
 

Dragi članovi, 

kako smo i najavljivali, rujan je bio vrlo dinamičan i zanimljiv!  

 

Krenimo redom navesti najvažnije aktivnosti i zbivanja: 

  ,,KORONA KULT – 2 TJEDNA ZAUVIJEK'' PROMOCIJA KNJIGE HRVOJA PENDEA 9. rujna  u našoj 

organizaciji bila je vrlo uspješna i odlično posjećena, gosti predavači su održali nadahnuta i zanimljiva 

izlaganja te smo nastavili neformalno druženje ispred dvorane uz zakusku. Veselimo se sljedećim  

druženjima u ovom prekrasnom prostoru! 

LINK NA PROMOCIJU – prijenos: https://bit.ly/3Vl8Au6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSVJED POKRETA SLOBODNI ZAJEDNO ,,OTKAZ'' 10. rujna službeno smo podržali i držali govor o 

našoj djeci i teroru kojem su bila izložena zadnje dvije godine. Također se glasno protivimo i 

globalističkim planovima koji im tek prijete jer to je 

ono što nas kao sindikat za prava i slobode naših 

članova i školske djece najviše tišti. Premda naš 

narod, nažalost,  još uvijek nije dovoljno ni osviješten 

ni zreo za masovni izlazak na cestu, ili pak, masovni 

neposluh, do toga će doći kad ljudi više ne budu imali 

izbora. Dotad, na nama je da ih budimo, 

upozoravamo i osvještavamo o tome što nam se 

svima sprema dolaskom zime. 

 

 

IMENOVANJE NOVIH ČLANOVA NO I IO SINDIKATA – ponosni smo što smo u vodstvo sindikata 

uključili nove iznimno sposobne ljude i time dodatno osnažili već dokazani i vrijedni tim aktivnih 

članova. Nadzornom odboru pridružio se  prof. dr. sc. Stipe Kutleša, naš cijenjeni filozof i fizičar koji je 

radio na HAZU i Institutu za filozofiju te je predavao na sveučilištima u Zagrebu i Mostaru, a trenutno 

je vanjski suradnik na Katoličkom sveučilištu. 

 

Slika 2:Prosvjed 

Slika 1:Promocija knjige 

https://bit.ly/3Vl8Au6


 

 

 

 

 

 

 

Kao pojačanje u Izvršni odbor došao nam je prof. dr. sc. Aleksandar Sušić, redoviti profesor na 

Fakultetu strojarstva i brodogradnje i voditelj Katedre za bio-mehaniku i ergonomiju. 

 

EDUKACIJA ZA SINDIKALNE POVJERENIKE I PREDSTAVNIKE, prva u nizu, održana online 17. rujna vrlo 

je konstruktivno doprinijela osnaživanju podružnica te su povjerenici i predstavnici dobili korisne 

informacije i savjete o tome kako unaprijediti i poboljšati svoj rad unutar podružnica. 

 

FORMIRANJE RADNE GRUPE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ  za naše članove iz predškolskog odgoja, koja 

će se baviti gorućim problemima iz predškolskog odgoja. Upoznajemo se s njihovim zakonima, 

pravilnicima i kolektivnim ugovorima kako bismo našim članovima iz te branše mogli pomoći 

kvalitetnim savjetom i konkretnim pravnim koracima. 

 

SASTANAK S ČLANOVIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1. listopada bio je vrlo uspješan te je doprinio 

razumijevanju problematike tog sektora kao što su nejednake plaće ili nepostojanje kolektivnih 

ugovora. 

 

O svim spomenutim aktivnostima možete naći više informacija na našoj web stranici i na našim 

stranicama na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Telegram i Instagram. 

Dragi članovi, aktivno i dalje radimo na raznim područjima koja su važna za naše članove te se 

pripremamo i za skupštinu najavljenu za 10. prosinca. 

Uvijek smo tu za vas kad trebate pravni savjet ili tek moralnu podršku i ohrabrenje. 

Premda se, po svemu sudeći, ne planira ponovno uvođenje korona mjera, i dalje moramo biti budni i 

aktivni jer nam se spremaju drugi globalistički udari, od forsiranja rodnih studija nad djecom u 

obrazovno-odgojnim institucijama, klimatskog terora pa do priprema za uvođenje eura,  digitalnog 

novca i u konačnici digitalnih iskaznica. 

Zajedno s vama, nastavljamo borbu za naša prava i slobode! 

Ljubica Vugić, 

Sindikat Prosvjetitelj, 

predsjednica 

Slika 4:prof. dr. sc. Aleksandar Sušić Slika 3: prof. dr. sc. Stipe Kutleša 
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