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STRAH NAŠ SVAGDAŠNJI…

eđu mnogim upitima, pristiglim ovih dana u sindikat, našlo se i pitanje kolegice iz jedne osnovne škole: Ovdje gdje sam uvriježeno je mišljenje da ne smijemo podržavati prosvjede jer ćemo izgubiti posao, pa me
zanima Vaše mišljenje o tome.“ Iz sadržaja nešto dužeg
maila izdvojio sam tek jednu rečenicu kako bih progovorio o zastrašenosti u ovoj zemlji, a napose o strahu koji
vlada među zaposlenima u školama.
Među svim zlima, koja nam je ostavio društveni sustav
koji smo napustili devedesetih godina prošlog stoljeća, a
sigurno se ne radi o zlu drugorazredna značaja, jeste i
odsutnost pojave javnog iskazivanja nezadovoljstva. Jedina mjesta na kojima se imalo pravo biti nezadovoljan u
bivšem sustavu bila su dom i eventualno kavana. Iskazivanje nezadovoljstva, bilo pojedinačnog ili skupnog, na
ulicama i trgovima doživljavano je gotovo kao kontrarevolucionarni čin rušenja samog Velikog Vođe. Brojni su
pojedinci imali ozbiljnih problema što su javno upozorili
čak i na nečistu vodu u vodovodnim cijevima ili nedovoljnu zagrijanost radijatora. Uostalom, o odsutnosti pojave
prosvjedovanja na javnim prostorima najbolje govori činjenica da se na prste jedne ruke, dakako ako se izuzmu
događanja poznata kao „Hrvatsko proljeće“ i „Antibirokratska revolucija“, mogu nabrojiti sva masovnija “događanja naroda” u bivšoj državi.
Zaposleni u školama su u dobrom i lošem smislu preslika
svih pojava koje postoje u društvu. Kao što postoje brojni
pojedinci koji ovih dana u tramvajima „nezainteresirano“ promatraju zagrebačku prosvjednu povorku, tako i
u zbornicama mnoge naše kolegice i kolege „zamišljeno“
prelistavaju razredne knjige baš dok se komentiraju novinske vijesti o prosvjedu. I jedni i drugi, i oni iz tramvaja
i oni iz zbornica, ako ih izravno pitate reći će da su nezadovoljni stanjem u državi i da podržavaju prosvjede. A
između načelne podrške i pojedinčeve odluke o nesudjelovanju stoji najčešće i samo i jedino: Strah. Najčešće je
riječ o općenitom strahu, a ima i slučajeva da pojedinci
točno, poput kolegice iz uvodne rečenice, znaju čega se
to oni konkretno boje. Kolegica se nedvosmisleno boji gubitka radnog mjesta.
Radno se mjesto u školi može izgubiti iz najrazličitijih razloga. U petnaest godina bavljenja sindikatom nisam čuo
da je netko ostao bez posla zato što je sudjelovao u bilo
kojem vidu javnog iskazivanja nezadovoljstva. Ipak u državi u kojoj je svakim danom nezaposlenih sve više, sasvim
je razumljivo, a u strahu su velike oči, da se opasnost vidi
i tamo gdje je, barem za sada, nije bilo. Važno je u svemu
ovome znati kako zaposlene u školama, hvala Bogu; na
prosvjede ne dovodi niti najava o skorom otkazu niti višemjesečno iščekivanje plaće. Prosvjetari nikada nisu previše imali, nisu imali čak ni onoliko koliko su mogli i morali
imati. Većina ih se naučila živjeti skromno. U trajnom suživotu s oskudicom i neimaštinom. Prosvjetari se boje da
će prosvjedima prizivane promjene, kao i tolike do sada,
biti nepravedne, odnosno da će ponovno najveći teret
morati podnijeti oni kojima je i do sada bilo najteže. Organizatori prosvjeda, barem za sada, prosvjetarski odaziv
tu činjenicu potvrđuje, nisu uspjeli u demontaži široko
rasprostranjenog uvjerenja kako drugo neće, ni ovaj put,
značiti i drugačije. Da se uspjelo prosvjetare uvjeriti u suprotno u zbornicama bi straha bilo manje, a samim time
i više prosvjetara u prosvjednim povorkama.
Sindikalne bi organizacije trebale, među svim brojnim zadaćama koje stoje pred njima, ustrajno raditi i na oslobađanju svojih članova od straha. Samo će straha oslobođen
pojedinac ustrajati u obrani svojih prava, ali i u obrani
dostojanstva svoje profesije. Straha oslobođeni sindikalni
članovi predstavljaju „obiteljsko srebro“ svakog sindikata.
Stalno demonstriranje odsutnosti straha vlastitim primjerom - ohrabrenje je svim našim, još uvijek prestrašenim,
kolegicama i kolegama, ali i prevažna zadaća sviju nas
kojima je članstvo povjerilo upravljanje sindikalnom organizacijom.

UZBUNA NA SVETOM DUHU
Najava „ukidanja“ Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
Da su ozbiljne racionalizacije u školstvu tek pitanje vremena bilo je jasno onog trenutka kada se kroz zakonske pretpostavke išlo na postavljanje strožih uvjeta za funkcioniranje odgojno-obrazovnih ustanova. Osnivači škola, jedinice
lokalne uprave, su prema središnjim prosvjetnim vlastima
uputile prijedloge o racionalnijem poslovanju školskih ustanova na njihovu području. Skupština
Grada Zagreba je 20. prosinca 2010.
godine predložila da se u
Zagrebu spoje dvije velike
srednje škole
koje obrazuju
učenike
za strojarska
zanimanja.
Predloženo
je također da
se u prostorije jedne škole koja ima
višak prostora, a manjak
učenika (Škola za tekstil)
preseli jedna
postojeća zagrebačka srednja škola. Treće rješenje koje
proistječe iz prijedloga Gradske skupštine odnosilo se na
pripajanje Škole za montažu instalacija Elektrostrojarskoj
obrtničkoj školi.
Gubitak prvih razreda
Škola za montažu instalacija postoji punih 40 godina i trenutačno u njoj radi 40-ak zaposlenih. Prijedlog Gradske
skupštine nije izazvao značajniju reakciju zaposlenih ponajprije zbog činjenice da se u njemu ne spominju nikakvi
vremenski okviri u kojima se predviđa realizacija spornog
rješenja. Interes zaposlenih za rješavanje ovog problema
naglo je porastao onog trenutka kad je na školu stiglo nekoliko varijanti Prijedloga za izradu plana upisa učenika u
prvi razred školske godine 2011./2012. Iz više je varijanti
Prijedloga upisa proizlazilo da se iduće školske godine u
Školi za montažu ne namjeravaju upisati učenici prvih razreda ni za jedno od zanimanja za koja su se učenici osposobljavali proteklih godina u ovoj školi. Iako se samo radilo
o prijedlozima, zaposleni u školi su namjere gradskih vlasti
shvatili na način da se kreće u postupak ukidanja, odnosno

gašenja njihove škole. Nakon što je sindikalni povjerenik
Josip Rodin o problemu obavijestio predsjednika sindikata,
dogovoren je sastanak s ravnateljem i zaposlenicima. Prethodno je već Vijeće roditelja upozorilo javnost na problem,
ali i zatražilo opozivanje spornog Plana upisa. Slično je reagirao i Školski odbor dopisom upućenim 9. veljače Gradskom uredu za
obrazovanje.
Spomenuti je
sastanak održan
7. ožujka i na
njemu su dogovoreni daljnji
koraci
(istupi
prema javnosti,
obavještavanje odgovornih
osoba u Ministarstvu, uspostava kontakta s
predsjednicom
Odbora
za
obrazovanje
pri
Gradskoj
skupštini i organizacija sastanka na koji
će biti pozvani
najviši dužnosnici Gradskog
ureda). Nakon
što je učinjeno sve na što su se sindikalni predstavnici obvezali, 21. ožujka je došlo i do sastanka s pomoćnicom
pročelnika Božicom Šimlešom. Na ovom je sastanku zaključeno da se u idućoj školskoj godini ništa ne mijenja s
upisima u prve razrede, odnosno da se, kada i ako dođe,
odluka o vraćanju sporne zgrade časnim sestrama, rješenje
za ovu školsku ustanovu pokuša pronaći ili preseljenjem
škole na novu lokaciju ili izgradnjom nove školske zgrade.
Živi bili pa vidjeli
Utemeljenost obećanja danih zaposlenicima škole vidjet
će se vrlo brzo. Naime kroz nekoliko tjedana trebalo bi
se riješiti pitanje upisa budućih srednjoškolaca. Budu li od
jeseni školskim hodnicima, učionicama i radionicama na
Svetom Duhu odjekivali glasovi prvašića upisanih u instalaterska zanimanja, bit će jasno da se za sada uspjelo u rješavanju problema ove škole. Ako bi priča u tjednima i mjesecima koji su pred nama krenula u neželjenom smjeru, još
će se sa Svetog Duha čuti glasovi nezadovoljnih učenika i
roditelja i zaposlenih.

Josip Rodin: Situacija se donekle smirila!
Ukratko nam obrazložite problem koji je prije desetak dana
izazvao među zaposlenicima
Vaše škole i našim članovima
veliku uznemirenost?
Uvidom u dnevni red zadnje
sjednice Gradske skupštine u
2010. pod točkom Mreža škola
vidio sam prijedlog o pripajanju
Škole za montažu instalacija Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi i to
„s ciljem poboljšanja materijalnih
uvjeta rada i podizanja razine pedagoškog standarda“. No,
naša škola ima adekvatan prostor kako za teoretsku tako i
za praktičnu nastavu, kadrovski je ekipirana i radi u jednoj
smjeni. Također, bez obzira na to što upisujemo učenike
sa slabijim rezultatima u osnovnoj školi, oni na državnim
natjecanjima strukovnih škola postižu uvijek prva mjesta
što je ipak pokazatelj kvalitete škole.
Što ste nakon dobivene informacije o planu upisa za šk.
god. 2011/12. poduzeli vi kao sindikalni povjerenik, odnosno naša sindikalna organizacija?
Informaciju sam odmah prenio članovima sindikalne podružnice. Kada je u školu došao Prijedlog upisa za 2011. u
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kojem ne upisujemo prve razrede, sazvali smo hitan sastanak Sindikata, Školskog odbora i Vijeća roditelja i zatražili
sastanak s pročelnikom Gradskog ureda Ivicom Lovrićem.
Tada smo saznali i da postoji mogućnost povrata zgrade
škole bivšim vlasnicima. Sindikat je inicirao i izradu SWOT
analize efekata integracije, Vijeće roditelja je podržalo sve
aktivnosti u cilju opstanka škole, a Školski odbor je svoje
mišljenje o potrebi zadržavanja postojećeg stanja poslao
Gradskom uredu, Ministarstvu, Gradskoj skupštini i Obrtničkoj komori. Kada to nije donijelo rezultata, zatražili smo
pomoć naše središnjice Sindikata. Predsjednik našeg sindikata je odmah reagirao i, nakon održanog sastanka u školi,
kontaktirao sve mjerodavne službe i pojedince.
Jeste li zadovoljni načinom na koji je Vaš sindikat reagirao i kakvo je sada raspoloženje među našim članovima,
ali i drugim zaposlenicima škole?
Nakon sastanka situacija se donekle smirila kako među
članovima tako i među roditeljima i učenicima. Najvažnije je da se sada mirno možemo posvetiti obavljanju naših
svakodnevnih odgojno-obrazovnih zadataka s našim učenicima.
Razgovarala S. Mudrić
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Najtolerantniji narod na svijetu

S

vašta se ovih dana piše i govori o prosvjedima koji se valjaju
hrvatskim gradovima. Jedni kažu da su prosvjedi masovni,
drugi da nisu; jedni kažu da imaju efekta, drugi se ne slažu.
Zato jednom kroničnom prirodoslovcu ostaje samo da se
osloni na brojke i tada stvari postaju malo jasnije: petnaestak
prosvjeda u mjesec dana apsolutni je rekord što se tiče Hrvata
i novije Hrvatske. Pa čak i ako se uzme da je na ulicu u bilo
kom trenutku izašlo manje od jedan posto stanovništva, to
ne mora značiti ništa samo po sebi; u Francuskoj bi to bilo
600.000 ljudi, u Njemačkoj 800.000,
u SAD tri milijuna! Što, naravno, ne
objašnjava činjenicu da ih je 99%
ostalo kod kuće. Jer, na kraju, nisu svi
u mirovini, bolesnih nogu, s djecom
koju treba čuvati, mrtvi umorni nakon
posla ili nešto drugo od savršeno
validnih izgovora koji se mogu
ponuditi. Ovdje je, zapravo, nešto
drugo u pitanju.

inozemstvu za još dvije milijarde eura, da cijena benzina i
hrane poraste dvostruko. I onda će deset tisuća idealista izaći
na ulice jer shvaćaju da, ako se ovako nastavi, za dvadeset
godina nitko neće imati nikakvu mirovinu, i pri tom će
njihov izlazak promatrati njih još dvjesto tisuća kako i mašući
s prozora. A veseli mahači će se, kad kolona prođe, vratiti
gledanju televizije. Čak ni oni koje stvarnost udara u nos čim
doznaju koliku mirovinu imaju kolegice i kolege koji su upravo
došli do kraja roka trajanja, uglavnom se neće pokrenuti, nego

N

aime, Jadranki Kosor ovih se
dana omakla i jedna istinita
rečenica: Hrvatima je dobro. Dobro
im je jer imaju šest milijuna mobitela.
Dobro im je jer su, iako gorivo
neprestano poskupljuje, u vrijeme
špice ceste hrvatskih gradova zakrčene
automobilima. Dobro im je jer imaju
internet, toplu vodu, nema nestašice
struje, svatko može gledati bar četiri
TV programa, a neki i više. Međutim,
dobro im je i s obzirom na to koliko
su odgovornosti spremni prihvatiti,
koliko su spremni razmišljati o boljoj
budućnosti i donijeti odluke uz koje
će se ta bolja budućnost ostvarila.
Usporedbe radi, u Francuskoj će
najava
reforme mirovina - koja
će mnoge građane pogoditi tek u
budućnosti, za više od dvadeset
godina, i apsolutno se neće ni na koji
način reflektirati na život koji sada
vode - na ulice izvući dva milijuna ljudi. U Njemačkoj će
najava budžeta po kojemu će neke grane privrede dobiti
nešto manje subvencije uzrokovati izlazak na ulice i blokadu
prometa i strah vladajućih od kolapsa na sljedećim izborima.

U

Hrvatskoj se mora dogoditi da: radnici ne dobiju plaću
mjesecima, firma završi u stečaju, vlada obeća poticaje,
pa ih ne isplati, pa obeća još jednom, pa ne isplati, pa onda
obeća malo manje pa ni to ne isplati, a onda se zaduži u

postoji (ide mi na živce Pernar, idu mi na živce ne-EU zastave,
idu mi na živce EU zastave, idu mi na živce fućkaljke, idu
mi na živce drugi prosvjednici, dajte se svi skupa maknite da
mogu u miru prosvjedovati!), treći će postaviti pitanje poante
prosvjeda jer “tu vlada takvo šarenilo i cirkus da sve to skupa
nema smisla”, četvrti će se pitati “što prosvjednici zapravo
žele” (jer nema smisla prosvjedovati ako nemaš strogo zacrtan
program u četrdeset točaka, oko kojega se konsenzusom
slaže svih nekoliko tisuća prosvjednika). Peti neće izaći jer
ne znaju “što prosvjednici nude
kao alternativu” i tu su potpuno
u pravu: dok god nema strogo
zacrtanog petogodišnjeg plana
izlaska iz krize, bolje je ostaviti
HDZ na vlasti jer oni bar
znaju što rade. Da, prethodna
rečenica je ironija, hvala što
ste ipak pitali. Šesti neće izaći
na prosvjede jednostavno zato
jer su svjesni da im je u ovom
trenutku dobro jer slučajno
imaju dobro plaćene poslove,
a neće se ni zapitati kolika je
vjerojatnost da će im i sljedeće
godine u ovo doba biti jednako
dobro, kolika uopće sigurnost
vlada u ovom poluplemenskom
i korumpiranom društvu i koliko
je malo nesreće potrebno
da netko ispadne iz svog
povlaštenog položaja - koji bi
na Trulom Zapadu bio sasvim
prosječan - i završe u blatu
zajedno s nekoliko stotina tisuća
socijalnih slučajeva?

I

će samo ostati na svom mjestu i tiho u sebi grintati, za svoju
nevolju optužujući sve osim vlastite pasivnosti.

O

ni među nama s više ambicije za opravdavanjem
nedostataka želje za dugoročnim razmišljanjem početi
će pronalaziti izgovore za to što im se ne da odlijepiti od
fotelje. Tako će jednima prosvjedi bili “loše organizirani” (jer
ja ne dolazim na amaterske manifestacije, ja sam gospodin/
gospođa), drugima se neće sviđati ona organizacija koja

stina, demokratski izabrana
vlast se ne mijenja na
ulici, ali se mijenjaju svijest i
razmišljanje. A ako u hrvatskoj
glavi ostane ukopan hrvatski
stav da se protiv vlasti ne isplati
ili ne treba buniti, onda će i nakon promjene vlasti sve ostati
isto: smjena će biti samo nominalna, Kurta i Murta će se
prijateljski rukovati prilikom primopredaje dužnosti znajući
da im nitko ništa ne može, ionako obojica primaju saborske
plaće, a nacija će i dalje tonuti u glib iz kojeg će joj, za svaku
daljnju godinu propuštenih prilika, trebati dodatnih pet da se
izvuče.
Dalibor Perković

BITI ILI NE BITI…….NA PROSVJEDU

O

pet Cvjetni trg, skoro će šest, pod satom na izlasku iz
Oktogona više poznatih lica. Pozdravljamo se i čekamo.
Pretražujemo pogledima okupljene ljude ne bismo li ugledali
još nekoga od „naših“ ali i tražeći poznate „face“ , procjenjuju broj okupljenih, biramo najduhovitije ili najupečatljivije
prosvjedne slogane. Znamo, i Željko je ovdje, s kolegicama i
kolegama iz, na žalost, tek nekolicine sindikata. Večeras nema
govora. Osobno, draže mi je tako. Moja motivacija za dolazak na ove prosvjede ne dolazi ni s facebooka, niti iz mladenački utopističkih govora, niti s transparenata ili zastava.
Dolazi samo iznutra. Iz vlastitog osjećaja odgovornosti. Prema
mojoj djeci i njihovoj budućnosti, vjeri u sindikalnu i ljudsku
solidarnost i zajedništvo i prema vlastitoj savjesti. Nekako ne
bih mogla sve ovo promatrati samo iz naslonjača. Još manje
bih mogla pijuckati kavicu u kafiću i podrugljivo prijateljici
na mobitel komentirati jadnike koji tu nešto u prolazu viču i
protestiraju. Mnogi mogu.

Z

atoplilo je od prvog prosvjeda na kojem sam bila, pa više
ne pocupkujemo čekajući pokret. Ipak, malo smo nestrpljivi pa nagađamo rutu. Ma, sigurno ćemo prvo „gore“, barem do Kamenitih, a onda natrag po kaldrmi Radićeve ulice
po kojoj smo se mi prosvjetari doista puno puta „prošetali“.
Dalje – ZNA SE! Do džamije, pred HDZ. A što poslije, tko izdrži, pričat će. Jer nije lako. Posebno nakon nastave, kada nas
umor već pomalo načne. Oko mene mladi ljudi na biciklima,
očito studenti s filofaksa. Prepoznajem ih po otkačenoj odjeći

i šarenim frizurama. Ispred njih nekoliko umirovljenica s transparentima na kojima „prozivaju“ sindikaliste, Severa i Ribića
jer oni očito ne prepoznaju potrebu da budu ovdje uz njih,
možda njihove bivše članove. Jedna je djevojka na prosvjed
povela svog psa, odjevenog u crveno odjelce na kojem piše „I
meni je već dosta, i ja želim izbore!“. Požalim što nemam papira i olovku da zabilježim neke od natpisa, jer zaboravit ću,
a ima tu doista zanimljive ulične poezije, gorke satire, crnog
humora, u par riječi sročene hrvatske zbilje. Grupa mladića
udara u bubnjeve, buka zviždaljki postaje nesnosna, više tisuća ljudi izvikuje „Svi na ulice!“ „Hoćemo izbore!“ „Jaco,
odlazi!“ S tim uzvicima, bukom bubnjeva i zviždaljki povorka
kreće. Između stolova kafića, praćeni mješavinom prijezira,
nerazumijevanja, ravnodušnosti i znatiželje, zaokrećemo u
Ilicu, pa preko Trga u Radićevu. Baš kao i obično. U Radićevoj
podižem pogled. Na gotovo svakom prozoru netko proviruje.
Netko gleda otvoreno, maše, smiješi se. Netko mrko navlači
zavjesu. I to je u redu. Različiti smo. Demoracija ne podnosi
grupnu svijest. Ona mora značiti pravo na vlastiti stav, ali i
preuzimanje odgovornosti za njega. Hm, demokracija... na
jednom transparentu piše „Ne trebamo vođe. Neposredna
demokracija.“ Doista, mnogo je vođa u ljudskoj povijesti koji
su po zlu upamćeni. Naročito oni s velikim „V“. Ali, neposredna demokracija, jesmo li za nju sposobni, jesmo li za nju
zreli, što ona zapravo znači? Hodam i pitam se, preispitujem
samu sebe i tražim odgovor na licima ljudi koji me okružuju.
Oni izgledaju sigurni, odlučni, poneki ljuti, poneki ozbiljni i

mirni. Pozdravljamo naoružane policajce u oklopnim vozilima pred Markovim trgom, pa natrag kroz smirujuću svijetlost
svijeća Kamenitih vrata, još jedan spust Radićevom.

U

Jurišićevoj zaustavljeni tramvaji. Mladići pozivaju putnike
da nam se pridruže. Neki, uglavnom mladi, doista izlaze i priključuju se. Na prozorima ili zbunjena ili bezizražajna
lica. Opet sama sebi ponovim „Različiti smo.“ Pred središnjicom HDZ-a također „specijalci“, jedan nas snima kamerom.
Osjećam se pomalo kao Bad Blue Girl. Mislim, zar će nas
zbilja netko pokušati „identificirati“ s te snimke? No, prosvjedi su mirni i dostojanstveni, doista ni traga nasilju. Želim da
tako i ostane. Nakon petnaestak minuta bubnjanja, zviždanja
i uzvikivanja „Štitite mafiju!“ „Hoćemo izbore!“ krećemo dalje, Šubićevom, uz Autobusni kolodvor, pa Ulicom grada Vukovara. Opet zaustavljeni tramvaji, znatiželjni ili ravnodušni
pogledi, kolona se raširila na obje strane široke ulice, pa stoje
i automobili. Vozači trube, pozdravljaju. Ima i nestrpljivih,
namrštenih i ljutih. I to je u redu. Različiti smo. Kod Lisinskog
kolona skreće prema Hrvatskoj televiziji. Ja, priznajem, odustajem. Ne mogu više. Ulazim u prvi tramvaj i sjedam gotovo
osjećajući krivicu. No, sigurna sam, prilike za hodanje bit će
još. A na pitanje „Biti ili ne biti (na prosvjedu)?“ definitivno
odgovaram – BITI! Jer BITI ne znači samo disati. BITI znači
MISLITI, GOVORITI, DJELOVATI. I onda – mirno spavati.
Sonja Mudrić
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Iz rada Glavnog vijeća
Izvještaj s 14. sjednice
14. sjednica Glavnog vijeća Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod održana je 5. ožujka 2011. godine.
Kao i svake godine, u otprilike ovo vrijeme, dnevni red sjednice bio je ponajprije rezerviran za izvješća o 2010. godini,
i to kako za godišnje izvješće predsjednika o radu sindikata,
tako i za redovno financijsko izvješće. Naravno, vezano uz to,
na dnevnom redu našao se i financijski plan za 2011. godinu,
kao i aktualna problematika kolektivnog pregovaranja, aktivnosti na sindikalnoj sceni, ali i osvrt na burna prosvjedna događanja kojih smo, posebice u Zagrebu, svjedoci pa na određeni način i sudionici. Sukladno ovakvom dnevnom redu na
sjednici su, uz gotovo sve članove Glavnog vijeća, sudjelovali i predsjednica Nadzornog vijeća
sindikata Marija Benić, članovi Predsjedničkog
vijeća sindikata Marko Ružić i Sonja Mudrić.
Predsjednik sindikata naglasio je kako
je iza nas u sindikalnom smislu vrlo teška godina, što činjenicu da je 2010. osnovano devet
novih podružnica čini još značajnijom. Kako je
2011. godina ujedno i godina održavanja redovne Skupštine sindikata, a trend osnivanja
novih podružnica i dalje se nastavlja, želja nam
je broj novih podružnica između dviju skupština zaokružiti na pedeset. Bilo je govora i o
velikim problemima, kako organizacijskim tako
i financijskim, koje je izazvalo raskidanje ugovora od strane odvjetnika Franje Valjka, no naš je
sindikat dovoljno snažan u oba pogleda da se s
problemima nosi i osigura zaštitu svakom svom
članu od mogućih štetnih posljedica. Kao važan
faktor porasta broja članova, ali i održavanja
homogenosti članstva, navedene su pogodnosti
koje naš sindikat osigurava svojim članovima,
kao što je Blagajna uzajamne pomoći i pogodnosti vezane uz obvezno osiguranje automobila. Naglasak predsjednikova izvješća bio je na
šest zadataka sindikata u sljedećoj godini, a to
su praćenje aktivnosti naše sindikalne središnjice NHS-a, održavanje što kvalitetnije komunikacije s resornim ministarstvom oko izrade zakonskih akata, maksimalno
uključivanje u proces izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju, praćenje i sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju, sudjelovanje u svim aktivnostima koje će organizirati sindikalne
središnjice ili školski sindikati,te priprema i održavanje redovne Skupštine Sindikata Preporod.

Nadzorno vijeće sindikata svoj je godišnji sastanak
održalo 4. ožujka te temeljito analiziralo Financijsko izvješće
za 2010. godinu. U ime Nadzornog vijeća njegova predsjednica Marija Benić izvijestila je članove Glavnog vijeća kako
je financijsko poslovanje sindikata ocijenjeno sukladnim s
važećim zakonima i propisima te aktima sindikata, te kako
nisu uočene nikakve nepravilnosti. Potom je izvješće detaljno
obrazložio kolega Marko Ružić koji se posebno angažirao u
detaljnoj pripremi financijskog izvješća. Kolega Ružić je naglasio kako o racionalnosti poslovanja govori činjenica da je,
usprkos smanjenom prihodu od članarine (zbog smanjenja
plaća u obrazovanju), ostvaren prihod veći od planiranog.

Iako pregovori za granski kolektivni ugovor za osnovno školstvo traju već više od dva mjeseca, te je „pročešljan“
cijeli postojeći ugovor, još nije postignut nikakav sporazum
između sindikalne strane i pregovarača iz Ministarstva obrazovanja. Vlada je naime odlučna ostvariti uštede na materijalnim pravima kao što je cipelarina i uskladiti granski kolektivni
ugovor s odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za javne
službe, koji je uostalom većinski sindikat osnovnoškolskog
obrazovanja SHU i potpisao. Očekujemo kako će zbog toga
pregovarači u ime Vlade vršiti pritisak na sindikate kako bi što
prije potpisali Kolektivni ugovor sa smanjenim pravima.
Na sjednici Glavnog vijeća još je jednom
bilo govora i o tužbi koju je krajem siječnja
podigao naš resorni ministar Radovan Fuchs
protiv Sindikata Preporod od čemu je putem
medija i javnih glasila obaviještena i javnost.
Članovi Glavnog vijeća ocijenili su je presedanom nedostojnim jednog ministra i političara
i složili se da je time u javnosti i među članstvom samo učvršćen status našeg sindikata
kao sindikata koji se ne boji upozoravati na
nezakonitosti i nepravilnosti, pa i po cijenu da
se zbog toga bude prisiljen za pravdu boriti i
na sudovima.

Kolega Ružić obrazložio je i financijski plan za 2011. godinu
u kojemu su sve postojeće stavke zadržane na otprilike istoj
razini kao i u prošloj godini osim što su značajno povećana
sredstva namijenjena podmirivanju odvjetničkih usluga. Financijsko izvješće za 2010. godinu, kao i financijski plan za
2011. godinu, jednoglasno su prihvaćeni od strane Glavnog
vijeća.

Na kraju same sjednice nije se mogao izbjeći i razgovor o tzv. „facebook“ prosvjedima koji
se od kraja veljače održavaju u Zagrebu, ali i
drugim većim hrvatskim gradovima. Glavno je
vijeće podržalo stav predsjednika sindikata da
tisuće građana izlazeći na ulice, ne povodeći se niti za jednom političkom opcijom, traže što skorije izbore. Preporod, kao sindikatu
u djelatnosti prema kojoj se ova vlast doista
maćehinski odnosila, ne može stajati po strani, bez obzira na ponašanje svoje sindikalne
središnjice. Stoga su se visoki dužnosnici našeg
sindikata, kao i brojni naši povjerenici i članovi, pridružili prosvjedu 4. ožujka. Na kraju je zaključeno kako
se radi o procesu koji je tek započeo, te ćemo pažljivo pratiti
razvoj situacije te sudjelovati u skladu sa svojim mogućnostima i interesom članstva.
Sonja Mudrić

OSIGURANJE AUTOMOBILA – NOVA POGODNOST ZA ČLANOVE
INFORMIRAJTE SE KOD VAŠEG POVJERENIKA ILI NA
www.sindikat-preporod.hr
Onako uz kavu...
Razmišljanja jedne učiteljice

Mentalna blokada

S

vakim danom bivamo bombardirani različitim vijestima.
Ponekada poželim ne vidjeti, ne
čuti i ne osjetiti. Izolirati se od
svega bilo bi najlakše, a opet ne
mogu jer sve je lančano povezano, a reakcije su vidljive svuda
oko nas. Nezaustavljiva slagalica
istine počela se sama od sebe
slagati općim kaosom nezadovoljstva. Znanje, rad i kreativnost
definitivno su izgubili svu moć.
Za mir i tišinu dovoljno je dugo i
predugo vrijedilo pravilo neznanja kao i tupost osjećaja. Raditi svoj uhodani posao jednostavno je kada se ne istražuju nove mogućnosti, kada se ne
uči i ne usavršava. Nema se kažu, a nove ideje definitivno ne
postoje ili ne prolaze. Inercija bivanja i zbivanja postaje sve
očitija. Ili imaš ili nemaš – sredina ne postoji. Umorni smo i
na rubu egzistencije, a jedini realni pokazatelj toga su ljudi na
ulicama čiji glas nitko ne doživljava.
školama, a vjerujem i na mnogim drugim radnim mjeU
stima, vlada potpuno ista situacija. Radi se, šuti, klima
glavama i pokušava preživjeti. Izgubili smo se u prosječnosti

svega, bezidejnosti i tužnoj inerciji. Više ne postoje sretni i
zadovoljni radnici koji će sa zadovoljstvom ispunjavati svoju
normu, te raditi na sebi. I dok su nas godinama uljuljkavali
riječima da će biti bolje izgubili smo sve svoje snove, a jedina
sigurna i svjetla točka, znanje, negdje i dalje luta. Ideja velike

moći koju je trebalo razvijati kao i sve vještine i sposobnosti
pojedinca utihnula je, a blijeda slika školstva i dalje opstaje
na krivulji bezbrojnih odlikaša koje iz godine u godinu proizvodimo. Jesmo li doista svi tako pametno – odlični postaje
zabrinjavajuća činjenica ovoga društva i naš najveći neuspjeh
jer imati manju ocjenu osuđuje nas na propast te izaziva opću
paniku. Roditelji, društvo, pa i mi sami, uporno šaljemo istu
poruku - budi odličan, uči, radi, a nitko više niti ne gleda
niti ne spominje pravu vrijednost ocjene, tj. znanja. U sustav
školstva uguralo se sve i svašta ne imajući u vidu dalekosežne
posljedice koje sada već polako dolaze na naplatu. Koliko
god smo se željeli prilagoditi svima, nismo uspjeli.
rijednosti su se pogubile, kao i osobnost pojedinca. DjeV
ci smo oduzeli kreativnost, radost, volju za učenjem, pa
čak i djetinjstvo. Usadio se strah od ocjena, strah od učenja

i strah od neuspjeha. Uči se pod pritiskom „bubanja“ i samo
za ocjenu. Ne povezuju se činjenice, apstraktno ne postaje
konkretno, izgubio se i pojam malo, ali kvalitetno, puno, ali
kreativno. Dobro i loše više ne postoji, kao niti realna vrijednost čovjeka i znanja. Ostala je gomila podataka koje i
dalje uporno ulijevamo u te male glavice ne razmišljajući o
snazi, ljepoti i zadovoljstvu samoga čina učenja. Umjesto da
svi budemo pobjednici, mi se međusobno negiramo i gušimo
nagomilanim frustracijama i često potpuno nevažnim podacima. Umjesto da shvatimo koliko vrijedimo mi se kao jedinke
zatvaramo u sebe i šutimo. Umjesto da učimo djecu i sebe
slobodno misliti, te jasno i glasno komunicirati odbijamo sve
što je novo, nepoznato i drugačije. Umjesto da razvijamo sve
naše vještine i sposobnosti mi se sputavamo i bojimo bilo što
pokazati.

U

mojoj glavi trenutno vlada velika mentalna recesija koja
se svodi na opće siromaštvo misli i djela. Prevladava tupost, neosjetljivost, bezvoljnost baš kao i strah, onaj egzistencijalni. Pričamo, a ne pokazujemo, mislimo, a ne izgovaramo.
Usporedimo li stvarne potrebe društva i školstva dobit ćemo
lažnu sliku jer se nismo prilagodili našim stvarnim mogućnostima, niti smo previše ulagali. Postali smo neaktivna masa
koja više nitko ne prepoznaje i ne cijeni. Unatoč svemu mi se
i dalje ne mijenjamo. Ne uspostavljamo pravila i ne promičemo vlastite ideje i vlastitu kulturu postojanja. Ne potičemo
odgovornost, niti istinitost, niti kvalitetu. Jednom rječju izgubili smo se. Što nam je onda ostalo? Ne znam – ponekad se
pitam, moramo li baš uvijek samo juriti naprijed za planom
i programom ili unatoč svemu ipak stati, pogledati, čuti i popričati o svemu sa svojim malenim đacima. Pokazati im da
zajedno učimo i radimo i da smo i mi ljudska bića jednako
sklona pogreškama i uspjesima kao i oni sami. Pokazati im
kako znamo biti veseli, nasmijani, tužni, i ogorčeni te da smo
unatoč svemu još uvijek spremni pohvaliti novu ideju, novi
pokušaj, kreativnost, trud i znanje jer znamo – najgori je i
najopasniji strah od znanja kao i strah od neuspjeha. On nas
ograničava i sputava, zatvara u krug šutnje i doslovce blokira
sve naše spoznaje, postaje mentalna blokada, recesija svega
u nama i oko nas. Vrijeme leti, djeca rastu, a mi ostajemo tu
gdje jesmo – na samom rubu vlastite pameti, snage i neimaštine – samo se pitam do kada?
Darja Mrđen
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...NOVOSTI.. NOVOSTI..NOVOSTI.. NOVOSTI..NOVOSTI.. NOVOSTI...
4. ožujka Održan redoviti sastanak članova Nadzornog vijeća.
Članovi Nadzornog vijeća Marija Benić, Mladenka Bilobrk,
Mirko Ceglec, Štefica Cvetan i Đorđe Grković pregledali
financijsko poslovanje sindikata u prošloj godini. Zaključeno
da se Glavno vijeće obavijesti kako članovi Nadzornog vijeća
nisu utvrdili nepravilnosti u poslovanju našeg sindikata u
2010. godini.
* Ravnateljica Uprave za srednje obrazovanje Vesna HrvojŠic odgovorila Sindikatu Preporod na zahtjev da se utvrde
nepravilnosti u postupku utvrđivanja broja članova sindikata
u sustavu srednjega školstva. Unatoč tome da prosvjetne vlasti
priznaju da su određene nepravilnosti postojale, dopisom se
tvrdi da iste nisu mogle „biti od utjecaja na konačnu odluku“
5. ožujka Održana 14. sjednica Glavnog vijeća. Na početku
sjednice predsjednik Sindikata je podnio izvještaj o djelovanju
Preporoda u 2010. godini. Na izvještaj, s kojim su prethodno
članovi Glavnog vijeća upoznati, nije bilo značajnijih
primjedbi. Jednoglasno su prihvaćeni i financijski izvještaj
i financijski plan za 2011. godinu. U nastavku sjednice
raspravljalo se o informacijama vezanim uz osnovnoškolske
kolektivne pregovore, tužbi ministra Fuchsa protiv Sindikata
Preporod i o odnosu sindikata naspram započetim uličnim
iskazivanjima nezadovoljstva.
7. ožujka Članica Predsjedničkog vijeća Sonja Mudrić,
povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena,
sudjelovala na Okruglom stolu „Fleksigurnost =Siguran i
kvalitetan rad za žene“ u organizaciji Odbora žena NHS-a
Ženske sekcije SSSH i Koordinacije žena HUS-a.
9. ožujka Održana sjednica Županijskog vijeća Vukovarskosrijemske županije. Na sjednici se raspravljalo o informacijama
s 14. sjednice Glavnog vijeća, odnosno o aktualnim
događanjima u sindikatu, školstvu i sindikalnom djelovanju.
Prije sjednice održana je i prezentacija djelovanja Preporoda
u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru.

prenosimo iz tiska...

10. ožujka Održana sjednica Županijskog vijeća Splitskodalmatinske županije. Uz iznimno dobar odaziv povjerenice
i povjerenici su upoznati sa sadržajima s 14. sjednice Glavnog
vijeća, ali i raspravljali o aktualnim događajima u osnovnom
školstvu (novi osnovnoškolski kolektivni ugovor, zakonske
promjene i sadržaji novih pravilnika), informacijama vezanim
uz djelovanje našeg sindikata (tužba ministra Radovana
Fuchsa i sudjelovanje u prosvjedima) i aktivnostima naše

sindikalne središnjice (Prijedlog Zakona o sindikalnoj
reprezentativnosti).
11. ožujka Održana tiskovna konferencija „Suzdržanost
sindikalnih središnjica u službi podrške Vladi Jadranke
Kosor“. Nakon tiskovne konferencije predsjednik Sindikata
i član Glavnog vijeća Sebastijan Troskot sudjelovali na
sastanku Sindikalne podružnice u Osnovnoj školi Bijaći.
Na sastanku se konstruktivno raspravljalo o više važnih
pitanja kako iz problematike osnovnoga školstva u cjelini
tako i iz problematike vezane uz rad sindikata i sindikalne
podružnice.
* Predsjednik Glavnog vijeća Miljenko Lukiček sudjelovao
u radu sjednice Središnjeg odbora NHS-a. Na sjednici se
raspravljalo o javnim prosvjedima te zauzimanju jasnog stava
vezanog uz potporu, sudjelovanje ili nesudjelovanje NHS-a.
Na sjednici je zaključeno da NHS podržava javno iskazivanje
nezadovoljstva, ali da sindikalna središnjica neće sudjelovati
u prosvjedima. Protiv ovakvog zaključka bili su predstavnici 4
sindikata, među njima i predstavnik Sindikata Preporod.
15. ožujka Osnovana podružnica Preporoda u Osnovnoj
školi Petrijanec. Za sindikalnu povjerenicu izabrana Marija
Kramarić, a za zamjenicu sindikalne povjerenice Branka
Kiđemet. Čestitamo!
* Preporod je odgovorio na dopis primljen 4. ožujka od
Uprave za srednje školstvo te zatražio od ravnateljice Uprave
Vesne Hrvoj-Šic da se Preporodu dostave cjeloviti podaci iz
kojih će biti vidljiv točan broj sindikalnih članova u svakoj od
pojedinačnih srednjoškolskih ustanova.
21. ožujka Predsjednik Glavnog vijeća i predsjednik
Sindikata su, na poziv sindikalnog povjerenika Josipa Rodina,
sudjelovali na sastanku u Školi za montažu instalacija i
metalnih konstrukcija. Na sastanku se, na kojem je sudjelovala
i pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport Božica Šimleša, razgovaralo o problemu
„ukidanja“ ove srednjoškolke ustanove. Sastanak je završio
obećanjem, izrečenim od strane predstavnice Gradskog
ureda, kako će se učiniti sve potrebno da se i u školskoj godini
2011/2012. upišu učenici prvih razreda na dosadašnji način.
22. ožujka Održan sastanak Županijskog vijeća Primorskogoranske županije. Na sastanku se raspravljalo o svim važnijim
sadržajima s 14. sjednice Glavnog vijeća. Posebnu pažnju

povjerenica i povjerenika privukle su promjene koje su se
dogodile nakon drugačijeg reguliranja ostvarivanja prava na
troškove mjesnog prijevoza. Prije sastanka održana i tiskovna
konferencija „Sindikalno članstvo i sve više sindikata sudjeluje
u prosvjedima, sindikalne središnjice suzdržane“
24. ožujka U Krapinskim Toplicama, održana sjednica
Županijskog vijeća Krapinsko-zagorske županije. Povjerenice
i povjerenici ove županije upoznati su sa sadržajima s 14.
sjednice Glavnog vijeća. Na sastanku se posebno raspravljalo i
o rješavanju problema slanja kvartalnih financijskih izvještaja,
odnosno o aktivnostima koje će se poduzeti s ciljem osnivanja
novih podružnica u ovoj županiji.
25. ožujka U Ivanovcu održano Županijsko vijeće Međimurske
županije. Na početku sastanka Nadzorno vijeće je izvijestilo
povjerenice i povjerenike o provedenom nadzoru financijskog
poslovanja. U nastavku sastanka govorilo se o svim važnijim
sadržajima s posljednje sjednice Glavnog vijeća. Posebno je
mjesto u raspravi dobio i problem smanjenja iznosa koji se
zaposlenicima mjesečno isplaćuje za prijevoz zbog promjene
koncesionara koji ostvaruje javni prijevoz u Međimurskoj
županiji.
26. ožujka Održani sastanci dva županijska vijeća:
Županijskog vijeća Grada Zagreba i Županijskog vijeća
Zagrebačke županije. Uz uobičajene sadržaje, proistekle iz
14. sjednice Glavnog vijeća, posebnu pažnju povjerenica
i povjerenika na ova dva sastanka privukle su informacije
vezane uz vođenje sudskih sporova za smjenski rad (osnovno
školstvo) i sudjelovanje povjerenika i članova u prosvjednim
okupljanjima (srednje školstvo).
30. ožujka Pravnica i predsjednik Sindikata sudjelovali na
sastanku Sindikalne podružnice u Osnovnoj školi Bistra. U
prvom dijelu sastanka, koji je sazvao povjerenik Domagoj
Sironić, razgovaralo se o problemu sudskih sporova podignutih
2008. zbog smjenskog rada, dok se u drugom dijelu govorilo
o aktualnim događanjima u školstvu (kolektivni pregovor,
primjena DPS-a i zakonske promjene)
31. ožujka Preporod reagirao priopćenjem na najavljeno
rješenje prema koje, će na ispitima državne mature profesori
nadzirati učenike u školama u kojima ne rade. Priopćenjem je
ukazano kako na manjkavosti ovog rješenja tako i na moguće
štetne posljedice. Prosvjetne su vlasti odustale za sada od
ovog rješenja.

