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Riječ
predsjednika

Indignes vous
„Pobunite se!” – naslov knjižice Stephanea Hessela, 

nedavno s francuskog prevedene i na hrvatski jezik, 
učinio mi se i više nego dobrom najavom onoga o čemu 
mi je namjera iznijeti nekoliko misli u ovom uvodniku. 
Kada ovaj tekst dospije do čitatelja znat će se kakvog su 
učinka imali prosvjedi koji su diljem svijeta održani 15. 
listopada. Slovenski filozof Slavoj Žižek, obraćajući se 
ovih dana prosvjednicima na Wall Streetu ustvrdio je da 
će se o uspješnosti ovih prosvjeda moći prosuđivati tek 
na temelju činjenice hoće li nakon njih, kad se vratimo s 
prosvjeda u normalan život, naša svakodnevica biti imalo 
drugačija?

Iako se ovi prosvjedi tek trebaju održati, već je u ovom 
trenutku jasno da će poslije njih, barem kad su naše 
hrvatske prilike u pitanju, dosta toga biti drugačije. Prvo, 
napokon smo dočekali da se na ulicama naših gradova 
prosvjeduje zbog nečega što ima zadah samo, kako bi 
to mag pisane riječi sa zagrebačkog Gvozda ustvrdio „ 
naših žalosnih provincijalnih prilika”. Drugo, napokon 
su se prosvjedima priključili i oni kojima bi to moralo 
biti, slikovito rečeno, „u opisu radnog mjesta”. Prije svih 
ostalih ovdje mislim na naše sindikalne središnjice. Treće, 
razlozi zbog kojih se ovaj puta prosvjeduju pogađaju, 
kolokvijalno rečeno, „pravo u sridu”. Ogromna većina 
ljudi se slaže oko toga da je današnji svijet, u kome netko 
radi za 2 dolara, a netko za milijun puta više, duboko 
nepravedan. Subotnji prosvjednici, uz poruku o daljnjoj 
neodrživosti nepravde, šalju bjelosvjetskim moćnicima i 
poruku da postoje i oni koji su uvjereni da je taj i takav 
svijet ipak popravljiv. 

Odlaskom na prosvjed, drugima i što je jednako važno 
sebi, šaljemo jasnu poruku je li nam mjesto u većini koja je 
nezadovoljna, ali ništa ne čini da eliminira razloge svoga 
nezadovoljstva ili nam je mjesto među onim, možda čak i 
malobrojnima, koji znaju da ništa nije tako nepopravljivo 
loše, da se ne bi isplatilo pokušati učiniti boljim. Koliko je 
god važno, parafrazirajmo Žižeka, da u ponedjeljak svi 
skupa budemo makar i mrvicu bliže pravednijem svijetu, 
jednako je važna i spoznaja svakog od prosvjednika da je 
u subotu bio u pravo vrijeme, s pravim ljudima, iz pravih 
razloga, na pravom mjestu. 

 „Kakve su nam šanse?”, prije prosvjeda i „Jesmo li 
uspjeli”, poslije prosvjeda – dva su najčešća pitanja s 
kojima sam se svih ovih godina susreo pripremajući 
prosvjede zaposlenih u školama. Štoviše, u više sam 
navrata drugom pitanju bio izložen čak i od onih koji „niti 
su luk jeli, niti lukom mirisali”, odnosno onih naših kolegica 
i kolega koji su prosvjedovali tek iz udobnosti i sigurnosti 
svojih dnevnih boravaka. Proljetos sam tako vezano uz 
takozvane „facebook prosvjede” na zagrebačkim ulicama 
čuo i da se nije smjelo „urlat pred vratima političara”, 
„ometat odvijanje javnog prijevoza”, „mijenjat vlast prije 
izbora”. Naslušao sam se i primjedbi kako smo mi ipak 
prosvjetari, kako prosvjedujući šaljemo loš primjer našim 
učenicima, kako… Netko je davno još veleumno ustvrdio 
da kad nešto ne želiš učiniti, odjednom će se niotkud u 
tvojoj glavi pojaviti mnoštvo razloga i otegotnih okolnosti 
kojima ćeš opravdati svoju neaktivnost. Krivo mjesto i 
vrijeme, propusti organizatora, nejasni ciljevi, svaki od 
ovih razloga pojedinačno ili svi oni skupno nisu ništa drugo 
doli alibi za nesudjelovanje na prosvjedu. Moj alibi za 
nedolazak upućen mom povjereniku kojem sam obećao 
na prosvjed doći, mom kolegi s kojim sam se složio da 
na prosvjedu treba sudjelovati, mojima doma koji će me 
pitati zašto sam u subotu navečer ipak ostao doma, meni 
samome dok pokušavam nesanicu nadomjestiti snom… 

„Ne boj se! Nisi sam! Ima i drugi nego ti koji nepoznati 
od tebe žive tvojim životom. I ono sve što ti bje, ču i što 
sni gori u njima istim žarom, ljepotom i čistotom.”  U 
prvim stihovima Ujevićeva „Pobratimstva lica u svemiru” 
još sam proljetos prepoznao najbolji opis vlastitoga 
stanja kad bih se u kasnim satima vraćao s taozvanog 
„facebook prosvjeda”. Često su mi u misli navirali baš ovi 
stihovi i više dana nakon prosvjeda. Nimalo ne dvojim da 
ću ovaj osjećaj u subotu  podijeliti s mnogim sudionicima 
planetarnog pružanja podrške prosvjednicima s njujorškog 
Wall Streeta. 

„Dosta pohlepe – radnik je iznad 
profita” geslo je pod kojim su se 
i članovi sindikata Preporod u 
subotu, 15. listopada, pridružili 
prosvjedima održanima u više od 
tisuću gradova širom svijeta. Ri-
ječ je o globalnom pokretu koji se 
širi iz New Yorka, s njegovog Wall 
Streeta, dakle jednog od svjetskih 
centara financijske moći, i diže 
svoj glas protiv eksploatacije rad-
nika zbog ostvarivanja ogromnih 
dobiti malobrojne elite. Zvučalo bi 
ovo gotovo kao rečenica iz udž-
benika povijesti, kada svjetska fi-
nancijska kriza, a i naše političke 
i gospodarske prilike ne bi sva-

kodnevno tisuće radnika ostav-
ljale bez posla, dok istodobno još 
uvijek postoje oni koji teret krize 
uopće ne osjećaju.

Činjenica je da je ovaj svjetski 
prosvjedni val konačno na akci-
ju potaknuo i hrvatske sindikalne 
središnjice, te su ga sve, njih pet, 
podržale i sudjelovale na subot-
njim prosvjedima. Naša je sindika-
lana središnjica, Nezavisni hrvat-
ski sindikati, sudeći po sindikalnim 
obilježjima okupljenih u Zagrebu, 
okupila najveći broj članova. Čla-
novi našeg sindikata sudjelovali 
su osim na prosvjedu u Zagrebu 
i u prosvjedima održanim u Puli, 
Rijeci i Splitu, no najviše ih se, ot-
prilike stotinjak, okupilo upravo u 
Zagrebu. Subotnji prosvjed, odr-

žan samo tjedan dana nakon naše 
izborne Skupštine, bio je zapravo 
neočekivano brza provjera i novog 
ustrojstva našeg sindikata. 

Tako su se u Zagrebu okupili 
povjerenici i članovi iz dvaju Me-
đužupanijskih vijeća – Središnje 
i Sjeverne Hrvatske. Pokazalo je 
da novi ustroj nije promijenio stare 
navike, a to znači da su se naši 
Preporodovci kao i uvijek odazva-
li, okupili i dostojanstveno, noseći 
obilježja svoga sindikata i svoje 
sindikalne središnjice, sudjelova-
li u prosvjedu. Doista je šteta što 
prosvjed nije imao bolju tehničku 
podršku. Očekivali smo, budući 
da su njegovu organizaciju podr-
žale sve sindikalne središnjice, 
da će nas na Trgu bana Jelači-

ća dočekati bina i pristojan ra-
zglas. Ovako su svi prosvjednici, 
osim malobrojnih okupljenih tik uz 
spomenik banu Jelačiću, bili do-
vedeni u situaciju da niti vide niti 
čuju govornike, ali se zato čulo 
kojekakvih uzvika poput „NE ula-
sku u EU!” ili nekih koji su starije 
generacije podsjetile na prvosvi-
banjske sletove. Zbog toga su, ovi 
prvenstveno građanski prosvjedi, 
pomalo nalikovali onim proljetnim 
takozvanim facebook prosvjedi-
ma, a nedostatak ozbiljnije orga-
nizacije i dobrog razglasa samo je 
pojačavao taj dojam.

Ipak, naša je kolegica Biserka 
Kraljić Arsić od okupljenih dobila 
glasan pljesak nakon što je proči-
tala tekst u kojem u ime svih nas 
predlaže jedino moguće rješenje 
hrvatske, a i svjetske krize – ula-
ganje u ljude, a to prvenstveno 
znači ulaganje u obrazovanje. 
Tekst je u cjelosti dostupan na na-
šim web stranicama. 

I da zaključimo. Bilo je dobro i 
važno sudjelovati na ovim pro-
svjedima. Ponajprije stoga jer nit-
ko kome je stalo do toga kako će 
izgledati budućnost naše djece ne 
bi smio ostati izvan njih. A onda 
i zato jer je to nakon dugo, dugo 
vremena bila zajednička akcija 
hrvatskih sindikalnih središnjica, 
što valja pozdraviti i podržati. No, i 
zato jer je to bila još jedna uspješ-
na provjera funkcioniranja našeg 
sindikata kao organizacije.

Sonja Mudrić
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Sindikat Preporod sudjelovao 
u globalnim prosvjedima

Iz krize samo ulaganjem 
u obrazovanje
Bilo je dobro i važno sudjelovati na prosvjedima, ponajprije stoga jer nitko kome je stalo 
do toga kako će izgledati budućnost naše djece ne bi smio ostati izvan njih, a onda i 
zato jer je to nakon dugo, dugo vremena bila zajednička akcija hrvatskih sindikalnih 
središnjica, što valja pozdraviti i podržati
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Sindikat zaposlenika u hrvat-
skom školstvu – Preporod 
održao od 7. do 9. listopada 

u Svetom Martinu na Muri svoju re-
dovnu izbornu skupštinu, na kojoj 
je sudjelovalo više od 250 skupšti-
nara. Za predsjednika je ponovno 
izabran dosadašnji predsjednik 
Željko Stipić. Skupštini su nazočili 
i brojni gosti i uzvanici među koji-
ma Jasenka Đenović, ravnateljica 
Uprave za predškolski odgoj i obra-
zovanje u Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa, Ivica Lovrić, 
pročelnik Gradskog ureda za obra-
zovanje, kulturu i šport Grada Za-
greba, Marija Lugarić, zastupnica 
u Hrvatskom saboru, Krešimir Se-
ver, predsjednik Nezavisnih hrvat-
skih sindikata, Branko Nećemer, 
član Velikog vijeća Sindikata hrvat-
skih učitelja, Vjekoslav Robotić, 
predsjednik ogranka Koprivničko-

križevačke županije Udruge hrvat-
skih srednjoškolskih ravantelja i 
ravnatelj Gimnazije Fran Galović, 
Koprivnica; Karmen Hans-Jalšo-
vec, predsjednica ogranka Varaž-
dinske županije, dopredsjednica 
Hrvatske udruge ravnatelja osnov-
nih škola i predsjednica Upravnog 
vijeća Hrvatske zajednice osnov-
nih škola te Ivan Vavra, direktor 
Školskih novina.

U svečanom dijelu skupštine 
župan Međimurske županije Ivan 
Perhoč i predsjednik Sindikata 
Željko Stipić, na kraju sindikalne 
akcije „Najbolji u najtežim uvjeti-
ma”,  uručili su prijenosna računala 
učiteljicama iz 7 škola s područja 
Međimurske županije koje u zna-
čajnijem opsegu pohađaju učenice 
i učenici romske nacionalnosti. Sa 
skupštine Preporoda još jednom 
je poslana snažna poruka pro-
svjetnim vlastima da se djelom, 
a ne riječima uključe u stvaranje 
boljih uvjeta u svim školama koje 
pohađaju djeca iz takozvanih de-
priviranih društvenih skupina, ali i 
da se iznađu dodatne mogućnosti 
vrednovanja odgojno-obrazovnog 
rada učiteljica i učitelja koji rade u 
ovakvim osnovnim školama. 

Otvarajući Skupštinu Željko Sti-
pić je rekao i sljedeće: 

„Nedavno sam osnivajući po-
družnicu u jednoj srednjoj školi čuo 
kako nas je povjerenik konkurent-
skog sindikata pogrdno najavio ri-
ječima „tamo neki novi sindikatić”. 
Žalim što ovaj naš kolega nije da-
nas s nama, jer bi ga više od 260 
povjerenika razuvjerilo po pitanju 
veličine, a brojka 7 demantirala i 

po pitanju  godine proizvodnje sin-
dikalnog proizvoda nazvanog Pre-
porod. 

 U kratkom sindikalnom vreme-
plovu, prisjetimo se skupštinske 
devedeset i četvrte kada smo se 
osnovali, skupštinske devedeset 
i šeste kada smo se otvorili i pre-
ma srednjim školama, skupštin-
ske dvije tisućite kada se dogodio 
srednjoškolski sindikalni boom u 
Zagrebu, skupštinske dvije tisuće i 
četvrte kada su nam se iste godine 
dogodila i redovna i jedina izvan-
redna skupština te, na kraju, ujedi-
niteljske skupštine iz dvije tisuće i 
sedme. 

Taj jedan i jedinstveni sindikat, 
stvoren na skupštini u Selcu, da-
nas u Svetom Martinu na Muri, u 
najsjevernijem dijelu Hrvatske, 
započinje svoje sedmo skupštin-
sko okupljanje. Odabirom Svetog 
Martina na Muri i Međimurske 
županije Preporod se vraća svo-
jim korijenima, naši bi konkurenti 
to više doživjeli kao povratak na 
mjesto zločina. Vraćamo se u Me-
đimurje, Međimurje bez kojeg niti 
bi bilo Preporoda, niti bi Preporod 
predstavljao ono što u sindikalnom 
smislu danas predstavlja. Među 
četrdesetak povjerenika koji su 
devedeset i četvrte osnovali novi 
školski sindikat, njih više od polo-
vice bili su povjerenice i povjerenici 
baš iz međimurskih osnovnih ško-
la. Da je Međimurje sindikalni ba-
stion Preporoda najbolje svjedoči 
činjenica da smo u Međimurju i u 
osnovnim i u srednjim školama ne 
samo većinski, nego skoro i jedini 
školski sindikat.

Otvarajući prije četiri godine 
skupštinu u Selcu pozdravio sam 
tada okupljenih 213 povjerenika 
naše velike sindikalne obitelji. Da-
nas nas je pedesetak više nego 
tada, a u mislima s nama u ovom 
je trenutku barem još pedesetak 
naših povjerenica i povjerenika koji 
na njihovu i našu žalost danas nisu 
mogli biti s nama. Na našem trod-
nevnom skupštinskom okupljanju 
nećemo se, kolegice i kolege, baviti 
tek sami sobom, izborima, statu-
tom i sličnim. Pokušat ćemo s naše 
skupštine ukazati i na jedan vrlo 
konkretan problem, ali i odgovor-
nima ukazati na potrebu nalaženja 
njegovog žurnog rješenja. 

Naš je sindikat proteklih godi-
na koristio ama baš svaku priliku, 
a netom završeni osnovnoškolski 
kolektivni pregovori bili su zadnja 
takva prigoda, da ukaže na neri-
ješen problem posebnog vredno-
vanja rada zaposlenih u školama 
koje pohađaju djeca iz takozvanih 
depriviranih društvenih skupina. 
Problem je posebno aktualan baš u 
pojedinim međimurskim osnovnim 
školama. Ministri i državni tajnici 
su se mijenjali, a šutnja i minori-
ziranje problema ostali su jedina 
reakcija. No, ako itko u ovoj zemlji, 
barem kada su sindikati u pitanju, 
zna da izgubljena bitka, pa ni više 
bitaka u nizu, ne znači izgubljeni rat 
i kapitulaciju, onda to znamo jako 
dobro baš mi u Preporodu. S ove 
naše skupštine pokazat ćemo koli-
ko cijenimo i poštujemo one među 
nama koji svoj posao moraju raditi 
u težim uvjetima nego svi mi ostali. 
Poruka je to koja se nikako ne bi 
smjela zagubiti na putu od Svetog 
Martina do Svetica.

Znam da očekivanja tisuća i ti-
suća naših članica i članova čije 
interese danas ovdje predstavlja-
mo nisu mala. Hrvatska se nalazi 
na prekretnici, možda jednako za-
htjevnoj i neizvjesnoj kao i počet-
kom devedesetih. Od sindikata će 
se u godinama koje dolaze tražiti i 
zahtijevati sigurno i ono što sindi-
kati neće biti u stanju, ni uz najbolju 
volju izvršiti, osigurati članstvu. Izni-
mno je važno da u tim suštinski no-
vim okolnostima radnici ostanu što 
je moguće čvršće vezani uz svoje 
sindikalne organizacije. Ovih dana 
često se čuje kako političari napo-
kon trebaju narodu početi govoriti 
istinu. U narodu se čak zbijaju šale 
kako je normalno da se prije bra-

ka, poslije lova i prije izbora govore 
tek laži. Nisam ni od koga čuo da je 
spomenuo kako dolazi vrijeme da 
i sindikati počnu svojim članovima 
napokon govoriti istinu. Upravo to 
i takvo vrijeme, kolegice i kolege, 
neumitno dolazi. Dolazi vrijeme da 
se i drugi sindikati počnu ponašati 
poput Preporoda.

Dolazi vrijeme temeljite demonta-
že hrvatske sindikalne laži. Vrijeme 
sindikalnom odvajanju žita od kuko-
lja. Dolazi vrijeme kad će sindikalisti 
morati napokon objasniti o kakvom 
se to pregovaračkom uspjehu radi 
kada je tekst Sporazuma o našim 
plaćama i poslije dvije godine mr-
tvo slovo na papiru. Dolazi vrijeme 
kada više neće biti moguće uspješ-
nim proglasiti štrajk poslije kojeg 
su plaće ostale jednako smanjene. 
Dolazi vrijeme kada se gubitak ma-
terijalnih prava neće proglašavati 
velebnim pregovaračkim uspjehom 
uz ponižavajuće i cinično objašnje-
nje da se moglo izgubiti i više. 

Za takva vremena mi smo u 
Preporodu bili spremni i dosada, a 
nakon ove skupštine bit ćemo još i 
spremniji. Našem smo se članstvu 
obraćali samo i jedino s istinom i 
onda kad nas je bilo dvadesetak 
puta manje, i onda kada su naše 
kolege sindikalisti od nas okretali 
glavu, i onda kada uz nas nije bilo 
nikoga. Danas kada nas ima osam i 
pol tisuća i kad iza nas stoji i najjača 
sindikalna središnjica, naši Nezavi-
sni hrvatski sindikati, uvjeren sam 
da imamo i odlučnosti i  umijeća i 
snage stati u zaštitu naše profesije, 
u zaštitu djelatnosti odgoja i obrazo-
vanja, u zaštitu naših plaća, primje-
renih uvjeta rada i materijalnih prava 
koja zaslužujemo. S ovim mislima 
pozivam vas, kolegice i kolege, da i 
službeno zajednički započnemo ra-
diti na ovoj našoj Sedmoj redovnoj i 
izbornoj skupštini. 

U Glavno vijeće izabrani su Gor-
dana Kovač Bluha – predsjednica, 
Biljana Pavelić, Ljubomir Mitro-
vić, Alma Rovis Brandić, Branko 
Barač, Igor Jovanović, Nevesin 
Vusić, Jasenka Pleh, Vladimir Gu-
delj Velaga, Vesna Brkljačić, Želj-
ka Kollert, Marina Jovanić, Željan 
Brljević, Sebastijan Troskot, Irena 
Levačić i Samson Štibohar.

Za članove Nadzornog vijeća 
izabrani su Milena Vladanović 
Mandalinić, Zdravko Štefić, Mila 
Alivojvodić, Marija Benić i Mla-
denka Bilobrk.

                 Sedma redovna i izborna Skupština Sindikata  zapoSlenika u hrvatSkom školStvu preporod

Vrijeme je za demontažu hrvatske 
sindikalne laži

Dolazi vrijeme kad će sindikalisti napokon morati objasniti o kakvom se to pregovaračkom uspje-
hu radi kada je tekst Sporazuma o našim plaćama i poslije dvije godine mrtvo slovo na papiru. Do-
lazi vrijeme kad se više neće moći uspješnim proglasiti štrajk poslije kojeg su plaće ostale jednako 
smanjene. Dolazi vrijeme kada se gubitak materijalnih prava neće proglašavati velebnim pregova-
račkim uspjehom uz ponižavajuće i cinično objašnjenje da se moglo izgubiti i više

Za konciznost u ovom izlaganju odlučio 
sam se i zbog toga što su iscrpni, uglavnom 
mjesečni izvještaji o svim važnijim događanji-
ma u sindikatu redovito kroz ove četiri godine 
stizali članstvu i povjerenicima, što je sudioni-
cima skupštine upućen i skupni prikaz četve-
rogodišnjeg rada. Potaknut, s jedne strane, 
problemima s kojima smo se suočili, odnosno 
s pojedinačnim kritičkim ocjenama koje su sti-
zale na račun donošenja pojedinih odluka pa 
i organiziranja nekih sindikalnih akcija, vodeći 
računa ponajprije da se eventualne pogreške 
i propusti u buduće ne događaju, pokušat ću 
se u ovom izlaganju usredotočit tek na neko-
liko ključnih problema i situacija s kojima sam 
se suočio. 

Prva je situacija, za neke u sindikatu poka-
zalo se i problem, javno iskazivanje nezado-
voljstva. Po strani ćemo ostaviti razmišljanja, 
a nemojmo se zavaravati - ima i među član-
stvom i među povjerenicima onih koji tako 
misle, da sindikalnom članstvu zaposlenom u 
školama uopće nije mjesto na ulicama s tran-
sparentima i zviždaljkama u rukama. Veza-
no za prosvjede spomenut ću i razmišljanje, 
posve legitimno, s kojim se ne slažem, da bi 
se prosvjedovati trebalo isključivo s drugima, 
a nikako sam. Mi smo kroz ove četiri godine 
sudjelovali u trima prosvjedima. Pred sre-
dišnjicom HDZ-a, pred Uredom za socijalno 
partnerstvo i u takozvanim facebook prosvje-
dima. 

Na prosvjedima su sudjelovali uglavnom 
povjerenici. Nismo na prosvjede pozivali član-
stvo, dijelom i zato što smo bili oprezni prema 
takvom vidu provjere. Članstvo nismo pozivali 
i zato što smo procijenili da ukupni učinak niti 
sa masovnijim okupljanjem ne bi bio značaj-
no bolji. Da nije bilo dvaju naših prosvjeda u 
protekle četiri godine, prosvjed SHU-ovih po-
vjerenika pred Ministarstvom bio bi jedini pro-
svjed obrazovnih sindikata. Stoga mislim da i 
ubuduće, uvijek kada procijenimo, prosvjede 
trebamo i samostalno organizirati. Naravno 
da se uvijek treba, ako procijenimo da je to 
u interesu naše sindikalne organizacije i na-
šega članstva uključiti i u prosvjede drugih 
organizatora.

treba li kritizirati stranke
Treća dvojba vezana uz prosvjede vezana 

je uz primjedbu da sindikat ne bi trebao javno 
iskazivati nezadovoljstvo politikom pojedine 
stranke. Mi jesmo sindikat koji je organizirao 
prosvjed pred središnjicom Hrvatske demo-
kratske zajednice. Učinili smo to u trenutku 
kada smo procijenili da nam nema druge 
nego javno iskazati nezadovoljstvo najavom 
smanjenja plaća, što se na kraju i dogodilo, 
ali i upozoriti na nedopustivu bahatost i ra-
sipništvo tadašnjeg HDZ-ova predsjednika. 
Uporište za ovakav naš stav nalazio sam i još 
uvijek nalazim u pojedinim odredbama našeg 
statuta koje nas upućuju, citiram „na borbu 
protiv nezakonitog djelovanja, prekoračenja 
ovlasti, zloupotrebu položaja, nemoralnog 
postupanja i kriminala u društvu”. Važno je 
istaknuti još jednu dimenziju ovog prosvjeda. 
Pred središnjicom vladajuće stranke nama su 
se na simboličkoj razini priključili i predsjedni-
ci nekih drugih važnih sindikata. 

Iako je danas opće mjesto hrvatske politi-
ke osuda postupaka pojedinaca iz vladajuće 
stranke, moj je stav da je baš u određenom 
trenutku pa i prije drugih, bilo važno da jav-
na osuda nedopustivog ponašanja stigne i iz 
sindikalnih krugova. Drugi naš prosvjed je kao 
što znate završio javnim spaljivanjem Odluke 
Gospodarsko-socijalnog vijeća. Neki od naših 
povjerenika mislili su tada da smo otišli malo 
predaleko. Da smo, ako smo već prosvjed 
organizirali, s njega trebali poslati suzdržani-
ju poruku. Ne mogu se složiti s ovakvim raz-
mišljanjima. Smisao prosvjeda je slanje jake 
poruke, a jaka je samo ona poruka koja nije 
uobičajena, poruka s kojom se ne susrećemo 
svakodnevno. Nama je Odlukom GSV-a na-
nesena ogromna nepravda. U pregovarački su 
odbor javnih službi ušli predstavnici sindikata 
koji imaju tri ili četiri puta manje članova nego 
Preporod. Ovo se nije niti moglo niti smjelo 
odšutjeti. Da smo dobro izabrali u pogledu sa-
mog čina spaljivanja Odluke najbolje ukazuje 
činjenica da je izostala bilo kakva prijava, s 
jedne strane, dok je, s druge strane, zanima-
nje javnosti za sam događaj bilo iznimno. 

 izvještaj predsjednika o   djelovanju Sindikata od 2007. do 2011. godine

Preporod  neće popuštati pred ucjenama



REPOROD Glasilo Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu PREPOROD, ISSN 1331-1492, godina 16, broj 60, Zagreb, listopad 2011.

3

Sudjelovanje naših povjerenika pa i članova 
na proljetnim „facebook prosvjedima”, tako-
đer, su nam pojedinci zamjerili. „Ništa se io-
nako nije uspjelo” – najčešći je komentar onih 
koji su nam zamjerali. Ne slažem se s ocje-
nom da se ništa nije uspjelo. Poštovanja je 
vrijedna činjenica da se na ovim prosvjedima 
znalo okupiti i desetak tisuća prosvjednika, a 
da iza višesatnih šetnji Zagrebom nisu staja-
le niti stranke, niti sindikalne središnjice, niti 
moćni granski sindikati. Na ove smo prosvje-
de pozvali, prije svih, naše povjerenike, s ovih 
smo prosvjeda poslali poruku da se prosvjedi-
ma priključi i sindikalno članstvo iz drugih sin-
dikata i svih sindikalnih središnjica. I danas, 
više mjeseci od organiziranja posljednjeg pro-
svjeda, mislim da je bilo važno biti dijelom ove 
„prosvjedne priče”“ i da sudjelovanje u „face-
book prosvjedima” nije bilo promašaj.

zašto smo prekinuli svibanjski štrajk
Svibanjski štrajk školskih sindikata, napose 

njegove štetne posljedice po organizatore, 
drugo je sindikalno događanje na koje se že-
lim osvrnuti. Znam da je prošlo dosta vreme-
na i da se u međuvremenu dosta sindikalnog 
dogodilo, ali baš zbog mogućeg ponavljanja 
identične ili slične situacije, dobro je još jed-
nom se prisjetiti kako okolnosti u kojima su 
neke odluke donesene tako i opravdanosti, 
odnosno neopravdanosti samih odluka. Prije 
svega trebamo znati da je svibanjski štrajk, 
uostalom kao i neki prijašnji štrajkovi školskih 
sindikata, bio ne samo sredstvo, na žalost be-
zuspješno, pritiska usmjerenog prema držav-
nim vlastima, nego i moćno sredstvo pritiska 

na najslabiji sindikat čije je članstvo u štrajku 
sudjelovalo. Najava štrajka, s jedne strane, i 
odluka o prekidu štrajka, s druge strane, ključ-
ne su situacije u samome štrajku za sindikat 
čije članstvo većinski sindikati u štrajku žele, 
ali im je mrsko svako spominjanje čak i imena 
Sindikata Preporod. 

Zakonitost samog štrajka za svoje članove 
Preporod je osigurao pravovremenom naja-
vom štrajka. U štrajku su članovi Preporoda 
sudjelovali u istom opsegu kao i članovi dru-
gih sindikata. Najspornije se u svemu poka-
zalo donošenje odluke o prekidu štrajka prije 
nego što su to učinile kolege iz drugih škol-
skih sindikata. Našu smo odluku da se ne ide 
u drugi dan štrajka temeljili na dva uporišta. 
Imali smo, s jedne strane informaciju, poka-
zat će se potpuno pouzdanu, da se o drugom 
danu štrajka ozbiljno ni ne razmišlja u drugim 

sindikatima. S druge strane, pojedini sindikati 
za koje se javno najavljivalo da će se štrajku 
priključiti drugi dan, nisu čak štrajk ni najavili. 
S treće strane, odugovlačenjem s odlukom, 
izložili bismo članstvo ili dio članstva, da u 
štrajku ostane i nakon što štrajk bude zavr-
šen. Za ovu su situaciju, inače, predviđene 
vrlo oštre posljedice. Važno je znati za člano-
ve, ne i za sindikat. 

Obznanjivanjem odluke o završetku štrajka 
prije drugih sindikata mi smo se izložili kako 
kritici od strane sindikalnih kolega tako i od di-
jela povjerenika i članova. Neke su kritike išle 
tako daleko da nas se proglašavalo odgovor-
nim za neuspjeh štrajka. Zanimljivo je da su 
ovakve ocjene dolazile čak i od istih pojedina-

ca koji su sam štrajk proglašavali uspješnim. 
Naravno da se radi o neutemeljenim ocje-
nama, dijelom smišljenim a dijelom nastalim 
zbog nerazumijevanja cijele situacije. Ni da-
nas, kada je od ove sindikalne akcije prošlo 
dosta vremena nisam siguran da bi u sličnoj 
situaciji trebalo postupiti bitno drugačije. Pri-
hvatljiva su mi razmišljanja da možda nije 
trebalo žuriti s javnim objavljivanjem odluke 
o prekidu štrajka, odnosno da je prvo trebalo 
s odlukom upoznati vlastito članstvo i povje-
renike, a tek zatim, ako nije moguće izbjeći, 
s odlukom ići i prema javnosti. Na kraju, a 
nije nevažno, valja istaknuti da su sve odluke 
vezane za ovaj štrajk donijela odgovarajuća 
tijela sindikata uz maksimalno uvažavanje 

procedure za provođenje štrajka predviđene 
našim internim  odgovarajućim propisima.

ne potpisujemo štetne kolektivne ugovore
Donošenje odluke o nepotpisivanju osnov-

noškolskog kolektivnog ugovora – treća je si-
tuacija o kojoj želim nešto više reći u ovom 
osvrtu na proteklo razdoblje. Pojedinim čla-
novima, ali i povjerenicima ovakva se odluka 
učinila pogrešnom. Na prvi pogled, dakako 
radi se samo o prvom pogledu, paradoksalno 
je da jedan sindikat koji čini toliko toga da bi 
osigurao svojim predstavnicima sudjelovanje 
u kolektivnim pregovorima, nakon višegodiš-
njeg sudjelovanja u tim istim pregovorima, od-
bije samim činom potpisa potvrditi svoj prego-
varački legitimitet. Za razumijevanje naše od-
luke važno je razlučiti što bi samo potpisivanje 
kolektivnog ugovora donijelo našem članstvu i 
našoj organizaciji. Krenimo od negativnih po-
sljedica. 

Prvo, ovim smo ugovorom definitivno osta-
li bez prava na naknadu za mjesni prijevoz, 
jednog važnog materijalnog prava. Drugo, 
sindikat potpisnik je na gubitak pristao unatoč 
činjenici da se kroz produženu primjenu još 
kroz neki vremenski period mogla osigurati 
primjena ovog materijalnog prava. Treće, uno-
šenje u kolektivni ugovor dviju tzv. „sačekuša”, 
odnosno novih materijalnih prava s odgođe-
nom primjenom, postupak je koji je Preporod 
prethodno već u više navrata osudio. Četvrto, 
ugovor u sebi sadrži i više diskriminirajućih 
odredbi usmjerenih i prema zaposlenima i pre-
ma manjinskom sindikatu. Nismo naveli sve, 
ali jesmo naveli najvažnije. Jedina pozitivna 
posljedica potpisivanja ugovora bilo bi sudje-
lovanje naših predstavnika u radu pojedinih 
županijskih komisija za tehnološke viškove. 

Iako se radi o važnoj aktivnosti, potpisa-
ti ugovor samo radi ostvarivanja ovog prava 
značilo bi popustiti pred otvorenom ucjenom. 
Ovogodišnje iskustvo s radom županijskih ko-
misija, npr. u Međimurju, upućuje na činjeni-
cu da smo i u pogledu ovog pitanja ispravno 
procijenili, odnosno da se „druga strana” nije 
nakon ucjene odlučila i „trenirati strogoću” po 
ovom pitanju baš na našoj sindikalnoj orga-
nizaciji. Zakonito formiranje pregovaračkog 
odbora, odgovorno sudjelovanje u kolektivnim 
pregovorima i odgovorno donošenje odluke o 
potpisivanju ili nepotpisivanju kolektivnog ugo-
vora – tri su ključna stava kojih smo se u svezi 
s kolektivnim pregovaranjem držali do sada, 
ali na kojima ćemo ustrajavati i ubuduće.

Nisu ova tri problema, proistekla iz triju od-
vojenih situacija, jedini problemi s kojima su 
se morale u protekle četiri godine nositi najod-
govornije osobe u sindikatu. Kamo sreće da 
jesu. Izostanak odgovarajućeg učinka unatoč 
značajnom angažmanu (peticija zbog uvođe-
nja nove pedagoške mjere), nezadovoljstvo 
pojedinim postupcima, ali i neučinkovitošću 
naše sindikalne središnjice, nedovoljan utje-
caj na kreiranje školskih propisa, pristranost 
prosvjetnih vlasti prema pojedinim školskim 
sindikalnim organizacijama, nerazumijevanje 
i nezainteresiranost javnosti za odgojno-obra-
zovne, ali i sindikalne sadržaje i probleme, ne-
dovoljna uključenost članova, podružnica i žu-
panijskih vijeća u postupak donošenja važnih 
odluka, nedovoljan sindikalni rad u podruž-
nicama – tek su neki od problema o kojima 
sam, također, mogao nešto više reći u ovom 
obraćanju sudionicima skupštine. 

                 Sedma redovna i izborna Skupština Sindikata  zapoSlenika u hrvatSkom školStvu preporod

 izvještaj predsjednika o   djelovanju Sindikata od 2007. do 2011. godine

Preporod  neće popuštati pred ucjenama
Zakonito formiranje prego-
varačkog odbora, odgovor-
no sudjelovanje u kolektiv-
nim pregovorima i odgo-
vorno donošenje odluke o 
potpisivanju ili nepotpisi-
vanju kolektivnog ugovora 
– tri su ključna stava kojih 
smo se u svezi s kolektiv-
nim pregovaranjem držali 
do sada, ali na kojima ćemo 
ustrajavati i ubuduće

Završena akcija Sindikata Preporod 
i Međimurske županje
Prijenosna računala najboljima

U svečanom dijelu izborne skupštine je po jedna učiteljica iz 7 
međimurskih osnovnih škola nagrađena prijenosnim računalom. 
Irena Levačić, učiteljica u Osnovnoj školi Ivanovec i predsjednica 
Županijskog vijeća osnovnih škola u Međimurskoj županiji objasnila 
je da je Sindikat Preporod u posljednjih desetak godina, potaknut 
upravo inicijativama i prijedlozima, koji su prema središnjici stizali 
od Županijskog vijeća Međimurske županije, u više navrata zatražio 
od prosvjetnih vlasti da se aktivnije uključe u rješavanje problema s 
kojima se susreću zaposlenici u osnovnim školama, koje pohađaju 
učenice i učenici iz takozvanih depriviranih društvenih skupina. 

„Preporod je sudjelujući u osnovnoškolskim kolektivnim pregovori-
ma, tražio da se poprave uvjeti rada u ovim školama, ali i da se dodat-
no nagradi odgojno-obrazovni rad u zahtjevnijim uvjetima. Na žalost, 
prosvjetne vlasti su se oglušile na sve argumente o potrebi dodatnog 
nagrađivanja za rad u ovim školama. Ne mireći se s činjenicom da se 
nije uspjelo kroz kolektivne pregovore dodatno nagraditi barem one 
naše kolegice i kolege koji rade u školama sa značajnim postotkom 
učenika romske nacionalnosti, makar i simboličnim 10-postotnim po-
većanjem plaće, vodstvo Sindikata Preporod je odlučilo da se po jed-
nu učiteljicu iz 7 međimurskih osnovnih škola prigodno nagradi prije-
nosnim računalima. Dodjeljivanjem računala „Najboljima u najtežim 
uvjetima”, želimo izraziti svoju zahvalnost onima najboljima među 
nama i poslati poruku prosvjetnim vlastima o potrebi njihova žurnog 
uključivanja u stvaranje boljih radnih uvjeta, ali i adekvatnog nagra-
đivanja odgojno-obrazovnog rada u posebno zahtjevnim uvjetima. 

Učiteljice kojima ćemo danas uručiti ove vrijedne nagrade, odabra-
ne su od svojih kolegica i kolega, onih najpozvanijih za prepoznava-
nje najboljih u svojim zbornicama. U Preporodu važnim smatramo to 
što nam je potporu u provedbi akcije pružila Međimurska županija. U 
Preporodu smo uvjereni kako ni ubuduće neće izostati puna surad-
nja županije i našeg sindikata u rješavanju ovog složenog problema” 
– rekla je Irena Levačić te pozvala župana Međimurske županije 
Ivana Perhoča i predsjednika Sindikata Željka Stipića da odabrani-
ma uruče vrijedne nagrade. Računala su dobile Svjetlana Zlatarek 
(OŠ Kuršanec), Bernarda Novak (OŠ Macinec), Nevenka Polanec-
Petek (PŠ Držimurec-Strelec), Ivanka Novak (OŠ Orehovica), Milica 
Vadlja (OŠ Vladimira Nazora Pribislavec) i Ana Lončarić-Tretnjak 
(Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec).   
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31. svibnja Održano Županijsko vijeće Split-

sko-dalmatinske županije. Na sastanku, na 
kojem je sudjelovao i predsjednik Sindikata, 
najviše se govorilo o provedbi izbora u sindi-
kalnim podružnicama. Posebno je upozoreno 
na sve poslove koje će, vezano za ovu važnu 
predskupštinsku aktivnost, morati obaviti po-
vjerenice i povjerenici. Detaljno su analizirane 
najvažnije promjene u sadržaju osnovnoškol-
skog Kolektivnog ugovora.

1. lipnja Održana Osnivačka sjednica Sin-
dikalne podružnice u Osnovnoj školi Luke 
Perkovića u Brinju. Za sindikalnog povjere-
nika je izabran Drago Katalinić, a za zamje-
nika povjerenika Darko Draženović. Nakon 
osnivanja podružnice u brinjskoj osnovnoj 
školi Preporod na području Ličko-senjske 
županije djeluje u četiri osnovne i jednoj 
srednjoj školi. ČESTITAMO! 

10. lipnja Preporod priopćenjem reagirao na 
pojavu učestalog kršenja Pravilnika o ocjenji-
vanju. Naime, u mnogim se školama roditelji-
ma organiziraju roditeljski sastanci i dopuštaju 
informativni razgovori nastavnika s roditeljima 
u posljednjim danima nastavne godine. Priop-
ćenjem je zatraženo da ravnatelji maksimalno 
zaštite nastavnike, a od prosvjetnih vlasti da 
učine sve što je potrebno kako bi se Pravilnik o 
ocjenjivanju dosljedno poštovao i u odredbi ko-
jom se onemogućavaju pritisci na nastavnike 
prigodom završnog ispitivanja i zaključivanja 
ocjena.

15. lipnja Predsjednik Sindikata sudjelovao 
na 46. sjednici Središnjeg odbora Nezavisnih 
hrvatskih sindikata. Na sjednici se s posebnom 
pažnjom raspravljalo o promjenama pojedinih 
odredbi Statuta Nezavisnih hrvatskih sindikata, 
Pravilnika o radu NHS-a i organizaciji predstoje-
ćeg IV. Sabora Nezavisnih hrvatskih sindikata.

16. lipnja Osnovana podružnica Prepo-
roda u koprivničkoj Gimnaziji Frana Ga-
lovića. Za povjerenicu, u 10. podružnici 
Sindikata Preporod na području Koprivnič-
ko-križevačke županije izabrana Gordana 
Međimorec, a za zamjenicu povjerenice 
Dubravka Tehterle. ČESTITAMO!      

18. lipnja U organizaciji predsjednika Glav-
nog vijeća Miljenka Lukičeka u Daruvaru održa-

no jednodnevno savjetovanje za sindikalne po-
vjerenice i povjerenike Grada Zagreba i Zagre-
bačke županije. Predavaču dr. Viktoru Gotovcu, 
profesoru Radnog prava na Pravnom Fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, sudionice i sudionici su 
postavili brojna pitanja u vezi s problemima na 
koje nailaze u obnašanju svojih sindikalnih duž-
nosti. Nakon radnog dijela uspješno su organi-
zirani i rekreativni sadržaji.

29. lipnja Na poziv povjerenika Roberta Pa-
vlića, predsjednik Preporoda sudjelovao na sa-
stanku Sindikalne podružnice Osnovne škole 
Vladimira Nazora u Crikvenici. Razlog sastan-
ku bili su problemi s opozivom članova škol-
skog odbora imenovanih od strane učiteljskog 
vijeća. Prethodno su se povjerenik, pravnica i 
predsjednik Sindikata sastali s gradonačelni-
kom Crikvenice Damirom Rukavinom. Na sa-
stanku su dogovoreni konkretni potezi kojima 
će se pokušati riješiti problem. 

1. srpnja Pravnica i predsjednik Sindikata, 
na poziv sindikalnog povjerenika Ante Krišti-
ća, sudjelovali su na sastanku Podružnice 
Preporoda u Osnovnoj školi Bukovac u Za-
grebu. Na sastanku se najviše razgovaralo 
o problemima nastalim u vezi sudskih tužbi 
zbog smjenskoga rada. Na ovom su sastanku 
dogovorena buduća postupanja, kako Sindi-
kata tako i naših članova koji su se suočili s 
ovim problemom. Pažnju sudionika sastanka 
privukle su i informacije vezane za pojedine 
odredbe novog osnovnoškolskog Kolektivnog 
ugovora.

6. srpnja  U Saboru pred-
sjednik Sindikata se susreo 
sa saborskom zastupnicom 
Marijom Lugarić. Saborskoj 
zastupnici SDP-a i člani-
ci Odbora za obrazovanje, 
znanost i kulturu Hrvatskog 
sabora, uručena su dva pri-
jedloga Preporoda vezana za Izmjene i dopu-
ne Zakona o odgoju i obrazovanju. Prijedlozi 
se odnose na oduzimanje ovlasti osnivačima 
da imenuju i razrješavaju sve članove školskih 
odbora, osim izravno biranog predstavnika svih 
zaposlenika, te na sudjelovanje i predstavnika 
manjinskog sindikata u radu županijskih komi-
sija za rješavanje problema tzv. tehnoloških 
viškova u školama.

12. srpnja Odbor za obrazovanje Hrvatskog 
sabora podržao prvi, ali ne i drugi prijedlog sa-
borske zastupnice Marije Lugarić. Riječ je o 
prijedlozima koje je prethodno predstavnik Pre-
poroda uručio zastupnici SDP-a. Tri dana ka-
snije, 15. srpnja, spomenuto je rješenje postalo 
sastavnim dijelom Izmjena i dopuna zakona o 
odgoju i obrazovanju.

20. srpnja Predsjednik Ne-
zavisnih hrvatskih sindikata 
Krešimir Sever i predsjednik 
Preporoda Željko Stipić održali 
tiskovnu konferenciju „HDZ 
nastavlja štititi korupciju pri za-
pošljavanju u školama” s koje 
je upozoreno na odgovornost 
vladajuće stranke za diskrimi-
naciju pri zapošljavanju takozvanih „tehnoloških 
viškova” u osnovnim i srednjim školama. Naime 
prosvjetne su vlasti odustale od toga da se Izmje-
nama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju 
„anuliraju” štetne posljedice odredbi kolektivnih 
ugovora koje se odnose na zapošljavanje nastav-
nica i nastavnika koji postanu „tehnološki viškovi”. 

12. kolovoza Sindikat Preporod priopćenjem 
pružio podršku zaposlenicima zagrebačkog Ra-
dija 101. Sindikat je pozvao saborski Odbor za 
Ustav, Poslovnik i politički sustav na poništava-
nje sporne odredbe o zabrani prijenosa koncesije 
čime bi se omogućio nastavka rada Stojedinice.

26. kolovoza Održana 16. sjednica Glavnog 
vijeća. Najvažnije točke dnevnog reda bile su 
predstavljanje Izmjena Zakona o odgoju i obra-
zovanju, pripreme za održavanje 7. redovne 
skupštine i prijedlozi statutarnih promjena pri-
premljenih od strane Predsjedničkog vijeća. 
Prije rasprave o statutarnim promjenama pred-
sjednik Sindikata je predstavio novi teritorijalni 
ustroj sindikata, ako sudionici Skupštine podr-
že osnivanje 5 međužupanijskih vijeća.

24. rujna održana 17. sjednica Glavnog vi-
jeća. Predsjednik Glavnog vijeća Miljenko Lu-
kiček podnio je izvještaj o radu Glavnog vijeća 
u ovom sazivu, predsjednica Nadzornog vijeća 
Marija Benić predstavila je izvještaj o financij-
skom poslovanju Preporoda  do 15. rujna 2011. 
godine, odnosno za razdoblje između dviju 
skupština. Članovi Glavnog vijeća su podrža-
li statutarne promjene, predložene od strane 

Glavnog vijeća, koje će biti upućene sudionici-
ma Skupštine na usvajanje. 

28. rujna  Na IV. redovnom Saboru Nezavi-
snih hrvatskih sindikata sudjelovalo 8 predstavni-
ka Sindikata Preporod, (Mladen Bošnjak, Vesna 
Brkljačić, Gordana Kovač-Bluha,  Biserka Kraljić, 
Miljenko Lukiček, Ljubomir Mitrović, Alma Rovis 
Brandić i Željko Stipić). Na završetku Sabora 
Predizbornu izjavu Nezavisnih hrvatskih sindika-
ta pročitao predsjednik Sindikata Preporod.

28. rujna Održan osnivački sastanak Po-
družnice Sindikata Preporod u Osnovnoj 
školi Gornje Vrapče. Na sastanku je Sandra 
Mrđa izabrana za sindikalnu povjerenicu. 
Nakon osnivanja podružnice u Osnovnoj 
školi Gornje Vrapče, Preporod organizira-
no djeluje u 79 osnovnih i srednjih škola u 
Gradu Zagrebu. ČESTITAMO!

29. rujna Održano prvo ročište ministra Rado-
vana Fuchsa u sudskom sporu pokrenutom pro-
tiv Sindikata Preporod i Željka Stipića. Ministar 
je, podsjetimo se, još u siječnju pokrenuo spor 
zbog duševne boli izazvane jednim preporodo-
vim priopćenjem  kojim potražuje 7O tisuća kuna 
od Sindikata Preporod. Na ročište ministar nije 
došao zbog „neodgodivih“ obveza u Vladi. Novo 
ročište zakazano za 8. veljače sljedeće godine.  

5. listopada Gubitak materijalnih prava, zao-
stajanje plaća zaposlenih u osnovnim i srednjim 
školama, problemi s državnom maturom, prav-
na neuređenost odgojno-obrazovnog sustava, 
tužba ministra Fuchsa protiv Preporoda, mal-
verzacije pri zapošljavanju i pozitivni pomaci u 
upravljanju školskim ustanovama – sedam je 
različitih problema na koje su se osvrnuli pred-
stavnici Preporoda na tiskovnoj konferenciji 
„Osnovno i srednje školstvo između lanjskog i 
ovogodišnjeg Dana učitelja” organiziranoj po-
vodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja.

7. listopada Na svečanom otvaranju 7. re-
dovne skupštine Sindikata međimurski župan 
Ivan Perhoč i predsjednik Preporoda Željko Sti-
pić, povodom obilježavanja Dana učitelja, ali i 
završetka akcije „Najbolji u najtežim uvjetima”, 
uručili su prijenosna računala učiteljicama iz 7 
međimurskih osnovnih škola koje u značajni-
jem dijelu pohađaju učenice i učenici romske 
nacionalnosti. 

...novoSti... novoSti... novoSti... novoSti... novoSti... novoSti... novoSti... novoSti...

U  S P O M E N        

Željko Kokotović 
(1961. - 2011.)

Dana 29. kolovoza, iznenad-
no i prerano u pedeset i prvoj 
godini života zauvijek nas je 
napustio profesor Željko Koko-
tović, djelatnik Mješovite indus-
trijsko-obrtničke škole Karlovac 
i povjerenik Sindikata Prepo-
rod.

Rođen je 11. lipnja 1961. go-
dine u Karlovcu gdje je završio osnovnu školu te također 
i Gimnaziju. U Zagrebu je upisao Građevinski fakultet koji 
uspješno završava 1989. godine. Iste godine Željko Ko-
kotović se zapošljava u Mješovito industrijsko-obrtničkoj 
školi Karlovac kojoj ostaje vjeran sve do prerane smrti.

Od 1993. do 2008 godine Željko Kokotović obnaša 
dužnost ravnatelja u Mješovitoj industrijsko-obrtničkoj 
školi Karlovac. Kroz petnaestak godina vođenja škole 
Željko Kokotović je ostavio značajan trag u razvoju ško-
le, te pridonio da Mješovita industrijsko-obrtnička škola 
Karlovac postane prepoznatljiv srednjoškolski centar u 
Karlovcu, županiji, ali i na državnoj razini. 

Zadnje tri godine provedene u toj školi Željko se opet 
vratio u neposrednu nastavu, te od svibnja 2010. godine 
obnaša dužnost sindikalnog povjerenika u novoosnova-
noj podružnici Sindikata Preporod. Zaposlenici Mješovito 
industrijsko-obrtničke škole Karlovac, a napose članovi 
sindikalne podružnice, Željka Kokotovića će pamtiti kao 
dragog prijatelja, vrijednog kolegu i sindikalnog povjere-
nika.
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blagajna uzajamne pomoći
brzo i efikasno rješava vaše financijske probleme

tel 021/323 035 ili www.sindikat-preporod.hr


