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Riječ
predsjednika

Nemoguća
misija

Ako se ljudi ne odazovu štrajku, sami su si krivi za ono 
što će ih stići, mi smo svoje napravili. Ako  pak dođe do 
masovnijeg uključivanja, gdje nam je kraj! – odgovorio mi 
je, dakako,  prepričano, na moj upit o predstojećem općem 
štrajku, jedan od dugovječnih sindikalnih čelnika. Ove dvi-
je rečenice izvrsno odgovaraju na pitanje zašto je sindikal-
ni posao jedan od najsigurnijih poslova u našoj zemlji. U 
sindikalnom svemiru moga kolege više od dva desetljeće 
nikad se nije našlo mjesta niti za krive procjene niti za neu-
spjehe. Naravno, da i ove posljednje sindikalne akcije, naš 
vrli sindikalist ocjenjuje, a kako drukčije, nego uspješnim. 
Vrlo uspješnim. Unatoč činjenici da je Zakon o radu iz pr-
vog krenuo prema drugom čitanju, a mi smo baš to našim 
općim štrajkom željeli spriječiti. 

Svaka akcija, uključujući i sindikalnu, ima cilj koji se 
njome želi postići. Prema uspostavljenom cilju odabiru se 
aktivnosti… Cilj je ovaj put bilo zaustavljanje najavljenih 
izmjena radnog zakonodavstva. Opći štrajk je trebala biti 
aktivnost koja je trebala dovesti do spomenutoga cilja. 
Ako zacrtani cilj nije ostvaren, uvijek bi se trebalo zapitati 
je li cilj realno postavljen i jesu li aktivnosti bilo dobro oda-
brane, odnosno odrađene kako treba? Kažem trebalo, 
iako će i ovoga puta najodgovorniji pojedinci izbjeći od-
govoriti na spomenuta pitanja. Kako nije bilo skoro nika-
kvog priključivanja ovoj akciji sindikalno neorganiziranog 
radništva, a baš je ovo bio condicio sine qua non njezina 
uspjeha, prevažnim se čini doći do odgovora o razlozima 
njihova nesudjelovanja. A odgovor je jednostavan. Ili na-
javljene zakonske promjene oni ne prepoznaju kao jako 
važne, pri tome nije od presudne važnosti je  li ih u to 
uvjerila vlast ili ih sindikati nisu uspjeli uvjeriti u suprotno. 
Radništvo iz jednog ili drugog razloga odbija sudjelovati 
u sindikalnim aktivnostima koje su radi njih, odnosno u 
njihovo ime, i osmišljene i organizirane? 

Ma koliko pojedinci iz sindikalnih redova sebe i druge 
uvjeravali u suprotno, Mrsićeve promjene Zakona o radu 
nisu među radnicima prepoznate kao osobito važne. Da 
je predložena primjerice mogućnost zapošljavanja dvana-
estogodišnjaka ili recimo olakšano zlostavljanje na poslu, 
karikiram dakako, sindikalnom bi se pozivu odazvalo u ve-
ćem broju i radništvo i građanstvo. Štrajkačka apstinencija 
jasno pokazuje da mnogi u ovoj zemlji, unatoč katastro-
falnim rezultatima aktualne vlasti, još uvijek vladajućima 
ne uzimaju za zlo čak ni očito promašene pokušaje. Oni, 
koji su tog utorka ostali od 12 do 14 sati na svojim radnim 
mjestima, ili najavljenim zakonskim promjenama ne prida-
ju onaj značaj koji im pridaju sindikalisti ili u predloženim 
promjenama ipak vide nekakvu trunku spasa? 

Militarističkom rječnikom opisano (ne)provedeni je opći 
štrajk, kao odgovor na recentne promjene radnog zako-
nodavstva, moguće sagledati kao čin prekomjernog gra-
natiranja. Puno ruševina pa i žrtava, a prava bitka još nije 
ni počela. Štrajk je razotkrio da sindikati sada i ovdje ne 
mogu računati s nekom širom društvenom podrškom, a 
bez takve podrške opći je štrajk običan ćorak. U njemu je 
čak i sudjelovalo najviše onih radnika koje ovakve promje-
ne Zakona o radu najmanje pogađaju. Iz ove bi činjenice 
sindikati trebali izvući pouku o presudnoj važnosti orga-
nizacijskih pretpostavki pri pokretanju industrijskih akcija. 
U štrajku se prednjačilo tamo gdje sindikati funkcionira-
ju, gdje se podružnice sastaju, gdje se sindikalne akcije 
kontinuirano provode. I još nešto važno na samome kraju. 
Sindikati su ipak u nečemu važnom i uspjeli. Uspjeli su se 
riješiti jedne od zadnjih svojih iluzija, iluzije da su u ovom 
trenutku sposobni organizirati sveopći štrajk. Gubitak i po-
sljednje preostale sindikalne iluzije mogao bi ubrzati pro-
mjene u sindikatima koje će dovesti do nastanka takvih 
sindikalnih organizacija kojima jednoga dana opći štrajk 
možda i ne bude nemogućom misijom.

Nakon skoro dva mjeseca najava i obavljanja 
pripremnih radnji, 25. veljače je proveden dvo-
satni prvi opći štrajk, a dan kasnije, 26. veljače i 
prosvjed sindikalnih središnjica na Trgu svetoga 
Marka. Obje akcije uslijedile su kao posljedica za-
početog postupka (prvo čitanje) Izmjena Zakona 
o radu. Kako vlast nije odustala od promjena u 
Zakonu o radu, odnosno kako će se između dva-
ju čitanja sigurno pokušati približiti stavovi dviju 
strana, prerano je još za konačnu ocjenu rezultata 
ovih akcija.

Izjašnjavanje
U organizaciji sindikalnih središnjica sredinom 

veljače provedeno je izjašnjavanje članstva o 
spremnosti za sudjelovanjem u najavljenom op-
ćem štrajku. Iako se članstvo Preporoda u nešto 
manjem opsegu od ukupnog sindikalnog članstva 
izjasnilo za štrajk, postotak je jedva nešto prelazi 
osamdeset posto (od 5481 člana koji su pristupi-
li izjašnjavanju, njih 4449 ili 81,17 posto izjasnilo 
se za štrajk), nakon provedenog izjašnjavanja sa-
svim je izvjesnim postalo sudjelovanje Preporoda 
u općem štrajku. Zajedništvo sindikalnih središnji-
ca, niz provocirajućih poteza predstavnika vlasti u 
posljednje vrijeme, kratko vrijeme trajanja štrajka 
i najavljeno sudjelovanje svih školskih sindikata – 
presudili su u opredjeljivanju članstva za štrajk.

Mobilizacija
Sindikalne središnjice su, s predloženim zakon-

skim promjenama i organizacijom štrajka, uoči 
štrajka provele upoznavanje povjerenica i povje-
renika u najvećim gradovima, 14. veljače u Zagre-
bu, 17. veljače u Splitu, 18. veljače u Osijeku i 19. 
veljače u Rijeci. Na svim je ovim skupovima zami-
jećeno sudjelovanje značajnijeg broja povjerenica 
i povjerenika Preporoda. Motivacijskim i mobiliza-
cijskim govorima sudionicima ovih skupova obrati-
li su se čelnici svih sindikalnih središnjica.

Štrajk
Sudjelovanje članstva Preporoda u općem štraj-

ku bilo je nešto u manjem opsegu (56,63 posto) od 
podataka s kojima su izlazili organizatori ili pojedini 
izvjestitelji. Usporede li se naši podaci o sudjelo-
vanju u štrajku s podacima s posljednjeg štrajka iz 
studenoga 2012. godine (69,40 posto u osnovnim 
i 71,47 posto u srednjim školama), jasno je kako 
se broj sudionika štrajka značajno smanjio. Kako 
su svi dosadašnji štrajkovi školskih sindikata bili 
organizirani ili samostalno ili u zajedništvu sa sindi-
katima iz drugih javnih službi, iskazanu štrajkačku 
spremnost članstva ne bi bilo dobro ni precjenjivati 
ali ni podcjenjivati, odnosno omalovažavati.

Prosvjed
Iako je prosvjedni skup 26. veljače održan samo 

dan nakon općega štrajka, što je brojnim zagre-
bačkim povjerenicama i povjerenicima otežalo 
dolazak na prosvjed, među tisuću prosvjednica i 
prosvjednika nalazilo se i četrdesetak članova i 
sindikalnih dužnosnika Preporoda. Posebno vri-
jedi istaknuti dolazak na prosvjed čak desetak 
kolegica i kolega iz zagrebačke Druge gimnazije 
predvođenih povjerenicom Jadrankom Guljaš. Pri-
jetnje većim prosvjedima i političkim angažiranjem 
sindikata obilježile su istupe čelnika sindikalnih 
središnjica.

Što dalje?
Što dalje? Ako vlast značajnije ne popusti sin-

dikatima, a ovo se čini vrlo izvjesnim, sindikati će 
morati dodatno pojačati svoju ionako ratničku re-
toriku, pojačati svoje aktivnosti. Ako vlast odusta-
ne od najavljenih promjena Zakona o radu to će 
biti općeprihvaćeno kao znak njene nedosljedno-
sti i slabosti. Najbolje bi bilo za obje strane kada 
bi se u tjednima koji slijede dala još jedna prilika 
pregovorima. Možda i novim pregovaračima. I s 
jedne i s druge strane. No, pravo je pitanje, za-
sad bez odgovora, želi li to ijedna od sukobljenih 
strana” – na naše je pitanje odgovorio predsjed-
nik Preporoda.

Milan Novačić
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Sindikalne reakcije na izmjene zakona o radu 

I štrajk i prosvjed
Zajedništvo sindikalnih sre-
dišnjica, niz provocirajućih 
poteza predstavnika vlasti u 
posljednje vrijeme, kratko 
vrijeme trajanja štrajka i 
najavljeno sudjelovanje svih 
školskih sindikata – presudili 
su u opredjeljivanju članstva 
za štrajk

Prosvjednice i prosvjednici iz Druge gimnazije
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Ovih je dana u javnu raspravu 
pušten Nacrt Pravilnika o tjednim 
radnim obvezama učitelja i stručnih 
suradnika. Budući su sva rješenja 
koja Nacrt donosi identično ili nepo-
voljnije riješena nego li dosadašnjim 
Kolektivnim ugovorom, izdvojit ću 
ovdje sve ono bez čega bi učitelji i 
stručni suradnici mogli ostati već u 
novoj školskoj 2014./2015. godini. 

Prelazak posebnih u ostale 
poslove

U članku 2., stavku 1. i članku 9., 
st. 4. prilikom opisa poslova i radnih 
obveza koje učitelji i stručni suradni-
ci obavljaju u školi izbačen je dio koji 
se odnosi na posebne poslove koji 
proizlaze iz zakona, propisa i kolek-
tivnih ugovora (sindikalni povjere-
nik, radnički vijećnik, povjerenik za 
zaštitu na radu...). Kao da ti poslovi 
ne postoje i kao da se oni i nadalje 
neće obavljati u školama. Iz ovoga 
je, na samom početku, jasno vidljiva 
namjera s kim se to ovim Pravilni-
kom treba obračunati! 

Popis ostalih poslova (članak 5.) 
je, naravno, proširen. Izbrisan je, za-
pravo, cijeli članak 80. Kolektivnog 
ugovora koji je do sada regulirao 
što se sve moglo smatrati redovi-
tom nastavom kako bi učitelji mogli 
ostvariti pravo na puno radno vrije-
me. Svi poslovi navedeni u ovom 
članku Kolektivnog ugovora sada 
postaju ostali poslovi ili se u novom 
Nacrtu Pravilnika nigdje ne spomi-
nju, jednostavno su nestali (vođenje 
učeničkog pjevačkog zbora, sport-
ski klub, školsko sportsko društvo, 
izborna nastava tehničke kulture, 
dodatna nastava matematike, uče-
ničke zadruge, prava umjetničkih 
škola...). Estetsko uređenje škole, 
vođenje županijskog stručnog ak-

tiva, uređivanje mrežnih stranica 
i web sadržaja, poslovi radničkog 
vijeća i drugi poslovi temeljem po-
sebnih zakona, propisa i kolektivnih 
ugovora uvršteni su među ostale po-
slove. Tako svi ovi poslovi koji su do 
sada bili sadržajima za određivanje 
radnog vremena, više to neće biti! 
Ovo je vrlo opasna odredba koja će 
dovesti do poplave tehnoloških viš-
kova na kraju ove školske godine i 
smanjenja ukupnog broja zaposle-
nih u prosvjeti. 

Ako je popis ostalih poslova po-
većan onda se negdje, pretpostav-
ljate, moralo i smanjivati. Sa popisa 
posebnih poslova (članak 6.) su 
uklonjeni poslovi sindikalnog po-

vjerenika, radničkog vijećnika, po-
vjerenika za zaštitu na radu, osoba 
za zaštitu dostojanstva radnika. U 
umjetničkim školama ukidaju se 
poslovi pročelnika stručnih odjela 
te poslovi voditelja instrumentarija, 
knjižnice-nototeke i fonoteke. Ukida 
se i odredba po kojoj se nastavni 
sat odgojnih predmeta zamjenjuje s 
2, a razredništvo s 4 sata posebnih 
poslova. Također, nema nigdje član-
ka koji bi regulirao kako se posebni 
poslovi (oni rijetki koji su to ipak još 
uvijek i ostali – satničar, voditelj...) 
obavljaju kao posebna radna obve-
za za koju se učiteljima razmjerno 
smanjuju ili povećavaju redovite 
tjedne radne obveze (do sada  čla-

nak 67. Kolektivnog ugovora). Sada 
se, člankom 8., st. 6. regulira da se 
ovi poslovi mogu obavljati isključivo 
kao zamjena za dodatnu, dopunsku 
nastavu, izvannastavne aktivnosti i 
razredništvo.

Iz Nacrta Pravilnika uklonjena je 
čak i odredba da zaposlenik ima pra-
vo na prigovor na rješenje o tjednom 
zaduženju u roku od 15 dana (članak 
9., st. 6.). Znači li to da ćemo mora-
ti prihvatiti svako rješenje koje nam 
ravnatelj uruči, bez obzira kakvo ono 
bilo i s koliko god nas sati optereći-
valo!? 

Punu satnicu zamijeniti 
nepunom

Članak 10. regulira prava i obveze 
učitelja razredne nastave kojima se 
ukida pravo na smanjenje ukupnih 
tjednih radnih obveza za 2 sata uko-
liko imaju više od 30 godina rada, a 
učiteljima s više od 35 godina rada 
za 4 sata (tzv. bonus). Člankom 11. 
uvodi se (nameće) učiteljima u pro-
duženom boravku mogućnost izvo-
đenja dodatne i dopunske nastave i 
izvannastavnih aktivnosti. Članak 12. 
donosi i jednu novu kategoriju koja 
nije postojala do sada u Kolektiv-
nom ugovoru, učitelje u produženom 
stručnom postupku. Koji su to učitelji 
koji će moći obavljati ovu vrstu rada 
(nastave) nije poznato?

Učiteljima predmetne nastave 
člankom 14. izbrisan je cijeli niz po-
slova koji su do sada bili osnovica 
za ostvarivanje prava na puno radno 
vrijeme i smatrali se redovitom na-
stavom (čl. 80. Kolektivnog ugovo-
ra). Ukida se i mogućnost učiteljima 
u malim otočnim, planinskim i seo-
skim školama da i s manje sati re-
dovite nastave od propisane ostva-
re pravo na puno radno vrijeme uz 

posebno odobrenje Ministarstva. 
Nema više ni odredbe (čl. 81., st. 
4. Kolektivnog ugovora) koja regu-
lira da se broj sati ukupnoga nepo-
srednog odgojno-obrazovnog rada 
s učenicima koji je veći od propisa-
nog (22 – 24 sata) smatra prekovre-
menim radom. Znači li to da ćemo 
moći raditi i više od toga, a da nam 
neće biti plaćeno kao prekovremeni 
rad!? Učiteljima predmetne nastave 
s više od 30 godina rada ukida se 
pravo na bonus, kao i pravo da ne 
smiju biti zaduženi prekovremenim 
radom. 

Mijenja se i način utvrđivanja prava 
učitelja s nepunom satnicom (članak 
18.).   Razredništvo i drugi poslovi iz 
čl. 80. Kolektivnog ugovora izbačeni 
su iz formule za utvrđivanje prava 
na količinu nepunog radnog vreme-
na. Ovi su učitelji ovakvim izraču-
nom znatno zakinuti u broju sati koji 
će im ostajati za obavljanje ostalih 
poslova. Učitelji koji su do sada ima-
li ugovore o radu na nepuno radno 
vrijeme, od sljedeće školske godine 
dobit će još nepovoljnije ugovore, s 
još nepunijom satnicom...

Člankom 23. izbrisan je cijeli niz 
odredbi iz Kolektivnog ugovora (čl. 
87., 88., 89., 90.) koje su regulira-
le broj stručnih suradnika koji mogu  
biti zaposleni proporcionalno broju 
učenika škole. Ovo bi škole moglo 
još više udaljiti od mogućnosti do-
bivanja toliko potrebnih stručnjaka 
(psihologa, defektologa, stručnih 
suradnika edukacijsko – rehabili-
tacijskog profila) u svakodnevnom 
radu sa sve zahtjevnijom populaci-
jom učenika. 

Što reći na kraju, nakon svega na-
vedenoga, osim da je sada već va-
ljda svakome jasno da nas očekuje 
burno i neizvjesno proljeće, a onda i 
još neizvjesnija jesen koja bi mogla 
uvelike, značajno i trajno promijeniti 
sudbine tisuća i tisuća zaposlenih u 
hrvatskim školama. 

Sebastijan Troskot

Što (od)nosi pravilnik o normi?

Šokac sam iz ravne Slavonije, čiji je pokoj-
ni djed imao konje, te divne i plemenite ži-
votinje, ponos slavonske ravni. Zbog toga 
znam da je nemoguće opisati ljepotu i 
ponos tih životinja nekome tko nikada nije 
vidio konje u kasu slavonskim prostran-
stvima, tko nikada nije čuo topot njihovih 

kopita i tko nikada nije vidio znoj na njihovim 
tijelima nakon višesatnog oranja. Isto tako 
znam da je nemoguće opisati ljepotu vanku-
šima obloženih svatovskih zaprega ili kočija 
u kojima sjedi snaša s đuvegijom. Ima li smi-
sla prenositi tu ljepotu nekome poput našeg 
ministra Jovanovića? Nema. Arogancija i li-
cemjerstvo takvim ljudima iz srca su istisnuli 
i zadnju mrvicu ljepote i dobrote, istisnuli su 
im ljubav. Srce takvih ljudi puno je oholosti, 
narcisoidnosti, egoističnosti… 

Jesam li u pravu? Ministrova izjava to 
potvrđuje, jer kako drugačije protumačiti 
riječi: „Pa jel hoćete da dolazim kočijom u 
ministarstvo!” Uvredljivo, posprdno i nada-
sve arogantno izrečeno. Ili, kako drugi dan 
protumačiti ministrovu ispriku svekolikoj 
javnosti, nego kao licemjernu. Ima li smisla 
ovdje spominjati premijera? Divan čovjek. I 
sve više uviđam da je Bogom dan, jer kako 
njemu netko može spočitavati kupovinu au-
tomobila kad on nema pojma tko ih je, kome 
i zašto naručio. Prvi dan. Onda dođe drugi 
dan i gle, dogodi se čudo (kao i našem mini-
stru)! Premijer zna tko je, kome i zašto naru-
čio („smjestio”) automobile. Zna i da pojedi-
načno koštaju kao prosječan trosobni stan i 

da si on takav automobil svojom plaćom nije 
mogao priuštiti. 

Onda dođe treći dan i gle, nema čuda! 
Premijer još više zna, jer sada automobili 
pojedinačno ne koštaju više od 650000 već 
samo malo više od 250000 kuna, jer davanja 
državi se ne računaju odnosno porezi i do-
prinosi (reče on) idu „iz države državi”. Baš 
zgodno, eto sada i to znamo. Baš kao što 
je i neki dan bilo zgodno u Karlovcu (gdje 
sam na privremenom radu) kad je premijer 
posjetio poplavljene dijelove grada. Došao 
čovjek, slikao se, konstatirao da je strašno, 
ali da nije kao u Engleskoj, okrenuo se i oti-
šao na skijanje?! Vjerojatno službenim auto-
mobilom. Jeftinijim. 

Zovite me kad izađete na ulicu
Kolko će dugo još ova zemlja pucati po ša-

vovima ne znam, ali bih volio da dok to traje 
ne bude štrajka. I to štrajka u onom suludom 
obliku kada mi u školama sjedimo u zborni-
ci, tupo se gledamo i imamo bedž na kojem 
piše „ja sam u štrajku”. E onda, ako dođu TV 
kamere, mi kao Mr. Bean prstom pokažemo 
na taj bedž i pravimo se važni – „Strike – 

Yes”. Ma dajte, koji štrajk. Meni to više liči na 
zborničku čajanku, a ono što Nijemci, Grci, 
Portugalci i ini imaju to je, lega moj, štrajk. 
Kada Nijemci traže povećanje plaće za 1 
do 2 posto na ulicu izađe pola milijuna lju-
di, a nama uzimaju 10 do 15 posto i mi ili 
šutimo i radimo ili čajankom „razvaljujemo” 
vladu. Molim vas, nemojte me više zvati u 
takav štrajk. Zovite me kada budemo izašli 
na ulicu. 

Ne mogu, a da se ne vratim na „našeg” 
ministra i one njegove famozne izjave. Ne 
znam jesu li tim izjavama uvrijeđeni nezapo-
sleni, umirovljenici, građani koji rade kod pri-
vatnika, u banci ili bolnici, ali znam da smo 
tim izjavama uvrijeđeni i poniženi mi koji ra-
dimo u školama, mi kojima je oduzet prijevoz 
ili je sveden na najmanje mogući iznos koji je 
jedva dovoljan da pokrije 2/3 goriva, mi ko-
jima je oduzet regres, mi kojima je oduzeta 
božićnica, mi kojima se opet (po tko zna koji 
puta) smanjuje plaća, mi kojima se oduzima-
ju i preostala materijalna prava ovim reba-
lansom proračuna, mi kojima je već odavno 
oduzeto ono najvrednije što čovjek ima – do-
stojanstvo. 

Nepismeni političari
Da, još nešto, nešto što mi strašno para 

uši poglavito kada to izgovori ministar zna-
nosti i obrazovanja. Volio bih da me ispra-
vite ukoliko griješim, ali koliko se sjećam 
u vrijeme kada sam išao u školu učitelji 
hrvatskog jezika su nas učili da se kaže: 
„bit će” ili „će biti” (npr. bit će kiše ili kiše 
će biti). „Naš” ministar (kao i svi ostali po-
litičari) uporno govore „biti će”. Doduše, 
ministar obrazovanja je liječnik i zašto bi 
morao znati gramatiku. Dobro je, jako je 
dobro u svemu ovome da se naš premi-
jer nakon što se jako umori, uputi na ski-
janje. Kakvo nam je stanje u zemlji, lako 
bi nam se moglo dogoditi da nam svi mi-
nistri poput premijera, završe na kolektiv-
nom skijanju! I tako mi u školstvu nemamo 
kolektivni ugovor, pa zašto onda ne bismo 
imali nešto što je kolektivno. Pa što onda 
ako nema snijega, ako ga Bandić može fe-
nom otopiti onda ga naša vlada na plus 10 
može napraviti.

Kad sam počeo pisanje ovih redaka u 
ušima mi je odzvanjala Škorina pjesma: „...
eh kakve sam konje imo, konje bile, konje 
vrane…” Naviru sjećanja i opet odoh u sla-
vonske ravnice, neko drugo, davno izgu-
bljeno vrijeme... Konji. Beskrajno poslušni, 
odani i zahvalni, tek uz poneki rzaj, znali su 
satima strpljivo čekati svog gazdu, kočija-
ša. A ti kočijaši… kako su oni voljeli konje. 
Imali su ogromno srce, srce puno ljubavi 
i razumijevanja za te plemenite životinje. 
Satima su ih timarili, jer znali su da su oni 
njihovo najveće blago. E, da su nama takvi 
kočijaši...

Hrabroslav Filaković 

nacrt Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i Stručnih Suradnika u oSnovnoj školi
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Naviru mi sjećanja na slavonske konje i njihove ko-
čijaše. Kako su oni voljeli konje. Imali su srce puno 
ljubavi i razumijevanja za te plemenite životinje. Sati-
ma su ih timarili, jer znali su da su oni njihovo najve-
će blago

E, da su nama takvi kočijaši…

Valjda je svakome jasno da nas očekuje 
burno proljeće, a onda i još neizvjesnija 
jesen koja bi mogla uvelike, značajno i 
trajno promijeniti sudbine tisuća zaposle-
nih u hrvatskim školama, ukoliko ovakav i 
slični pravilnici zažive
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U subotu, 1. ožujka  održana je dvanaesta 
sjednica Glavnog vijeća sindikata Preporod. 
Bila je to sjednica na kojoj se, kao i svake 
godine sumirao rad sindikata u protekloj 
godini. Stoga su se na dnevnom redu našla 
izvješća predsjednika Sindikata o djelovanju 
Preporoda u 2013. te financijsko izvješće 
praćeno financijskim planom za 2014 godi-
nu. Uz godišnje izvještaje bilo je neophodno 
razmotriti i sve aktualne aktivnosti na sindi-
kalnoj sceni i u području obrazovanja. Po-
sebno se to odnosi na prijedloge Pravilnika 
o normi u osnovnim školama kao i na nacrt 
Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te admi-
nistrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima 
u osnovnim školama, Valjalo je i analizirati 
štrajk organiziran od strane sindikalnih sre-
dišnjica 24. veljače te prosvjed na Markovu 
trgu dan kasnije.

Podnoseći svoje izvješće Glavnom vijeću 
predsjednik Sindikata Željko Stipić istaknuo 
je sedam najvažnijih aktivnosti u protekloj 
godini – isplatu djelomične naknade dnev-
nice članovima sindikata koji su štrajkali 29. 
studenog 2012. (što je najveći iznos jedno-
kratno isplaćenih financijskih sredstava); 
sastavljanje Prijedloga unaprjeđenja peda-
goških mjera s ciljem povećanja sigurnosti u 
školama; provođenje aktivnosti koje su pret-
hodile pripremi štrajka u svibnju 2013.; Spo-
razum o promjeni visine plaće; Primjedbe na 
Strategiju obrazovanja, posebno u području 
licenciranja učitelja, nastavnika i stručnih su-
radnika; sudjelovanje u razgovorima s mini-
strom Mrsićem o sadržaju Zakona o plaćama 
u javnom sektoru; sudjelovanje u pregovori-
ma o Dodatku II TKU-a i provođenje peticije 
„Mijenjajte ga!” kojom se tražilo od premijera 
Milanovića da smjeni ministra obrazovanja 
Željka Jovanovića, a koju je potpisalo goto-
vo 14000 zaposlenika u školama. 

Funkcioniranjem Sindikata u protekloj go-
dini možemo biti uglavnom zadovoljni za-
hvaljujući trudu naših povjerenika, stabilnom 
financijskom poslovanju i radu Blagajne uza-
jamne pomoći čime je osiguran daljnji blagi 
porast članstva i anulirani učinci smanjenja 
plaća u obrazovanju. Posebno treba ista-
knuti medijsku prezentaciju rada Sindikata, 
najbolju u devetnaest godina njegova posto-

janja, o čemu svjedoči čak 120 televizijskih 
izjava i dvadesetak tiskovnih konferencija. 
Ponosni smo što su u televizijskim istupima 
uz predsjednika i čelnike Sindikata sudjelo-
vali mnogi naši povjerenici i članovi.

Financijsko izvješće za 2013. i financijski 
plan za 2014. godinu obrazložila je Glavnom 
vijeću predsjednica Nadzornog vijeća Mari-
ja Benić. Protekle je godine ostvaren blagi 
rast prihoda temeljem članarine što u situ-
aciji smanjenja plaća smatramo uspjehom. 
Sindikat je svojim članovima kao naknadu 
za gubitak dnevnice od 29. 11. 2012. isplatio 
više od 520 000 kuna. Nadzorno je vijeće 
konstatiralo da se poslovalo ne samo zako-
nito već i izuzetno štedljivo, jer je, usprkos 
navedenim rashodima, financijsko stanje 
Sindikata ostalo stabilno. Štedljivost karak-
terizira i financijski plan za iduću godinu u 
kojoj su kao jedini značajniji iskorak predvi-
đena sredstva za skup kojim ćemo obilježiti 
dvadesetu obljetnicu postojanja Preporoda. 
Glavno vijeće je jednoglasno prihvatilo fi-
nancijsko izvješće i financijski plan.

Vrlo dobro popraćenom tiskovnom konfe-
rencijom Preporod je prošlog tjedna izazvao 
pozornost javnosti primjedbama na prijedlog 

Pravilnika o normi za nastavnike i struč-
ne suradnike u osnovnim školama. Dugo 
je ovaj Pravilnik bio sastavni dio granskog 
KU za osnovno školstvo, a sada ga izrađuje 
Povjerenstvo koje je imenovao resorni mi-
nistar. Predstavnici SHU i Preporoda bili su 
pozvani da sudjeluju u njegovoj izradi, ali ne 
u ulozi pregovarača, već suradnika što je za 
Preporod bilo neprihvatljivo, posebno kad se 
vidi da je cilj ovog Pravilnika otežati postiza-
nje pune norme učitelja u osnovnim škola-
ma, naročito učiteljima takozvanih odgojnih 
predmeta. Time će se smanjiti broj nastav-
nika s punim radnim vremenom, a oni s ne-
punim imat će još manju satnicu što znači i 
manje plaće. Preporod će i dalje inzistirati 
na izjednačavanju norme u osnovnoj ško-
li s onom u srednjoj u smislu maksimalnog 
broja sati i plaćanja dodatnih poslova (satni-
čarstvo, vođenje smjene), plaćanju pripreme 
za dodatnu i dopunsku nastavu, uvrštavanje 
poslova sindikalnog povjerenika, radničkog 
vijećnika i povjerenika zaštite na radu u nor-
mu, te na vraćanju mogućnosti da nastavni-
ci glazbene, likovne i tjelesne kulture punu 
normu mogu doseći kroz izvannastavne ak-
tivnosti.

Restrikcije na štetu zaposlenih vidljive su i 
u Nacrtu Pravilnika o djelokrugu rada tajnika 
te u administrativno-tehničkim poslovima u 
kojem se kao kriterij za određivanje punog 
radnog vremena tajnika škole uzima broj od 
150 učenika. Taj je kriterij ne samo irelevan-
tan (jer se dobro zna da se usprkos padu 
broja učenika u mnogim školama pravni i 
administrativni poslovi povećavaju), već i 
apsurdan. Preporod će i dalje tražiti da se 
valoriziraju specifičnosti pojedinih škola, 
da se prizna zatečeno stanje i uvaži stalno 
povećanje opterećenja tajnika i računovođa 
novim poslovima.

Preporod je proveo štrajk prema naputci-
ma iz sindikalne središnjice. U Preporodu 
je štrajkalo nešto više od 57 posto članova, 
što je značajno manje od postotka članstva 
koje se u nedavnom izjašnjavanju opredijeli-
lo za sudjelovanje u štrajku. Posljedica je to 
samog načina organizacije štrajka od 12 do 
14 sati, kao i slabe pripreme samog općeg 
štrajka. I prosvjed na Markovu trgu bio je 
slabo organiziran. Ako se uspjeh sindikalne 
akcije mjeri postignutim ciljem, on je za sada 
doista upitan, jer su izmjene Zakona o radu 
upućene u drugo čitanje, niti štrajk niti pro-
svjed ne možemo ocijeniti uspješnim.  

Sonja Mudrić

Tijekom javne rasprave o važnom 
Pravilniku u Preporod su pristigla 
brojna razmišljanja o predloženim 
rješenjima. Preporod će prosvjetnim 
vlastima uputiti svoje primjedbe, ali 
zbog disonantnih tonova među pri-
stiglim primjedbama donosimo, uz 
promišljanja Hrabroslava Filakovi-
ća, našeg člana u Povjerenstvu, i 
dva potpuno oprečna  razmišljanja.

Zaštitna klauzula
Hrabroslav Filaković, OŠ Kata-

rine Zrinski, Krnjak: „Tijekom rada 
Povjerenstva ja sam shvatio da je 
zapravo osnovna svrha donošenja 
ovog Pravilnika ušteda financijskih 
sredstava koju je moguće postići 
smanjenjem količine radnog vre-
mena nenastavnom osoblju i to: 
smanjenjem radnog vremena s pu-
nog na nepuno (20 sati) tajnicima i 
računovođama koji rade u školama 
s manje od 150 učenika; smanje-
njem radnog vremena s punog na 
nepuno domarima škola koje imaju 
manje od 3000 četvornih metara 
unutarnjeg prostora; smanjenjem 

radnog vremena s punog na nepu-
no spremačica koje rade u školama 
s manje od 600 četvornih metara 
i smanjenjem radnog vremena s 
punog na nepuno kuharicama koje 
imaju manje od 70 kuhanih obroka 
ili 270 mliječnih obroka dnevno. 

Kako moji prijedlozi glede količine 
radnog vremena tajnika i računovo-
đa, a koji su uvjetovani brojem uče-
nika (nikako se nije željelo prihvatiti 
da ti poslovi nemaju nikakve veze s 
brojem učenika – izuzev plaćanja 
kuhinje) nisu naišli na podršku osta-
lih članova Povjerenstva, osim po-
drške kolegice Musulin iz Sindikata 
hrvatskih učitelja, a nakon što sam 
definitivno shvatio da se domarima 
prije brojke od 3000 nastoji izbaci-
ti riječ „do”, inzistirao sam da se u 
Pravilnik ugradi zaštitna klauzula 
prema kojoj bi zatečeni na svojim 
radnim mjestima bili zaštićeni od 
smanjenja radnog vremena. Ovaj 
moj prijedlog napokon je i prihva-
ćen, no ostaje nejasno kako je ko-
načni Prijedlog doživio naknadne 
promjene. 

Pitanje svih pitanja je tko je, kada 
i kako mogao mijenjati nešto što se 
nalazilo u završnoj verziji sastavljenoj 
od članova legitimnog Povjerenstva? 
Nakon objave i odgovorno mogu 
ustvrditi „falsificiranja” konačnog Pri-
jedloga, sramota me je što sam bio 
članom tog i takvog Povjerenstva.” 

Podrška Ministarstvu
„Moja škola ima 360 učenika, više 

od 50 radnika, 13 razrednih odjela i 
jednu jedinu tajnicu. Ta osoba sam 
ja. Sve poslove, koje u drugim ško-
lama obavlja administrator, radim 
sama. Sređivanje i vođenje arhiva 
(slaganje, izlučivanje gradiva, unos 
u ARHINET) radim ja. Ne bih se s 
vama, poštovani gospodine Filako-
vić, složila s tezom da pojedinim 
radnicima ne treba srezati radno 
vrijeme, jer ako ja mogu sve sama 
ne vidim razloga zašto to i drugi taj-
nici ne bi mogli. Zašto se ne biste 
zalagali za tajnice kao što sam ja, 
a ima nas još u Hrvatskoj, da nam 
se poveća koeficijent jer radimo za 
tri radnika? Ne mislite li da bi bilo 

puno poštenije izboriti se za prava 
radnika koji mukotrpno rade i odra-
đuju kao ja svoj posao? Apsolutno 
podržavam Ministarstvo da se u 
određenim školama sreže satnica 
jer mnogi domari, spremačice i ad-
ministratori rade, a nema potrebe 
za njihovim tolikim brojem i koji se 
samo vuku po školi i ništa ne rade. 
Vjerujte mi, rado bih bila domar u 
mojoj školi koja ima 730 četvornih 
metara, a bila bih rado i čistačica. 
Nikakve odgovornosti, mozak na 
pašu, a plaća stiže redovno svaki 
mjesec. Za nešto veću plaću od do-
mara, a radi se o iznosu od oko ti-
suću kuna, dođem kući i fizički i psi-
hički slomljena i nisam ni za dijete, 
ni za prijatelje, ni za muža…” - piše 
nam A. O. tajnica iz pulske škole.

Poslovi, a ne broj učenika
V. R., tajnica iz osnovne škole u 

Vukovarsko-srijemskoj županiji obra-
tila nam se sljedećim dopisom: „Kao 
što nema logike da se poslovi učite-
lja, stručnih suradnika, domara, spre-
mačice, vezuju uz broj učenika, isto 

tako nema logike i nije ispravno da 
se radno vrijeme za tajnike i voditelja 
računovodstva osnovne škole veže 
za broj učenika. Naša škola obavlja 
djelatnost odgoja i obrazovanja po 
modelu A, na jeziku i pismu srpske 
nacionalne manjine. Dupli posao koji 
oduzima duplo vrijeme obavljaju taj-
nici u školama nacionalnih manjina. 
Službena dokumentacija se ispisuje 
dvojezično: materijali, pozivi, zapisni-
ci, odluke i sve što proizlazi iz rada 
školskog odbora, potvrde, uvjerenja, 
duplikati svjedodžbi, matična knji-
ga, prijepisi ocjena, normativni akti, 
izvješća, razne evidencije i drugo. 
Radi osiguravanja jednakog položa-
ja radnika u obrazovanju (osnovnoj 
i srednjoj školi) odnosno suzbijanja 
diskriminacije radnih mjesta tajnika 
i računovođa u osnovnim školama, 
molimo Vas da se izmjeni članak 2. 
i 3. Pravilnika, odnosno da se radno 
vrijeme ne utvrđuje samo brojem 
učenika škole, već prema poslovima 
koji se zahtijevaju od tajnika i vodite-
lja računovodstva škole.”  

Milan Novačić

Od inventure do štrajka
Preporod će i dalje inzi-
stirati na izjednačavanju 
norme u osnovnoj školi 
s onom u srednjoj u smi-
slu maksimalnog broja 
sati i plaćanja dodatnih 
poslova, plaćanju pripre-
me za dodatnu i dopun-
sku nastavu, uvrštavanju 
poslova sindikalnog po-
vjerenika, radničkog vi-
jećnika i povjerenika za-
štite na radu u normu, te 
na vraćanju mogućnosti 
da nastavnici glazbene, 
likovne i tjelesne kulture 
punu normu mogu do-
seći kroz izvannastavne 
aktivnosti

dvanaeSta Sjednica GlavnoG vijeća

nacrt Pravilnika o djelokruGu rada tajnika te adminiStrativno-tehničkim i Pomoćnim PoSlovima

Pro et contra
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22. siječnja Preporod iz Splita tiskovnom kon-
ferencijom „Otkaz školskih kolektivnih ugovo-
ra” upozorio na moguće posljedice otkaziva-
nja, ali i iznio konkretne prijedloge koji bi mogli 
pridonijeti kolektivnim pregovorima. Preporod 
je s tiskovne najavio svoje sudjelovanje u 
svim aktivnostima koje će sindikati-pregova-
rači provoditi s ciljem deblokade kolektivnih 
pregovora i potpisivanja novih granskih kolek-
tivnih ugovora.

27. siječnja Predsjednik Preporoda čestitao 
kolegici Sanji Šprem na izboru za predsjed-
nicu Sindikata hrvatskih učitelja. U čestitci 
predsjednik Preporoda poziva Sindikat hrvat-
skih učitelja na „suradnju pri rješavanju svih 
ozbiljnih problema s kojima će se suočavati 
zaposlenici u sustavu osnovnoga školstva i 
njihove sindikalne organizacije.” 

4. ožujka U Sindikatu hrvatskih učitelja prvi 
se puta sastali novoizabrana predsjednica 
SHU-a i predsjednik Preporoda. Na sasta-
nak je pozvan i Dalimir Kuba, predsjednik 
Sindikata obrazovanja EU21. Predsjednica 
SHU-a je istaknula kako  računa sa surad-
njom kolega iz drugih školskih sindikata pri 
rješavanju zajedničkih problema pred kojima 
se nalazimo.

6. veljače Pravnica i predsjednik Prepo-
roda sudjelovali na sastanku podružnice 
Prehrambeno-tehnološke škole u Zagrebu. 
Na sastanku se razgovaralo gotovo o svim 
odgojno-obrazovnim i sindikalnim aktivno-
stima, od outsourcinga i zaduženja do ko-
lektivnih ugovora i Zakona o radu.

8. veljače Posebni priopćenjem Preporod 
reagirao na najnoviji čin bezobzirnog na-
silničkog ponašanja učenika naspram na-
stavniku. U zagrebačkoj Elektrotehničkoj 
školi u učionici ozlijeđen je kolega Zdravko 
Ivković. U priopćenju Preporod podsjeća 
na ignoriranje svih sindikalnih inicijativa ko-
jima se željelo poboljšati sigurnost u našim 
školama.

10. veljače Održana 56. sjednica Središnjeg 
odbora Nezavisnih hrvatskih sindikata. Sre-
dišnja točka dnevnoga reda sastanka bio je 
Zakon o radu i sindikalne aktivnosti vezane 
uz donošenje Zakona. Na sjednici je odluče-
no da NHS, zajedno sa ostalim središnjicama, 
provede opći štrajk prije provođenja saborske 
rasprave o Zakonu o radu. Nakon sastanka u 
sjedištu Saveza samostalnih sindikata održan 
je i zajednički sastanak središnjih i izvršnih tije-
la sindikalnih središnjica gdje se razgovaralo o 
daljnjem djelovanju i akcijama sindikata veza-
nih uz donošenje novog Zakona o radu.

11. i 13. veljače Predstavnik Preporoda 
Hrabroslav Filaković sudjelovao u radu Po-
vjerenstva za izradu Prijedloga pravilnika o 
djelokrugu rada tajnika te administrativno-teh-
ničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju 
u osnovnoj školi.(Izvještaj kolege Filakovića o 
sadržaju Pravilnika i radu Povjerenstva može-
te pročitati u Glasilu) 

12. veljače Predsjednik Preporoda sudje-
lovao u radu Povjerenstva za izradu Nacrta 
Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja 
i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Pri kra-
ju sastanka, kada je bilo očito da se ne žele 
prihvatiti prijedlozi Sindikata hrvatskih učitelja 
i Sindikata Preporod, predstavnici oba sindi-
kata su napustili sastanak. 

13. veljače Preporod za-
tražio od Valtera Boljunči-
ća, predsjednika Odbora 
za obrazovanje, znanost i 
kulturu Hrvatskog sabora 
uvrštavanje u dnevni red 
sjednice Odbora rasprave 
o stanju sigurnosti u osnov-
noškolskim i srednjoškol-
skim ustanovama. Izravan 
povod ovom zahtjevu bio 

je nedavni napad na kolegu Zdravka Ivkovića, ali 
i ignoriranje Prijedloga unaprjeđenja pedagoških 
mjera koje je Preporod prema prosvjetnim vlasti-
ma uputio još u travnju 2013. godine.  

14. veljače osnovana Podružnica Prepo-
roda u Školi za medicinske sestre Vrapče. 
Za prvu sindikalnu povjerenicu izabrana je 
kolegica Gordana Grubeša, a za zamje-
nicu povjerenice kolegica Jelka Škoton.  
Osnivanjem ove podružnice Preporod je 
potvrdio svoj primat, kako brojem podruž-
nica tako i brojem članova, u zagrebačkim 
srednjim školama. ČESTITAMO!  

17. veljače U Vladi Republike Hrvatske održan 
sastanak s predstavnicima reprezentativni sin-
dikata koji djeluju u javnim i državni službama. 
Na „preliminarnom sastanku”, kako ga je na-
zvala potpredsjednica Vlade Milanka Opačić, 
razgovaralo se isključivo o planiranom outso-
urcingu u pojedinim javnim i državni službama. 
Organizacija konferencije o outsourcingu u 
ožujku, nepostojanje konačne odluke o pro-
vedbi outsourcinga, isključivanje iz outsourcin-
ga pojedinih poslova u zdravstvu – najvažnije 
su vijesti s ovoga sastanka. Na sastanku je mi-
nistar Jovanović zbog javnih istupa o outsour-
cingu oštro napao predsjednika Preporoda.

21. veljače Petar Bezino-
vić, jedan od autora Pri-
jedloga Strategije obrazo-
vanja, znanosti i tehnolo-
gije sastao se s predsjed-
nikom Preporoda. Razgo-
varalo se o primjedbama 
koje je na Nacrt Strategije 
uputio Preporod. Pred-
stavnik Preporoda je ovim 
razgovorom dobio priliku 

dodatno pojasniti stavove Sindikata vezano uz 
licenciranje i financiranje.  

26. veljače Tiskovnom konferencijom „Poslo-
va još više, plaće još manje!” Preporod upo-
zorio na pogubne posljedice novog Pravilnika 
o osnovnoškolskoj normi učitelja i stručnih 
suradnika. Zbog sadržaja spornog Pravilnika 
Preporod je ministra Jovanovića nazvao „mi-
nistrom opasnih namjera”.

1. ožujka Održana 12. sjednica Glavnog vijeća. 
Prihvaćeni predsjednikov godišnji izvještaj, Fi-
nancijsko izvješće, Izvješće o poslovanju Blagaj-
ne uzajamne pomoći i Izvještaj o radu Komisije 
za dodjelu financijske pomoći. Donesen Finan-
cijski plan za 2014. godinu. Raspravljeni sadržaji 
dvaju pravilnika koji se nalaze u javnoj raspravi, 
Pravilnika o normi učitelja i stručnih suradnika 
i Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te admi-
nistrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima. 
Prihvaćen je predsjednikov izvještaj o općem 
štrajku i prosvjedu, ali i donesene smjernice o 
sudjelovanju u najavljenim aktivnostima sindikal-
nih središnjica.

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

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

klasa:612-10/95-01-1267,
ur-broj: 532-03-1/7-95-01. 

Glasilo je oslobođeno poreza

Priprema i tisak: Denona d.o.o.
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u SPomen

Ivanka Božek 
(1952. – 2014.)

U dvadesetoj godini po-
stojanja Preporoda napustila 
nas je dugogodišnja sindikalna aktivistica, po-
vjerenica u Osnovnoj školi Mursko Središće, 
županijska povjerenica Preporoda Međimur-
ske županije, članica Glavnog vijeća Preporo-
da i predsjednica Skupštine Sindikata kolegica 
Ivanka Božek. 

U prvim godinama postojanja našeg sindi-
kata izniman je doprinos kako nastanku tako 
i cjelokupnom djelovanju Preporoda dala Ivan-
ka Božek. Županijsko vijeće, stvoreno velikim 
dijelom radom i zaslugama Ivanke Božek, 
pokazalo se je svih ovih godina neosvojivom 
sindikalnom utvrdom Preporoda. Temelji te i 
takove organizacije trajnim su djelom i kolegice 
Božek.  Iako je Ivanka Božek morala, zbog uo-
čenih nepravilnosti i propusta u funkcioniranju 
županijske organizacije, u jednom trenutku na-
pustiti sve dužnosničke funkcije u Sindikatu, do 
kraja života Ivanku nije napustio interes za rad 
sindikata i sindikalno djelovanje.

Dugogodišnje učiteljice matematike i pre-
kaljene sindikalistice Ivanke Božek nema više 
među nama. Ivankin će učiteljski rad nastaviti 
živjeti u naraštajima koje je odgajala i obrazo-
vala, a njen će pak sindikalni rad trajno živjeti 
kroz djelovanje Sindikata čijem je nastanku 
značajno pridonijela. 


