnih središnjica,
zatim
su
pročitani tekstovi predloženih
sedam Rezolucija drugog svesindikalnog kongresa, na kraju
su su prijavljeni
delegati dobili
mogućnost za
raspravu.
Na
samom
kraju
Sabora
izglasani su tekstovi
predloženih Rezolucija, koje su
ujedno zaključci
i poruke ovog
skupa.
Moderator cijelog skupa bio je kolega
Željko Slunjski iz SSSH.

janja akcije prikupljanja potpisa ne
stavlja Izmjene ZOR-a na dnevni
red Sabora.

Z

atim je govorio Mladen Novosel, vršitelj dužnosti predsjednika Saveza samostalnih sindikata
Hrvatske koji je naglasio da se,
premda kratko vrijeme sudjeluje
u radu najužeg vodstva sindikalnih
središnjica, uvjerio u postojanje
čvrstog zajedništva i odlučnosti da
se spriječi namjera Vlade i poslodavaca za daljnjim smanjivanjem
radničkih prava.

U

vjerljivo najveći pljesak svih
nazočnih dobio je izlazeći za
govornicu Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata. I
on je naglasio velik odaziv građana
koji i po najvećim vrućinama stoje
u redovima kako bi dali svoj potpis
i time sudjelovali u najdemokratskijem obliku izjašnjavanja, čime
pridonose razvoju demokracije u
Hrvatskoj i nikako se ne mogu nazvati izmanipuliranima. Priprijetio
je Krešimir Sever političarima na
vlasti da će ti isti ljudi zaokruživati

i glasačke listiće, i to bilo na redovnim, bilo na prijevremenim izborima.

renimo dakle redom. Skupu se
K
prvi obratio Ozren Matijašević,
spred Matice hrvatskih sindikapredsjednik
Hrvatske
udruge Ita govorio je Vilim Ribić. Kao
sindikata i koordinator sindikalnih predstavnik sindikata javnih službi
središnjica u akciji prikupljanja
potpisa za provođenje referenduma protiv izmjena Zakona o
radu. On je odmah iznio podatak
da je do tada prikupljeno već 62%
potrebnih potpisa, te da potpisivanje poprima razmjere plebiscita
građana, koji bi Vlada i poslodavci
trebali shvatiti kao ozbiljnu poruku
da preuzmu odgovornost za gospodarsku situaciju u zemlji. Pozvao je
i predsjednika Josipovića da podrži
radničke zahtjeve, a i predsjednika
Sabora Bebića da za vrijeme traGlasilo Sindikata zaposlenika u
hrvatskom školstvu Preporod,
Petrinjska 59a, 10000 Zagreb
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najprije je zamolio predstavnike
svih sindikata da ne nasjedaju
pokušajima Vlade i poslodavaca da
proglase javne službe krivcima za
nastalu situaciju. I ljudi u javnim
službama su radnici koji vrijedno
zasluže svoju plaću, uostalom tko
bi nas liječio, zbrinjavao naše stare,
obrazovao našu djecu. Ne postoji podjela na radnike u javnom,
privatnom ili državnom sektoru,
postoji samo podjela na svijet rada
i svijet kapitala, naglasio je Ribić.

Urednik: Željko Stipić
Priprema i tisak: I.T.M. VRBOVEC d.o.o.
Glasilo je besplatno; prijavljeno je
Ministarstvu kulture sektoru za informiranje
19. lipnja 1995. godine, klasa: 008-02/95-0101, ur-boj: 532-03-5/2-95-01/142.

amir Jakuš, predsjednik UdruD
ge radničkih sindikata Hrvatske
naglasio je kako treba ustrajati na

zajedništvu i jedinstvu do ostvarenja cilja, ali kako je jako važno
ne posustati u prikupljanju potpisa. Nije dovoljno sakupiti samo
minimalno potreban broj potpisa,
treba ići i dalje, premašiti pola milijuna potpisa i tako pokazati snagu
hrvatskog radništva.
akon govora čelnika sindikalnih
N
središnjica, uslijedilo je čitanje
sedam rezolucija i to: Rezolucije o

društvenoj i gospodarskoj odgovornosti vlasti, Rezolucije o društvenoj
odgovornosti financijskog sustava
i pravednijem poreznom sustavu,
Rezolucije o jačanju sindikalnog
pokreta u Hrvatskoj, Rezolucije o
kolektivnim ugovorima, Rezolucije o obrazovnom sustavu i tržištu
rada, Rezolucije o radnosocijalnom
zakonodavstvu i socijalnoj politici,
te Rezolucije o stanju i perspektivama javnog sektora u Republici Hrvatskoj. Tekst navedenih
rezolucija čitali su i kratko obrazlagali kolege Jakov Babić (HUS),
Jasenka Vukšić
(SSSH), Domagoj Rebić (NHS),
Josipa Božičević
(SSSH),
Jasna
Lederer (MHS)
i Ivica Babić
(URSH). U svim
se tim dokumentima zahtijeva
od vlasti, ali i od
poslodavaca, da
preuzmu odgovornost za loše
vođenu gospodarsku politiku
i prestanu teret
krize
putem
izmjena zakonskih akata prebacivati na leđa
radnika daljnjim smanjivanjem njihovih prava. Posebno se
to naglašava u Rezoluciji o kolektivnim ugovorima u kojoj se kaže:
„Izražavamo oštro protivljenje
zakonodavnim
intervencijama
usmjerenima ka liberalizaciji otkazivanja kolektivnih ugovora,
napose onih koji takvu mogućnost
u vrijeme sklapanja nisu predvidjeli ni u svom sadržaju, ni kroz
zakonodavni okvir koji je tada
važio.“ Za nas su u Sindikatu Preporod posebno značajne Rezolucije koje govore o javnom sektoru i obrazovanju. Upozoreno je
kako je „široko dostupan i visoko
kvalitetan javni sektor temeljni uvjet osiguranja blagostanja kao i gospodarski razvoj zemlje jer je riječ o
uslugama od općeg
interesa“. Vlada Re-

Rješenjem Ministarstva kulture od 6. srpnja
1995. godine, klasa:612-10/95-01-1267,
ur-broj: 532-03-1/7-95-01.
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publike Hrvatske očito daje prednost ne- pokreta kroz jačanje suradnje i udruživanja sindikalnih proizvodnje. I dok su sindikalni čelnici naglašavali
oliberalnom konceptu i svijetu kapitala, udruga, te zahtijevaju „institucionalno, formalno i svoje zajedništvo i odlučnost, te usmjerenost cilju da se
dok slabi javni sektor čime se „napušta sadržajno unapređenje odnosa između sindikalnih dostigne i uvelike premaši brojka od 449.506 potrebnih
načelo solidarnosti te obezvrjeđuju ljudski resursi“, a to udruga s ciljem jačanja suradnje i dijaloga u formu- potpisa, sindikalni su povjerenici, ljudi s terena, opomje u suprotnosti s Londonskom deklaracijom globalnih liranju, postavljanju zahtjeva i efikasnom ostvarivan- injali i sindikalne čelnike i podsjećali da je, na žalost,
njihovog jedinstva do sada bilo premalo, te da ono
sindikata s Londonskog summita G20 u travnju 2009. ju postavljenih zahtjeva u ime radnika“.
radničko nikada nije bilo
godine koja upravo zahtiupitno.
jeva od Vlada davanje veće
d svih govornika na ovom, kako su ga neki sindikalni čelnici nazvali, povijesnom skupu mene se najviše dojmio kolega
važnosti javnom sektoru.
sindikalac iz Istre. Kažem to tako, jer se nije želio predstaviti, čak nije želio reći ni iz kojeg je sindikata, smatrajući da to
a kraju Drugog svesPodsjećajući na Ustavom
nije važno. Jer, on „samo dela svoje delo i uz put je tamo neki sindikalni povjerenik“, rekao je svojim lijepim
indikalnog sabora akzajamčena prava na obra- jednostavno
istarskim govorom i podsjetio sindikalne čelnike da je bilo krajnje vrijeme da „stave glave skupa“opominjući ih tako da nije
zovanje,
Svesindika- uvijek bilo tog jedinstva na koje se u ovom trenutku, nošeni podrškom javnosti, tako glasno zaklinju. Bilo bi doista više nego lamacijom su prihvaćene
lni Sabor zahtijeva od strašno kada bi oni od kojih očekujemo da nas povedu u ozbiljne aktivnosti kakve ova situacija zahtijeva, shvatili plebiscitarni predložene Rezolucije, te
državne vlasti „značajan odaziv građanstva potpisivanju zahtjeva za referendum kao svoju zaslugu, posljedicu isključivo svog djelovanja i domišljeno- se mnoštvo počelo razilaiskorak
u
pružanju sti. Nije ovo vrijeme za hranjenje ničijih taština. Ljudima je jednostavno DOSTA, a sindikati su im dali priliku da to iskažu, ziti. U zraku se osjećala
potpore
nositeljima eto, barem jednim potpisom. Valja samo imati na umu da u tome DOSTA leži kod mnogih građana zasigurno i stav o (dosa- spremnost da ovaj skup
ne bude samo još jedan
funkcije obrazovanja i dašnjem) ponašanju i djelovanju sindikata, ili bolje rečeno, njihovih čelnika.
								
S. M.
u nizu onih na kojima se
službi zapošljavanja, uz 					
samo govorilo. Osjećala
uključenje predstavnika
se želja da ovog puta nakon govora zajedno završimo
socijalnih partnera, kako bi se mjere aktivne politike
akon čitanja tekstova Rezolucija koje su podržane jednu kvalitetnu i od javnosti podržanu akciju koja bi
zapošljavanja mogle bolje ciljati i rezultirati boljim
pljeskom nazočnih, započela je rasprava u kojoj su mogla otvoriti put daljnjim, još snažnijim sindikalnim
rezultatima“. Kao posljednju je kolega Željko Slunjski
(SSSH) pročitao Rezoluciju o jačanju sindikalnog pokre- sudjelovali neki poznati sindikalni čelnici (Spomenka aktivnostima.
ta u Hrvatskoj u kojoj se sudionici Drugog svesindika- Avberšek, Mario Iveković, Ivan Tomac), ali i sindikalni
Sonja Mudrić
lnog sabora zalažu za jačanje sindikalnog i radničkog povjerenici s terena, iz područja turizma, pomorstva, 					
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ZAHVALJUJEMO SVIM POVJERNICIMA, ČLANOVIMA I ZAPOSLENICIMA U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA KOJI SU POTPISUJUĆI ZAHTJEV ZA RASPISIVANJE REFERENDUMA PRIDONIJELI PRIKUPLJANJU DOVOLJNOG BROJA POTPISA!
Razgovor s g. Krešimirom Severom, predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata:

BUDNICA U IZVEDBI SINDIKATA
Nakon dugog razdoblja u kojem su hrvatski sindikati, tj.
sindikalne središnjice, uglavnom samo najavljivali, ali ne i
provodili značajnije sindikalne aktivnosti ili su te aktivnosti bile tek na simboličnoj razini, svjedoci smo svesindikalne aktivnosti prikupljanja potpisa za provođenje referenduma o izmjenama Zakona o radu. Molim Vašu ocjenu
ove aktivnosti!

GSV-a od strane sindikalnih središnjica, Drugi svesindikalni sabor, provođenje referenduma o izmjenama ZORa….)?
Sever: Ne samo zbog trenutnih zbivanja, već i inače moramo
nastaviti sindikalno zajednički djelovati oko ključnih pitanja.
Svijest o tome već je, naravno, dugo prisutna u sindikatima,

Sever: Činjenica je da su sindikati, tj. sindikalne središnjice,
puno toga zajednički odrađivali i prije ove akcije, no to možda nije bilo toliko vidljivo u javnosti. Više od godine i pol zajednički smo radili na izmjenama Zakona o radu, usklađivali
svoje primjedbe i upućivali ih Vladi. Ipak, ova je aktivnost
prikupljanja potpisa omogućila građanima, dakle najširoj javnosti, aktivno sudjelovanje i to je svemu dalo posebnu težinu. Naravno, i izlazak središnjica iz GSV-a kao i naša najava
Svesindikalnog sabora skrenuli su pozornost na djelovanje
sindikata, a samo prikupljanje potpisa definitivno je „vratilo“
sindikate među građane koji su djelomično već počeli svoja
radna prava uzimati „zdravo za gotovo“ zaboravljajući, pomalo i zbog nedostatnog javnog djelovanja sindikata, da su
ona rezultat upravo sindikalnog djelovanja. Sada su sindikati
ponovno ondje gdje bi stalno trebali biti - među građanima,
u javnosti, ne samo među članovima sindikata. Posebno želim istaknuti još nešto – živimo u zemlji u kojoj su ljudi počeli
gubiti vjeru u vlastiti značaj. Zavladala je utučenost, osjećaj
besperspektivnosti, apatija. Ovom akcijom u ljudima se opet
probudilo vjerovanje u vlastitu važnost, nakon dugog vremena netko je građane nešto pitao. Ovog su to puta sindikati,
ali bilo bi mnogo bolje da ih, i to češće, pita Vlada i politička
elita. Imam dojam da su građani doživjeli budnicu, a sviraju
je sindikati. Upravo to izvlačenje građana iz rezignacije smatram značajnim društvenim događajem koji nadaleko nadilazi samo pitanje izmjena Zakona o radu.
Koji biste zaključak ili poruku istaknuli kao najvažniju s
Drugog svesindikalnog sabora?
Sever: Kao prvo želim istaknuti da su tekstovi svih Rezolucija
donesenih na Drugom svesindikalnom saboru utemeljene na
zajedničkom materijalu svih sindikalnih središnjica nastalom
u jesen prošle godine, dakle radi se o mnogo ranije i šire promišljanim zahtjevima i zaključcima. Drugo, možda još i važnije, je ono što je spontano proizašlo iz dupkom pune dvorane
Studentskog centra. Tamo su se naime okupili najodgovorniji
ljudi iz svih pet hrvatskih sindikalnih središnjica i predstavnici
u njih udruženih sindikata i to bez ikakvih sučeljavanja i oko
jednog zajedničkog cilja. Dakle, može se! Može se djelovati
zajednički i jedinstveno ako za to ima dovoljno snage i dobre
volje.
Koja su Vaša predviđanja o zbivanjima na hrvatskoj sindikalnoj sceni nakon posljednjih događanja (napuštanje

ti niti jedan potez suprotstavljene strane. Ovo je naime bitka
za to kakvu Hrvatsku uopće želimo – društveno i socijalno
osjetljivu ili neoliberalističku, podređenu kapitalu. U sindikatima imamo jasan odgovor na to koga želimo vidjeti kao
pobjednika u tom sukobu dviju gospodarstvenih ideologija,
ali moramo o tome osvijestiti i javnost te dobiti njezinu širu
potporu.
U našu sindikalnu središnjicu udruženi su sindikati iz svih
sektora – privatnog, javnog i državnog. Otežava li to rad
same središnjice? Jeste li zadovoljni razinom jedinstva i
solidarnosti postignutom u ovim posljednjim događanjima?
Sever: Jesam! Osobno sam zadovoljan. Teško je voditi središnjicu s ovako raznorodnim interesima kao što je to NHS,
a često izgleda kao da ima i dosta suprotstavljenih stavova.
Ipak, unutar naše središnjice, nakon svakog sastanka Središnjeg ili Izvršnog odbora, uvijek se daje međusobna potpora
među sindikatima, bez obzira na to što je oduvijek uobičajeno u NHS-u slobodno i otvoreno iznositi svoje stavove. Ono
što je osnova jedinstva i solidarnosti u našoj središnjici je stav
i svijest o tome da smo svi jednostavno radnici. Mi smo već
odavno unutar svoje središnjice pokazali da pokušaj umjetnog sučeljavanja javnog i privatnog sektora ili javnog sektora
i radnika u državnim poduzećima kojeg podgrijavaju vlasti i
poslodavci zapravo nema. Smatram da bi se takvo razmišljanje trebalo preslikati i na nacionalnu razinu – svi smo ravnopravni i svi smo radnici.
Na samom Saboru čulo se iz usta nekoliko govornika kako
bi trebala postojati samo jedna ili najviše dvije sindikalne središnjice. Smatrate li Vi da je to moguće? Molim Vas
obrazloženje!

ali sada nakon Sabora i u svjetlu ove aktivnosti prikupljanja
potpisa, ona je i javno i još jasnije vidljiva. Svoje eventualne
različitosti moramo gurnuti u drugi plan, jer je posve jasno da
se na drugoj strani politika i kapital udružuju u jednu tvrdu,
snažnu frontu. Čeka nas još mnogo zakonodavnih promjena
i još mnogo jakih pritisaka od strane poslodavaca za daljnjim
smanjivanjem radničkih prava, a naša je Vlada s poslodavcima očito pronašla zajednički jezik. Ipak, očekujem, i jako
je važno, da ne poletimo na krilima samozadovoljstva u trenutku ovako snažne potpore javnosti. Sada je više nego ikad
potrebno realno sagledavati događaje, trezveno djelovati i
predviđati i planirati svaku aktivnost nekoliko koraka unaprijed kako bismo je proveli na način koji od nas očekuju naši
članovi i najšira javnost. Ne smijemo bagatelizirati ili previdje-

Sever: Smatram da je smanjenje broja sindikalnih središnjica
u Hrvatskoj nužno i moguće, ali u jednom duljem razdoblju.
Sadašnji je broj od pet središnjica svakako prevelik, ali problem vrlo često postoji ne na razini samih središnjica, već i na
nižim nivoima. Imamo poduzeća i ustanova u kojima djeluju sindikati iz iste djelatnosti, učlanjeni u različite središnjice
koji vrlo teško nalaze zajednički jezik. Objedinjavanje bi trebalo započeti upravo na tim nižim razinama, na terenu, na
mjestima susreta raznih sindikata, a tada će biti mnogo lakše
govoriti i o ujedinjavanju na razini središnjica. No, već sada
moramo stalno promišljati u kojim to područjima moramo
biti zajedno. Poštujući eventualne razlike nužno je da se ujedinjavamo oko onih najvažnijih pitanja. Stoga treba posebno
iskoristiti postojeću situaciju i postignutu razinu međusindikalnog jedinstva. Dakle, prestanimo tražiti točke različitosti i
poradimo na stvaranju i održavanju sindikalnog zajedništva!
			

Razgovor vodila: Sonja Mudrić
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Iz rada Glavnog vijeća
Izvještaj s 11. sjednice

U

ponedjeljak, 14. lipnja 2010. održana je jedanaesta sjednica Glavnog vijeća Sindikata Preporod. Sama činjenica
da je održana u ponedjeljak, umjesto kao što je uobičajeno u
subotu, govori o tome da je održana u izvanrednim okolnostima, tj. na dan održavanja 2. svesindikalnog sabora i u tijeku
održavanja velike sindikalne aktivnosti prikupljanja potpisa za
traženje referenduma protiv izmjena Zakona o radu. Naime,
termin održavanja sjednice upravo je i promijenjen kako bi
svi članovi Glavnog vijeća, uz predsjednika sindikata i članicu
Predsjedničkog vijeća, mogli sudjelovati u radu sindikalnog
sabora.

N

a samoj sjednici bilo je govora o prosvjedu našeg sindikata koji je 26. ožujka održanom ispred Ureda za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske. Taj je prosvjed,
koji smo i neposredno nakon održavanja smatrali izuzetno
uspješnim, sada, u novonastalim sindikalnim okolnostima, dobio posve novu težinu. Jer, Sindikat Preporod nije tada samo
prosvjedovao protiv (još jedne) nepravedne i nezakonite odluke Gospodarsko-socijalnog vijeća kojom smo isključeni iz
Pregovaračnog odbora sindikata javnih službi, već smo prosvjedom upozoro kako to tripartitno tijelo služi vlasti samo
kako bi održavalo lažnu sliku o postojanju socijalnog dijaloga
u Hrvatskoj. Preporod je protiv GSV-a prosvjedovao dva
mjeseca prije nego su sve sindikalne središnjice donijele odluku da napuste GSV. Članovima Glavnog vijeća upoznati su i s

financijskim izvještajem o troškovima održavanja sindikalnog
savjetovanja održanog u Tuheljskim toplicama od 26. do 28.
ožujka. Uz činjenicu da možemo biti zadovoljni odazivom
naših povjerenika i time što je predviđeni program realiziran u potpunosti uz sudjelovanje kompetentnih predavača,
važno je i to da se troškovi održavanja kreću u granicama
predviđenim našim godišnjim financijskim planom.

P

o prvi puta se na sjednici Glavnog vijeća našla i točka
dnevnog reda posvećena suradnji s Odvjetničkim uredom Franje Valjka. Predsjednik sindikata upoznao je članove
Glavnog vijeća sa samim počecima suradnje s Odvjetničkim
uredom Valjak koji sežu u 2005. godinu kada smo s njim potpisali prvi ugovor za vođenje sporova za smjenski rad. Taj je
prvi ugovor urodio korektno odrađenim poslom i sporovi u
vezi smjenskog rada su završeni ili nagodbom ili dobivenim i
naplaćenim sporovima. Nažalost, kasnije ugovoreno vođenje
sporova vezanih uz produženi boravak ili za naplaćivanje razlike između rada u smjenama i u turnusima (osnovne škole)
nije se pokazalo jednako korektno i uspješno, te je bilo i ozbiljnih propusta od strane odvjetnika čije je posljedice snosio
sindikat kako bi zaštitio svakog svog člana. 15. travnja 2010.
odvjetnik Valjak otkazao je sindikatu Preporod sve ugovore
o suradnji. Kako je otkazni rok dva mjeseca, bilo je izuzetno
važno u tom razdoblju odraditi sastanke s članovima u onim
županijama u kojima smo imali najveći broj sporova, a to

su Splitsko-dalmatinska i Međimurska županija. Na tim smo
sastancima upoznali sindikalne povjerenike s novonastalim
okolnostima. Uz sve to, izvršene su i konzultacije s drugim
pravnim stručnjacima o tome kako dalje postupati u cilju
maksimalne zaštite naših članova, ali i same sindikalne organizacije od mogućeg štetnog djelovanja Odvjetničkog ureda.
Vodstvo sindikata odlučno je u tome da ustraje na vjerodostojnosti sindikata u smislu sprečavanja bilo kakvih troškova ili
drugih obveza članova u daljnjim zbivanjima s radnim sporovima, dok se ubuduće vođenje eventualnih radnih sporova
više neće povjeravati samo jednom odvjetničkom uredu.

P

redsjednik Stipić upoznao je Glavno vijeća i s tijekom
svog sastanka s državnim tajnikom za srednje školstvo
Želimirom Janjićem održanim 11. lipnja. Tom je prilikom
državni tajnik rekao kako ministarstvo obrazovanja priprema
do 15. srpnja izmijene Zakona o odgoju i obrazovanju kao i
izmjene Pedagoških standarda. Neke od najvažnijih novina
bile bi izmjene kriterija za postojanje matičnih osnovnih škola
(povećanje broja potrebnih učenika), izmjena odredbe o
odlasku u mirovinu (obavezno s napunjenih 65 godina života)
i izmjene standarda za čišćenje što bi za posljedicu moglo
imati tehnološki višak nenastavnog osoblja.
				

Sonja Mudrić

PREPORODOV BISER NA CETINI
1. lipnja 2010. godine u Osnovnoj školi Trilj predsjednik Sindikata Preporod s najbližim suradnicima sastao se s
članovima Preporoda. Podružnicu Preporoda u triljskoj školi,
jednu od podružnica s najbrojnijim članstvom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, vodi povjerenik Ivica Gilić Kuko. Triljsku
podružnicu prije sadašnjeg povjerenika dugi je niz godina
vodio kolega Drago Gašpar. U sindikalnom radu u triljskoj
školi godinama se ističu gđa. Mirjana Kažimir i gđa.Paula
Jelinčić. Uz predsjednika u posjetu triljskoj školi sudjelovali
su još voditelj i tajnica Područnog ureda Preporoda u Splitu,
odnosno pravnica Sindikata.

ja učenika kao uvjeta za funkcioniranje matičnih osnovnih
škola. Naime u sastavu triljske škole djeluje i sedam područnih

P

N

a sastanku je pred 60-ak okupljenih članica i članova
sindikalne podružnice predsjednik Sindikata govorio o
aktualnostima u našem sindikatu, o sindikalnoj problematici
općenito, te o najvažnijim problemima funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava. Okupljene kolegice i kolege najviše
su zanimanja pokazali za najavljene restrikcije u pogledu
zapošljavanja nenastavnog osoblje, odnosno za promjene
Pedagoškog standarda u dijelu koji se odnosi za kriterij bro-

cama i kolegama kako će se nastaviti s pažljivim praćenjem
situacije oko provedbe restrikcijskih mjera, kao i s redovitim
informiranjem članova o eventualnim novostima. Naravno,
to je posebno naglasio predsjednik Sindikata, Preporod nije
do sada a neće ni u buduće, biti samo promatrač događanja,
nego će, ako za tim bude potrebe, znati odgovoriti na sva
eventualna rješenja kojima bi se otežao radno-pravni status
naših članova.

škola te su mnogi ozbiljno zabrinuti za očuvanje svojih radnih
mjesta. Predsjednik Sindikata obećao je okupljenim kolegi-

redsjednik je Sindikata nastojao upoznati članove triljske
podružnice i sa svim događanjima izazvanim najavom
Vlade Republike Hrvatske o promjenama Zakona o radu.
Članice i članovi sindikata iskazali su spremnost da i osobno sudjeluju u svim akcijama na koje ih pozove bilo njihov sindikat, bilo sindikalna središnjica Nezavisni hrvatski
sindikati, središnjica unutar koje djeluje i Sindikat Preporod.
Sadržajan i višestruko uspješan sastanak završio je druženjem
predstavnika Sindikata i kolegica i kolega iz triljske škole.
			
					
Marko Ružić

OSIGURANJE AUTOMOBILA – NOVA POGODNOST ZA ČLANOVE
INFORMIRAJTE SE KOD VAŠEG POVJERENIKA
ILI NA
www.sindikat-preporod.hr
Onako uz kavu...
Razmišljanja jedne učiteljice
h, stigao je i taj posljednji
U
dan škole. Izdržali smo i
preživjeli sve na rekordnim vru-

ćinama bez daška zraka u našim
učionicama. Nekima je ova godina preletjela, nekima nije, ali
eto – tu smo gdje jesmo i kada
sve zbrojimo – iskreno, odmor
je potreban svima. Učenicima
da se odmore od nas koji smo
ih svojom upornošću pokušavali
uvjeriti da uče zbog sebe, a ne
zbog nas, a nama da malo razbistrimo i ohladimo glave od svih
pritisaka i aktualnih zbivanja u
školi, ali i izvan nje. Nekima je
bilo teže, nekima lakše, ali obje su strane, vjerujem, učinile
koliko su doista mogle – tako je to ipak i uvijek kod nas, a
drugi...eh, drugi će nas i dalje uvjeravati da premalo činimo,
pa i radimo, te da baš nismo dali sve od sebe. Bit će prigovora, kao i uvijek, sa svih strana jer lov na ocjene nije svima bio
jednako uspješan.
biti zadovoljni – reći će mnogi, zapravo većina
Trebamo
njih, a mi ćemo tek odahnuti kada obavimo svu silnu ad-

RADI, ŠUTI I ČEKAJ!
ministraciju, sjednice, podijelimo knjižice i svjedožbe, pospremimo papire, te sredimo vlastite misli. Možda ćemo tada
konačno moći reći kako je još jedna školska godina iza nas.
Zato jedino što sada možemo je da do jeseni zaboravimo
zadnje sjednice, prigovore roditelja, cjenkanja oko ocjena,
suze, pa čak i vrijeđanja. Bilo, pa prošlo. Novu školsku godinu
treba dočekati s osmijehom na licu za bolje sutra.

N

e treba negativno misliti jer sada već obaramo rekorde
u svemu, pa svi naši problemi izgledaju pomalo tragikomični. Ljeto je ipak pravo vrijeme za laganije teme i opuštanje. Privremeno treba zaboraviti da nismo daleko stigli. Kaos
svega i dalje pokazuje neučinkovitost svih pokušaja i pomaka
k boljem. Najvažniji segment naših prava i dalje miruje, zapravo ostaje na slabim temeljima svih iluzija, a za realne potrebe i kvalitetu više nitko ne pita. Svi pravci vode u jednom
smjeru – radi, šuti i čekaj - možda se dogodi čudo?
Jesen će brzo stići, a s njom i svi naši uspavani problemi, pa
bi bilo poželjno naoružati se dobrim živcima, lijepim uspomenama i tišinom. Recept spasa za svakog prosvjetara glasi odmoriti se od svega i ne razmišljati o problemima kojih, prema mišljenju mnogih, ionako nemamo. Lakoću ljetnih misli
svakako treba začiniti humorom jer tada je sve lakše. Nikako
se ne opterećivati planom i programom, stručnim usavršavanjima, satnicom i normom. Ne razmišljati o novim zakonima,

kurikulumu, nasilju, pedagoškim mjerama, ocjenama, roditeljima i učenicima. Svakako isključiti mobitel, da ne budete
dostupni ako vas se neki roditelj kao slučajno sjeti.
esen će kao i uvijek pokazati svoje pravo lice, te kao svaJljubaznih
ka nova školska godina započeti žamorom toplih nadanja i
riječi. Neki će možda do tada konačno shvatiti da

za odličan uspjeh trebaju malo više znati, dok će drugi i dalje
kolutati očima jer ste ih zamolili da paze pod satom, napišu
zadaću ili urade nešto više. Nitko nas uobičajeno neće pitati
kako se nosite s problemima. Nitko vas neće pitati kako ste
izdržali, je li vam neki dan bio dobar ili loš. Najmanje se pitanju nadajte od onih koji trebaju biti uz vas.

udan i nevjerojatan taj „cirkus“ uspjeha koji se samo gleČ
da kroz zbroj izvrsnih ocjena i pritiska na nas. Danas kao
da vrijednost svega gubi smisao kada netko kaže - Moraš biti
odličan i iz svega imati pet. Pitam se gdje je nestala ona lijepa
misao - svaki od nas je u nečemu dobar, a gdje stara formula
uspjeha – vrijeme, rad i trud. Ljeto je zapravo pravi trenutak
da još jednom damo priliku svima, pa i sebi, te razmislimo
o svim - lijepim i ružnim trenucima, pozitivnim i negativnim
pritiscima, uspjehu i neuspjehu, svemu što ćemo makar samo
na dva mjeseca ostaviti iza sebe.
					
Darja Mrđen
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...NOVOSTI.. NOVOSTI..NOVOSTI.. NOVOSTI..NOVOSTI.. NOVOSTI...
18. svibnja Pod vodstvom županijske povjerenice Karmen
Keverski-Niković, a uz sudjelovanje predsjednika i pravnice
Sindikata, održano Županijsko vijeće Preporoda Istarske
županije u Buzetu. Posebnu pažnju povjerenika istarske
županije privuklo je predsjednikovo izlaganje o sadržaju
razgovora vođenog 5. svibnja između predstavnika školskih
sindikata i ministra Radovana Fuchsa.
* Predsjednik Sindikata sudjelovao na tribini „Stop nasilju
među mladima“ održanoj u Narodnom domu u Buzetu.
24. svibnja Održana tiskovna konferencija „Male općine DA
– male škole NE; lažni branitelji i invalidi DA – „lažni“ učenici
s teškoćama NE; činovnička radna mjesta DA – radna mjesta spremačica NE“ s koje je javnost upoznata sa stavovima
našeg sindikata u svezi s najavljenim restrikcijskim mjerama u
osnovnom i srednjem školstvu.
25. svibnja Održano Županijsko vijeće Međimurske županije
na kojem su sudjelovali pravnica i predsjednik Sindikata. Informacije sa sastanka s ministrom održanog 5. svibnja, odnosno informacije o događanjima vezanim uz sindikalni odgovor
na najavljene izmjene Zakona o radu – bile su važnije točke
dnevnoga reda. Također, na sastanku se govorilo i o sudskim tužbama (razlika smjena-turnus) nakon što je Odvjetnički
ured Valjak otkazao suradnju Sindikatu Preporod.
26. svibnja Preporod posebnim priopćenjem pozvao sve
sindikalne središnjice da se ne odazivaju pozivu na sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća, odnosno sve granske
sindikate državnog i javnog sektora, te sve sindikate koji djeluju u javnim poduzećima da „zamrznu“ sve pregovaračke
aktivnosti kako se u složenoj situaciji ne bi dodatno zbunjivalo članstvo.

dalmatinske županije. Na sastanku se govorilo kako o aktualnostima u odgojno-obrazovnom sustavu, tako i o najnovijim
događanjima u sindikalnom pokretu. Na sastanku se razgovaralo i o sudskim sporovima (razlika smjena turnus) koji se
vode na području ove županije, a nakon otkazivanja suradnje
našem sindikatu od strane Odvjetničkog ureda Valjak.
1. lipnja Sa tiskovne konferencije u Splitu javnost upoznata
s negativnim posljedicama otkazivanja Kolektivnog ugovora
za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, kolektivnog
ugovora koji se već duže od tri godine produženo primjenjuje, a što bi trebalo biti onemogućeno najavljenim promjena
Zakona o radu.
* Predsjednik Sindikata, u pratnji voditelja Područnog ureda
u Splitu, sastao se s zaposlenicima Osnove škole u Trilju. Na
nadasve sadržajnom sastanku razgovaralo se o aktualnostima
kako u sindikalnom djelovanju tako i o aktualnostima vezanim uz najavljene promjene koje se pripremaju u odgojnoobrazovnom sustavu.
9. lipnja Sve sindikalne središnjice pokrenule potpisivanje
Zahtjeva za raspisivanjem referenduma o promjenama Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na institut produžene
primjene kolektivnih ugovora. Potpisivanje Zahtjeva trajat
će do 23. lipnja. Ovim se povodom predsjednik Sindikata
obratio prigodnim dopisom svim povjerenicima, odnosno
članovima.
* Priopćenjem se reagiralo na neosnovane i zlonamjerne informacije plasirane iz krugova Vlade RH kako je Kolektivni
ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama u
produženoj primjeni jer „sindikalna strana nije pokazala interes za pregovore“
11. lipnja Predsjednik Sindikata sudjelovao u radu stručnog
skupa Udruge tajnika i računovođa u školstvu, Regionalne
podružnice br. 1 sa sjedištem u Zagrebu. Na stručnom se skupu govorilo i o provedbi Plana provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka u dijelu u kojem te aktivnosti
neposredno utječu na rad u školskim ustanovama.

31. svibnja Pod vodstvom županijskog povjerenika Vladimira
Gudelja Velage u Splitu održano Županijsko vijeće Splitsko-

14. lipnja Održana 11. sjednica Glavnog vijeća. Na sjednici
se govorilo o svim aktivnostima koje su obilježile rad našeg

prenosimo iz tiska...

27. svibnja Priopćenjem odgovoreno na izjavu Vilima Ribića
o povezanosti našeg sindikata s „obavještajnim podzemljem“,
odnosno na ultimativno uvjetovanje Ribićeva sudjelovanje na
svesindikalnom saboru nesudjelovanjem predstavnika Preporoda.

sindikata u protekla tri mjeseca. Predsjednik Sindikata je
posebno članove Glavnog vijeća upoznao kako s organizacijom prosvjeda protiv Gospodarsko-socijalnog vijeća, tako i
o organizaciji savjetovanja za sindikalne povjerenike od 26.
do 29. ožujka. Važna točka dnevnoga reda bile su i informacije o problemima i postupcima vezanim uz otkazivanje
više ugovora kojim je Sindikat Preporod uspostavio suradnju
s Odvjetničkim uredom Valjak.
* Svi članovi Glavnog vijeća, kao i članovi predsjedničkog
vijeća, u svojstvu zastupnika, sudjelovali su u radu 2. svesindikalnog sabora održanog u Zagrebu.
16. lipnja Članica Predsjedničkog vijeća Sonja Mudrić, te
povjerenici Mladen Bošnjak, Damir Borošak i Antun Vargek,
sudjelovali, kao predstavnici sindikalne središnjice Nezavisnih hrvatskih sindikata, u prikupljanju potpisa organiziranom
na okretištu tramvaja na Črnomercu.
17. lipnja na poziv predsjednika Sindikata naftnog gospodarstva Bože Mikuša predsjednik Preporoda sudjelovao u
obilježavanju 20 godina djelovanja ovog sindikata.
18. lipnja Održana tiskovna konferencija Negativnosti koje
su obilježile školsku godinu 2009./2010. Kao najvažnije
negativnosti istaknuta je blamaža s pravilnikom o PTSP-u,
rekordan broj učeničkih izostanaka i mijenjanje pedagoških
standarda koji se odnosi na broj učenika u razrednom odjelu
(povećanje broja učenika).
19. lipnja Predsjednik Sindikata sudjelovao u prikupljanju
potpisa za Zahtjev za provođenjem referenduma o Zakonu o
radu na središnjem zagrebačkom trgu.
24. lipnja U emisiji Hrvatske televizije „Dobro jutro, Hrvatska!“ predsjednik Sindikata govorio o problemima vezanim uz
provedbu projekta državne mature. Posebno istaknuti svi oni
problemi s kojima su se susreli nastavnici, ali i drugi zaposlenici, u srednjoškolskim ustanovama u kojima je ove godine
prvi puta polagana državna matura.

