
Izvještaj sa rasprave o važnosti likovne i glazbene kulture kod Predsjednika  Josipovića 

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović 4. travnja 2014. godine održao je radni sastanak na 
temu novog Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u Uredu predsjednika. 
Na sastanak su pozvani predstavnici triju sindikata prosvjete, učitelji glazbene i likovne kulture, 
predstavnici udruga. Sastanku su prisustvovali Vinko Filipović (AZOO), Berislav Šipuš (MK), Sabina 
Glasovac (MZOS) i Zdenka Čukelj (MZOS) te Predsjednik. Kao predstavnice udruge OPA 
prisustvovale su Ida Loher i Jelena Bračun Filipović, predstavnica HDLU-a Koraljka Kovač 
Dugandžić, predstavnik Društva povjesničara umjetnosti Frano Dulibić, Predstavnici ALU Tomislav 
Buntak, Ines Krasić, Sonja Vuk i E. R. Tanay te više učitelja-voditelja županijskih vijeća iz cijele RH. 

Nakon uvodnog programa i govora Predsjednika koji se odmah na početku založio za 2 sata tjedno 
likovne i glazbene kulture te govora predstavnice MZOS Sabina Glasovac uslijedila je rasprava. Dok 
se Predsjednik vrlo jasno izrazio tražeći zaštitu radnih prava učitelja dopunama Pravilnika, te u 
budućnosti povećanjem satnice, gđa. Glasovac je u svom uvodnom govoru iznijela začuđujuću tvrdnju 
da MZOS po prvi puta čuje zahtjeve za povećanjem satnice te da im je iznimno drago zbog toga. 
Također je pokušala opravdati novi Pravilnik i ponovno plasirati tezu da se za učitelje ništa neće 
promijeniti. Predsjednik ju je vrlo direktno pitao „da li učitelju glazbenog u izračun satnice ulazi 
vođenje zbora?“, gđa Glasovac mu je odgovorila da ne ulazi. 

Nakon toga se mnogo kolega javilo za riječ. Dojam je bio vrlo jednoglasno i artikulirano izražavanje 
traženja i likovnjaka i glazbenjaka da dok se ne ostvare mogućnosti podizanja satnice treba osigurati u 
Pravilniku da estetsko uređenje, zadruge i vođenje zbora/orkestra/folkolora bude računato kao 
neposredni rad. 

Sastanak je trajao dva i pol sata. Rješenja i zaključci nisu doneseni, ali je i u završnom govoru (kao i u 
izjavama za medije) bilo posve jasno da Predsjednik podržava povećanje satnice i očuvanje položaja 
nastavnika likovne i glazbene kulture. 

Od gđe. Glasovac nismo dobili niti jedan odgovor na konkretna pitanja. Nakon sastanka pokušali smo 
saznati još informacija vezano uz spomenute izborne predmete. Nastavit ćemo pokušavati dogovoriti 
sastanak u MZOS kako bi čuli što se konkretno radi po pitanju izbornog predmeta. Također ćemo 
ostati u kontaktu sa savjetnicom Predsjednika Zrinkom Vrabec Mojzeš koja je već otprije upoznata s 
udrugom i našim radom. 

Treba biti realan i prihvatiti da Predsjednik nema direktnih ovlasti da riješi naše probleme, ali mislimo 
da je ovo sjajan napredak jer nikada do sada nismo dobili otvorenu i javnu podršku s tako visoke 
pozicije. 

 

Udruga OPA i HDLU 


