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SRETAN USKRS
Povodom Uskrsa najvećeg kršćanskog blagdana,
svim članovima Hrvatskog sindikata šumarstva,
upućujemo najiskrenije čestitke.

Provedite ga sretni, zdravi i veseli u krugu svojih
najmilijih. Uživajte u blagdanu zajedništva, mira,
nade i neka Uskrs u Vašim srcima probudi
dodatnu vjeru i snagu kojom ćete u svakom
novom danu činiti dobro i uijepšati život
sebi i drugima!

USKRSNICA
Iako je člankom 96. Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma d.o.o.

utvrđeno pravo na prigodni novčani dodatak u visini neoporezivog iznosa prema
Zakonu o porezu na dohodak za blagdane Božić iUskrs, Uprava Hrvatskih šuma d.o.o.
na žalost ove godine nije donijela odluku o isplati uskrsnice.

Nakon neisplate božićnice u 2012. god. Poslodavac ponovno ne poštuje Kolektivni
ugovor. Ova Uprava je još jednom dokazala da je socijalno neosjetljiva i pokazuje
koliko drži do potpisanih obveza. Nakon blagdana Uskrsa Hrvatski sindikat šumarstva
će obavijestiti sve svoje članove o aktivnostima koje će poduzeti zbog neisplate
uskrsnice.

BOŽIĆNICA
Nakon što u prosincu 2012. godine Poslodavac nije isplatio božićnicu, a koju

obvezu je preuzeo člankom 96. Kolektivnog ugovora i Sporazumom potpisanim sa
Sindikatima u travnju 2012. godine, tijekom siječnja 2013. godine pokušalo se s istim
dogovoriti mimo rješenje nastalog spora. Kako do konca siječnja nije uslijedila isplata
Hrvatski sindikat šumarstva je pokrenuo potpisivanje punomoći za pokretanje tužbi.
Prikupljeno je oko 5400 punomoći. i još uvijek stižu. Do danas su sve tužbe predane
Općinskom sudu u Zagrebu.

Ovim putem zahvaljujemo na velikom broju Vaših punomoći i još jednom smo
pokazali da samo zajednički možemo ostvariti i zaštititi svoja prava iz Kolektivnog
ugovora. Vjerujemo u što skorije ostvarenje našeg prava iz Kolektivnog ugovora,
odnosno očekujemo isplatu božićnice u što skorije vrijeme.



1.SVIBANJ - MJElVlAJTE SMJER
Pet sindikalnih središnjica organizira veliki prosvjed 1. svibnja u Zagrebu pod nazivom

MJENJAJTE SMJER.
Prosvjed se organizira zbog nezadovoljstva gospodarskim i socijalnim stanjem, zbog

nesposobnosti vlasti koja nije uspjela pokrenuti gospodarstvo niti zaštititi radna mjesta i
standard građana koji tonu u siromaštvo. Prosvjed će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića u
12,00 sati. Hrvatski sindikat šumarstva će organizirano dovesti oko 500 svojih članova. Prilika
je to da i radnici Hrvatskih šuma d.o.o. iskažu svoje nezadovoljstvo stanjem u Hrvatskim
šumama d.o.o. stoga, prijavite se kod svojih povjerenika ijoš jednom pokažimo zajedništvo!

ODLUKA O PRODAJI OGRIJEVNOG DRVETA
Hrvatski sindikat šumarstva je 31. siječnja 2013. god. uputio prijedlog Upravi Hrvatskih šuma d.o.o. da
donese Odluku o prodaji ogrjevnog drveta radnicima Hrvatskih šuma d.o.o., po istim uvjetima kao i li

2012. god., odnosno po cijeni IL klase uz 5% rabata. Nažalost, Uprava Hrvatskih šuma d.o.o. je bez
dogovora sa Sindikatima, a što je u suprotnosti sa odredbama čl. 93. Kolektivnog ugovora donijela
Odluku o prodaji ogrjevnog drveta, a kojom u konačnici radnici Hrvatskih šuma d.o.o. plaćaju ogrjev
znatno više nego 2012. god. Hrvatski sindikat šumarstva je 06. veljače uputio dopis predsjednici
Nadzornog odbora Hrvatskih šuma d.o.o. i predsjedniku Uprave I-Irvatskih šuma d.o.o. da se navedena
Odluka povuče. Međutim isti su još jednom dokazali da je socijalni dijalog u Hrvatskim šumama d.o.o.
na niskoj razini ine odgovaraju na upućeni dopis, a čime ponovo ne poštuju Kolektivni ugovor čl. III.

9. MEĐUNARODNI SPORTSKI SUSRETI HSŠ
Ovogodišnji 9. po redu Sportski susreti Hrvatskog sindikata šumarstva biti će održani u

Umagu od 20.06. - 23.06. 2013. god. Sa zadovoljstvom Vas izvješćujemo da su sve pripreme
u tijeku. Organizacijski odbor u sastavu: Željko Kalauz dipl.inž.šum., Valerija Vukelić
dipl.inž.šum., Mile Jurković, Zdravko Silić iValter Marušić na svom prvom sastanku donio je
odluku o prijavi ekipa za natjecanje do 15.05.2013. god. Glavni odbor Hrvatskog sindikata
šumarstva će na svojoj 32. sjednici odrediti ukupan broj sudionika, a očekuj se 1400 natjecatelja
i gostiju Hrvatskog sindikata šumarstva. Kao i ranijih godina biti će to susreti druženja,
natjecanja, zabave, te zajedništva, koje nam u ovim vremenima treba više nego ikad.
Umag nas čeka! I

PRA V1VAZAŠTITA
Koristite svoje članstvo u Hrvatskom sindikatu šumarstva. Ako smatrate da Vam je neko pravo iz

Kolektivnog ugovora ili Zakona o radu narušeno, ako Poslodavac radi mobing nad Vama, obratite se
regionalnim uredima Nezavisnih hrvatskih sindikata u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Koristite
besplatnu pravnu zaštitu koju nam pružaju pravnici Nezavisnih hrvatskih sindikat.a.

Cijenjene kolegice i kolege

U svim aktivnostima koje provodimo, vjerovali smo u Vas. I zato Vas pozivamo gledajmo
unaprijed i radimo za ono što nas čeka, jer ostatak života ćemo ipak proživjeti u budućnosti, a
ne u prošlosti!
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