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Prosvjedi, jedan neodržani i jedan održani, obilježili su
djelovanje naših sindikata i našeg sindikata u proteklim tjednima. Nakon što je Vlada odlučila prekršiti još jedno u nizu
svojih obećanja i smanjiti plaće za tri posto svim zaposlenicima u državnim i javnim službama, sasvim očekivano
pojavilo se i pitanje o sindikalnom odgovoru na ovu odluku
Vlade. Kako su ovim smanjenjem obuhvaćene i inače najpotplaćenije skupine zaposlenih u školama, od spremačica i
domara do tajnica i računovođa, iz škola su stizali brojni upiti
kojima se tražio odgovor na pitanje hoće li i ako hoće kako
školski sindikati reagirati na smanjenje plaća takozvanom
nenastavnom osoblju?
Svako, pa i tropostotno, smanjenje plaće zaslužuje sindikalni odgovor – stav je kojim smo se vodili u Preporodu
kada smo, pokazalo se bezuspješno, nastojali uvjeriti svoje
sindikalne kolegice i kolege iz drugih sindikata koji djeluju u
državnim i javnim službama u važnost zajedničkog sindikalnog odgovora. Ni iz jednog sindikata nije bilo potpore našem
prijedlogu o organizaciji prosvjeda u danima nakon isplate
umanjene plaće za ožujak. Svi sindikati opredijelili su se za
rješenje da se sa svojim članstvom pridruže organizaciji prvosvibanjskog prosvjeda sindikalnih središnjica u Zagrebu.
Svjesni da prvosvibanjski prosvjed nije primjerena zamjena za travanjski prosvjed sindikata državnih i javnih službi,
pokušali smo 18. travnja organizirati prosvjedni skup članova našega sindikata na Markovu trgu. U samo desetak
dana održali smo sastanke svih, osim jednog, županijskih
vijeća. Na tim su sastancima povjerenice i povjerenici, njih
više od 250, detaljno upoznati s razlozima i organizacijom
našeg prosvjeda. Na kraju se samo petstotinjak naših članova prijavilo za sudjelovanje na prosvjedu. Od samostalnog
smo prosvjednog skupa odustali jer smo procijenili da bismo
sa samo nekoliko stotina sudionika ozbiljno kompromitirali
razloge i ciljeve našeg prosvjeda.
Veći bi broj prosvjednika bio da prosvjedujemo zajedno s
članovima drugih sindikata – jedno je od češćih objašnjenja
kojim se iz naših podružnica pojašnjavalo skroman odaziv.
Frustrirani iskazanom prosvjednom nespremnošću našega
članstva, nismo bacili koplja u trnje i ozbiljno smo se prihvatili organizacije prvosvibanjskog prosvjeda. Unatoč činjenici
da se u javnosti najavljivao svojevrsni prosvjed svih prosvjeda, unatoč činjenici da je javna potpora prvosvibanjskom
prosvjedu stizala sa svih strana, unatoč svemu ovome, vijesti iz naših škola ukazivale su na iznimno slab odaziv. Čak i
slabiji nego dva tjedna ranije. Ostalo nam je jedino nadati se
nekakvom čudu i iznenadnom pojavljivanju većeg broja last
minutes prosvjednika.
No, od čuda ovoga puta nije bilo ništa. Na prosvjedu nije
bilo više od stotinu pedeset naših prosvjednika. Od zacrtanih pet posto mi iz Preporoda nismo dosegnuli ni polovicu.
Nedostatnom odazivu, drugom u samo dva tjedna, sigurno
je pridonijela travanjska makar i nedostatna, korekcija učiteljskih i nastavničkih plaća. Naše kolegice i kolege iz redova nenastavnog osoblja očito nismo uspjeli uvjeriti u važnost
njihova pojavljivanja na ovom prosvjedu. Nakon što je prvosvibanjski prosvjed završen, stišali se i posljednji, mahom
nepovoljni, komentari, brojna se pitanja nameću sama od
sebe. Jesmo li svi skupa i mi ponaosob mogli i morali učiniti
više? Prvosvibanjski je prosvjed još jednom pokazao kako
članstvo svoje sindikate slijedi manje nego što bi to trebalo
i moralo. Istim bi se riječima mogao opisati odnos građana
prema sindikalnim akcijama. Ovo nikako nije dobro i na sindikatima je da učine sve kako bi se i jedno i drugo napokon
počelo mijenjati. Što prije to bolje. Kako? E to je pravo pitanje. Odgovor na ovo pitanje sadržajem nadmašuje i temu i
prostor ovog uvodnika.

Izmjene i dopune osnovnoškolskog i
srednjoškolskog kolektivnog ugovora

Suočavanje s istinom
i realnošću
Nakon što su reprezentativnim sindikatima u osnovnom
i srednjem školstvu 3. svibnja
2013. godine upućeni prijedlozi izmjena i dopunama dvaju
važećih granskih kolektivnih
ugovora, sindikati-pregovarači
u škole su poslali više zbunjujućih i netočnih informacija. Kako
se nalazimo pred (od 15 do 17.
svibnja) „Referendumom o sudjelovanju u štrajku i blokadi
sustava do ispunjenja zahtjeva”, iznimno važnim je radnike
u osnovnim i srednjim školama
cjelovito i nepristrano upoznati
sa sadržajem predloženih socijalnih sporazuma.

Dokidanje prepisivanja

Vlada sindikatima predlaže
brisanje svih odredbi koje se
već nalaze u nekim drugim
dokumentima, primjerice u Zakonu o radu, Temeljnom kolektivnom ugovoru, Zakonu o zabrani diskriminacije, u Državnim pedagoškim standardima,
Uredbi o koeficijentima i još
nekima. Na mogući opravdan
prigovor sa sindikalne strane
kako je važno prava zadržati i
nakon što na primjer Temeljni
kolektivni ugovor istekne, Vlada je odgovorila prijedlogom
istovremenog isteka Temeljnog
kolektivnog ugovora i granskih
kolektivnih ugovora (12. prosinca 2016. godine). Radnici u
osnovnom i srednjem školstvu
ujedno su i radnici u javnim

Kad se radnici ovih dana budu izjašnjavali
o spremnosti na sudjelovanje u radikalnim
sindikalnima aktivnostima, a nakon toga i
njihovi sindikalni predstavnici eventualno
budu odlučivali o pokretanju ovih aktivnosti
ili potpisivanju granskih kolektivnih ugovora,
važno bi bilo voditi računa da se ne radi tek o
nestanku pojedinih materijalnih prava radnika, nego i o izjašnjavanju o opstojnosti važećih kolektivnih ugovora te daljnjoj održivosti
uspostavljenog partnerskog odnosa vlasti i
sindikata

službama te se na njih, bez
iznimke, primjenjuju odredbe
važećeg Temeljnog kolektivnog ugovora.

Usklađivanje s TKU-om

Nakon što je šest od jedanaest sindikata javnih službi u
prosincu 2012. godine potpisalo Temeljni kolektivni ugovor,
neminovno je slijedilo usklađivanje važećih granskih kolektivnih ugovora. Bez ovog usklađivanja različito bi se ostvarivala pojedina prava kako radnika
u pojedinim javnim službama,
tako i radnika u državnim i
radnika u javnim službama.
O isplati i visini božićnice i regresa pregovarat će se krajem
ove godine za 2014. godinu.
Nakon provedenog usklađivanja slijedi nepovoljnija isplata
jubilarne nagrade, naknade za

prijevoz i dnevnice. Pojedini su
se sindikati javnih službi složili
s nepovoljnijim rješenjima, pojedini nisu, ali sukladno važećim propisima, nepovoljnija se
rješenja odnose na sve sindikate, sve djelatnosti i sve radnike.
Kroz predstojeće pregovore,
ako do njih dođe, sindikati bi
se trebali potruditi riješiti neke
od specifičnih problema koje je
TKU manjkavo riješio, kao što
je primjerice isplata naknade za
prijevoz za radnike koji rade u
više školskih ustanova.

Dodatak na plaću od
4, 8 i 10 %

Vlada predlaže „brisanje” iz
granskih kolektivnih ugovora
dodatka od 4, 8 i 10 posto. Znači li to i novo smanjenje plaća
velikom broju radnika u školama – pitanje je koje se ovih

Foto: Đuro Leščić
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dana najčešće čuje u školama.
Ukoliko pitanje ove povišice ne
bi bilo riješeno na neki drugi način, uslijedilo bi novo smanjenje
plaća svim zaposlenima u školama koji imaju više od 20 godina
radnoga staža. Kada bi se ovo
dogodilo, Vlada bi opet prekršila
svoje obećanje da neće biti daljnjeg smanjenja plaća zaposlenih
u osnovnim i srednjim školama.
Povećanje obračunskih koeficijenta i vraćanje tzv. „bonusa”,
odnosno umanjenja norme neposrednog odgojno-obrazovnog
rada od 2 do 6 sati tjedno – tek
su neka od razumnih rješenja
koja nadomještaju eventualno
uklanjanje ove važne odredbe iz
granskih kolektivnih ugovora.

Poslije sindikalnog

Mijen

Raspoređivanje „viškova”
Ukidanje sudjelovanja predstavnika većinskog sindikata
u radu županijskih komisija za
raspoređivanje takozvanih „tehnoloških viškova” – očekivani
je konkretan odgovor Vlade na
brojne zlouporabe uočene u
radu ovih komisija u proteklih
deset i više godina. Kompromisno rješenje za ovo pitanje možda bi se moglo pronaći prihvaćanjem prijedloga o ravnopravnom
sudjelovanju predstavnika većinskog i manjinskog sindikata u
radu ovih komisija. Naravno, za
postignuće ovog rješenja obje
pregovaračke strane trebaju pokazati spremnost za postignućem kompromisa.
Sindikalni povjerenici
Umjesto da, po pitanju prava sindikalnih povjerenika na
umanjenje tjedne norme, Vlada
ujednači podsustave osnovnog
i srednjeg školstva i smanjenje
norme (1 sat u neposrednom

Tablicu priredio
Ivan Korotaj

odgojno-obrazovnom radu i 1
sat takozvanih „ostalih poslova”
tjedno ), Vlada je odlučila sindikatima predložiti potpuno ukidanje ovog prava. Ušteda na tome,
zbog malog broja korisnika, za
proračun gotovo nikakva, šteta
značajno nadmašuje uštedu.
Umjesto da potiče postojanje
sindikalnog pluralizma u školskim ustanovama, Vlada predlaganjem ovakvih rješenja ozbiljno
dovodi u pitanje dosegnutu razinu sindikalne organiziranosti.

Između lošeg i lošijeg

Kad se radnici ovih dana budu
izjašnjavali o spremnosti na sudjelovanje u radikalnim sindikalnima aktivnostima, a nakon toga
i njihovi sindikalni predstavnici eventualno budu odlučivali
o pokretanju ovih aktivnosti ili
potpisivanju granskih kolektivnih ugovora, važno bi bilo voditi
računa da se ovaj put ne radi
tek o nestanku pojedinih, više ili
manje važnih, materijalnih prava
radnika, nego da je ovaj puta riječ i o izjašnjavanju o opstojnosti važećih kolektivnih ugovora
te daljnjoj održivosti uspostavljenog partnerskog odnosa vlasti i
sindikata.
Milan Novačić

Dvadesetak tisuća prosvjednika i zajedništvo svih pet sindikalnih središnjica – dva su glavna
obilježja ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog praznika
rada u Zagrebu. Za razliku od
prijašnjih godina kada se uvijek prije prvosvibanjskog skupa
u javnosti „razvlačilo” pitanje
sindikalnog nejedinstva, ove je
godine čak mjesec dana prije
prosvjeda dogovoreno da nema
iskakanja, odnosno da će se sve
sindikalne središnjice priključiti
organizaciji prosvjednog skupa.
Prije prosvjeda središnjice su se
dogovorile oko dvadeset i jednog
zahtjeva koji će s prosvjeda biti
upućeni Vladi Republike Hrvatske. Zahtjevi su, (a njihov broj
predstavlja aluziju na Plan 21
Kukuriku koalicije), podijeljeni u
tri skupine: „Okrenite se prema
otvaranju radnih mjesta”, „Ne dirajte socijalnu državu” i „Okrenite
se prema pravednosti i uzajamnosti među ljudima”.
„Hitno napuštanje politike rezanja i štednje”, „Osiguranje besplatnog obrazovanja na svim razinama radi povećanja jednakosti
u prilikama…”, „Vraćanje prava
radnicima u javnom i državnom
sektoru…”, „Isprika prosvjetarima
za odmazdu bez presedana…” –
četiri su zahtjeva u kojima su se
posebno prepoznali zaposleni
u državnim i javnim službama,
a napose radnici u osnovnim i
srednjim školama. Kako su samo
dva tjedna uoči prosvjeda smanjene plaće svim zaposlenicima
u državnom i javnom sektoru, s
velikim se zanimanjem očekivao
odaziv na prosvjed zaposlenika
iz zdravstva, znanosti, obrazovanja, uprave, policije, socijalne
skrbi i kulture. Prije prosvjeda
održani su i posebni motivacijski
sastanci za povjerenice i povjerenike na kojima su sudjelovali
predstavnici skoro svih značajnijih sindikata koji djeluju u državnim i javnim službama. Sindikalno zajedništvo, dovoljno vremena za organizaciju, motivacijski
sastanci – sve je ovo upućivalo
na solidan odaziv prosvjednika.
Više štete, nego…
Novi moment u organizaciji prvosvibanjskog skupa dogodio se
kada je potpora prosvjedu počela stizati s raznih strana. Brojne
nevladine udruge, nekoliko braniteljskih udruga i Katolička crkva javno su poduprle prosvjed
sindikalnih središnjica. Potpora
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obilježavanja Međunarodnog praznika rada u Zagrebu

njajte smjer

Unatoč činjenici da ovoga puta nije bilo organiziranog dovođenja
članstva izvan Zagreba, ukupan broj prosvjednika iz Preporoda nikako
se ne može ocijeniti zadovoljavajućim

prosvjedu, neuvijeno i glasno
izrečena, objektivno je ovogodišnjem prosvjedu dala jednu
novu dimenziju. Zbog potpore
naglo su porasla predviđanja o
broju sudionika. Ponajprije medijska, ali zovu velikih brojki nisu
odoljeli ni pojedinci sa sindikalne
strane. Zahvaljujući potpori sa
strane u danima koji su prethodili
prosvjedu, sve više se o njemu
javno govorilo kao o građanskom
prosvjedu. Unatoč činjenici da u
Hrvatskoj nikada i nismo svjedočili značajnijoj potpori građana
nekom događaju organiziranom
od strane sindikata, potporu, pokazalo se samo načelnu, počelo
se sagledavati kao početak nikad uspostavljenog prosvjednog
zajedništva. Poseban dio priče
oko podrške predstavljaju poruke koje su počele stizati iz pojedinih oporbenih političkih stranaka. Prosvjedu je ovo donijelo
više štete nego koristi. Naravno,
organizatori sve i da su se htjeli
oduprijeti političkoj potpori prosvjedu, objektivno govoreći, ne
bi u tome mogli imali uspjeha.
Građani ostali doma
Broj autobusa kojima su prosvjednici pristigli u Zagreb i broj
sudionika na prvosvibanjskom
okupljanju u Maksimiru jasno
upućuju na činjenicu da građanke i građani Zagreba nisu u
značajnijem broju sudjelovali na
prosvjedu. Očito je da ih raznovrsna potpora prvosvibanjskom

prosvjedu nije potaknula na promjenu dosadašnjeg ponašanja.
Unatoč činjenici da su u pojedinim sindikatima nadmašili čak
i vlastite mogućnosti te na prosvjed doveli i veći broj prosvjednika od očekivanog, ukupan broj
sudionika je ostao u okvirima sindikalnih očekivanja.
Predstavnici Vlade su, neki
odmah, a premijer sutradan, komentirali prosvjed. Uglavnom su
omalovažili organizatore, isticali ustrajnost kretanja zacrtanim
smjerom. Dakle, sve suprotno od
onoga što se prosvjedom tražilo.
I dok su ovakve reakcije bile sve
samo ne neočekivane, organizatore bi trebao zabrinuti nedostatak medijske podrške održanom
prosvjedu. Tek se rijetko moglo
čuti ili pročitati da su sindikati na
prosvjed doveli upravo onoliko
prosvjednika koliko su najavljivali, da se ipak radilo o najmasovnijem javnom iskazivanju nezadovoljstva u posljednjih nekoliko
godina, da sindikalno zajedništvo
ipak predstavlja značajan iskorak.
Umjesto svega ovoga sindikate i
sindikalne čelnike se uglavnom
omalovažavalo ili čak i vrijeđalo.
Na svima je, koji se bave sindikalnim organiziranjem radništva u
ovoj zemlji, da pronađu odgovor
na pitanje zašto je tome tako i
mora li to baš biti tako?
Dekreti umjesto pregovora
Unatoč svemu, prvoga je svibnja bilo lijepo okupljati se na

Trgu Francuske Republike, lijepo je bilo kretati se u prosvjednoj povorci zajedno s tisućama
i tisućama onih koji se ne mire
s postojećim. Lijepo je bilo u
nepreglednoj koloni približavati
se Trgu bana Josipa Jelačića.
Lijepo je bilo slušati taktove Carmine Burane, zviždanjem odobravati misli govornika, lijepo je
bilo biti okružen sa svih strana
transparentima, sindikalnim zastavama… Lijepo je bilo, kako
reče jedna prosvjednica, „ne biti
taj dan doma, pred televizorom i
ne slušati zajedljive komentare o
premalom broju sudionika”. „Ne
tjerajte mlade ljude u inozemstvo, a nas koji smo ostali ovdje
na prosjački štap” (Mladen Novosel SSSH); „Ova zemlja nema
perspektive ukoliko narod ne
uzme stvar u svoje ruke”, „ Što
vlast ne može riješiti pregovorima, ona rješava dekretima, javni sektor ova vlast optužuje za
stanje u kojem se nalazi realni
sektor” (Krešimir Sever, NHS);
„ Bankarima je ova vlast omogućila bonuse u iznosu od 600
milijuna kuna, novac je to koji je
mogao biti božićnicom i regresom za 250 000 zaposlenih u državnom i javnom sektoru” ( Vilim
Ribić, MHS); „ Vlada je suludim
mjerama štednje, a bez ikakve
razvojne politike, ubila svaku
nadu” (Ozren Matijašević, HUS)
– neke su od misli govornika
popraćene najdužim pljeskom,
odobravanjem i negodovanjem.

Poruke Vladi s transparenata

Krepat ma ne molat
ZoraNe!
Tko nam želi uzeti Božić?
28. veljače: -3%
Zajedno smo jači!
U Vladu sposobne, a ne podobne!
Kapitalizam – Ne, Hvala!
17. srpnja : -3, 5, 7 i 9%
Generalni štrajk
Za odluke jamčite osobnom imovinom!
718,00 kuna mirovine
Provedite obećanja u djelo!
Preporod: Slab odaziv
U prvosvibanjskoj povorci
bilo je i oko 150 prosvjednica i
prosvjednika obilježenih bijelim
kapama s natpisom Preporod.
Očekivao se daleko veći broj.
Naime samo u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji Preporod ima
oko 3 tisuće organiziranih članova. Unatoč činjenici da nije ovaj
puta bilo organiziranog dovođenja članstva izvan Zagreba,
ukupan broj prosvjednika nikako
se ne može ocijeniti zadovoljavajućim. Korekcija plaće, koju
su učitelji i nastavnici primili za
ožujak, sigurno je odvratila od
dolaska na prosvjed neke koji
bi se inače prosvjedu odazvali.
Nenastavno osoblje u školama
– tajnici, računovotkinje, spremačice – brojna skupina zaposlenih koji rade u školama, nije u

ovom prosvjedu prepoznala priliku za iskazivanje nezadovoljstva smanjenjem svojih plaća,
ali i ukupnim stanjem u državi.
Opći je dojam da je na prosvjedu ipak sudjelovalo više članova
sindikata učlanjenih u takozvani
realni sektor, odnosno u sindikate iz javnih poduzeća (Hrvatske šume) u kojima su najavljena skora masovna otpuštanja.
Smanjenje plaća od 3 posto
zaposlenim u državnim i javnim službama, uza sva ukidanja
jednokratnih materijalnih prava
i probleme s kolektivnim pregovaranjem, očito velikoj većini
zaposlenih u državnom i javnom
sektoru ne predstavlja dostatan
razlog za masovniji odaziv na
iskazivanje nezadovoljstva.
Milan Novačić
Fotografije: Đuro Leščić
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...NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI... NOVOSTI...

3. travnja U osnovnoj školi u Đulovcu održano je Županijsko vijeće Preporoda za Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Sastanak je
sazvala i vodila županijska povjerenica Željka
Kollert, a na sastanku su sudjelovali pravnica
i predsjednik Sindikata. Osim što se raspravljalo o sadržajima s 8. sjednice Glavnog vijeća, povjerenice i povjerenici su iznijeli svoje
stavove o sindikalnim aktivnostima koje se
najavljuju.
* Održana osnivačka sjednica sindikalne podružnice Preporoda u pulskoj
Ekonomskoj školi. Za povjerenicu novoosnovane podružnice izabrana je
Dušica Pašić, a za zamjenika povjerenice Zoran Orbović. U Istarskoj županiji Sindikat Preporod sada djeluje
u 4 srednjoškolske ustanova, dok na
nacionalnoj razini, nakon osnivanja
ove podružnice Preporod organizirano
djeluje u 96 srednjoškolskih ustanova.
ČESTITAMO!

8. travnja U prostorijama
Preporoda održan sastanak na kojemu su sudjelovali predstavnici nekoliko sindikata (Vilim Ribić,
Boris Pleša, Višnja Stanišić, Željko Stipić) i predstavnici i članovi nekoliko
nevladinih udruga. Razgovaralo se o vidovima
moguće suradnje u prosvjednim aktivnostima.
Iako je zaključeno da će se razgovori nastaviti,
do novih sastanaka sudionika ovog sastanka
za sada nije došlo.
12. travnja Održana 53. sjednica Središnjeg
odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata. Sindikalni prosvjed 1. svibnja i informacije o pregovorima o Zakonu o radu – bile su dvije najvažnije točke dnevnoga reda. Na prvosvibanjski
prosvjedni skup planira se da svaki sindikat
učlanjen u NHS dovede 5 posto svoga članstva. Predstavnik Preporoda je izrazio bojazan
da će se članstvo odazvati na prosvjed u planiranom broju.

19. travnja Osnivačkom sjednicom započela s radom podružnica Preporoda u zagrebačkoj Obrtničkoj i industrijsko-graditeljskoj školi. Za prvu povjerenicu izabrana je Biljana Janjatović, a za zamjenicu
povjerenice Dragica Arsovski. Sveukupno
Preporod sada djeluje u 97 srednjoškolskih ustanova, od čega se njih 34 nalaze
u Gradu Zagrebu. ČESTITAMO!
24. travnja Sastali se ravnatelj Nacionalnog
centra za vanjsko vrednovanje Goran Sirovatka
i predsjednik Preporoda Željko Stipić. Razgovaralo se o funkcioniranju Nacionalnog centra
nakon inspekcijskog nalaza i predstojećoj provedbi ispita državne mature.
1. svibnja Na velikom prosvjednom prvosvibanjskom okupljanju koje su u Zagrebu organizirale sindikalne središnjice sudjelovalo
i oko 150 članova Preporoda. Preporodovi
sudionici na prosvjednom skupu, obilježeni
svojim sindikalnim znakovljem te porukama s

transparenata poslali su svoj stav o smanjenju
plaća učiteljima i nastavnicima, ali i smanjenju
plaća nenastavnom osoblju u školama.
9. svibnja Predsjednik Preporoda se sastao s pomoćnikom ministra Miranda Mrsića
Markom Krištofom. Povod sastanku bili su
prijedlozi izmjena i dopuna osnovnoškolskog i srednjoškolskog kolektivnog ugovora
upućeni reprezentativnim sindikatima. Predstavnik Preporoda je pomoćnika ministra
Mrsića upoznao sa stavovima Preporoda o
pojedinim rješenjima koja se predlažu sindikatima.
* Sastali se Vladimir Milošević, vršitelj dužnosti predsjednika Sindikata hrvatskih učitelja i
Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod. Dvojica predsjednika su razmijenili stavove vezano uz osnovnoškolske kolektivne
pregovore. Razgovaralo se i o predstojećim
sindikalnim aktivnostima, od referendumskog izjašnjavanja do provođenja industrijskih akcija.

Blagajna uzajamne pomoći
Brzo i efikasno rješava vaše financijske probleme
tel 021/323 036 ili www.sindikat-preporod.hr
prenosimo iz tiska

ostani
romotor
reporoda
tel. 01 48 14 891

OZIV NA SURADNJU
Zahvaljujući vašim
tekstovima, fotografijama
i karikaturama neka naše
glasilo bude još
kvalitetnije i raznovrsnije.
Vaše priloge šaljite na:
ured@sindikat-preporod.hr

Glasilo Sindikata
zaposlenika
u hrvatskom školstvu
Preporod
Petrinjska 59a
10000 Zagreb

Izdavač: SZHŠ Preporod
Uredništvo: Gordana Kovač-Bluha
Sebastijan Troskot
Sonja Mudrić
Urednik: Željko Stipić
Priprema i tisak: Denona d.o.o.
Glasilo je oslobođeno poreza

Glasilo je besplatno; prijavljeno je Ministarstvu kulture
sektoru za informiranje 19. lipnja 1995. godine, klasa: 00802/95-01-01,
ur-boj: 532-03-5/2-95-01/142.
Rješenjem Ministarstva kulture
od 6. srpnja 1995. godine
klasa:612-10/95-01-1267,
ur-broj: 532-03-1/7-95-01.

