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Naslov svake knjige nastoji precizirati sadržaj knjige. To je razlog zašto je „Zaprešić kao slučaj“
radni naslov knjige. Knjiga ima ambiciju da ukaže, putem dokumenata, na nezakonitosti i
samovolju pojedinaca što je nespojivo s demokratskim sustavom za koji se zalažemo. Osim
toga naslov knjige mora bar „kroz maglu“ sugerirati rasplete cijele priče. Ono što naslov svjesno
propušta je tijek samog procesa kako bi zainteresirao čitatelja da je pročita.

Prema tome, „Zaprešić kao slučaj“ bit će podnaslov da se precizira kako je moguće putem
dokumenata ocijeniti stanje u zemlji temeljem jednog jedinog gradonačelnike, jednog Gradskog
vijeća, jedne političke stranke, Hrvatskog sabora, Ministarstva znanosti i obrazovanja, različitih
sudova, DORH-a, itd. Na sreću ima čestitih koji daju nadu kako ima nade za nas. Nisu svi
zločesti. Čitatelji će imati priliku da upoznaju samozatajne pojedince koji su radili po zakonu.
Međutim, oni su kao što je to većina građana, samo građani drugog reda. Naprosto oni su
manjina.

Induktivnim pristupom ćemo pokazati kako je „Zaprešić kao slučaj“ važna metastaza i koja
dobro opisuje hrvatski tumor i njegovu mrežu metastaza. To je razlog zašto „Zaprešić kao
slučaj“ nije dobar naslov jer je namjera pokazati kako cjelokupno društvo boluje od opake
maligne bolesti. Zato su važne pravosudne odluke kako bi se identificirala što preciznija
dijagnoza i prognoza. Osim toga, to svakako valja naglasiti, kako je to govorio sam Hegel, istina
je cjelina. Cjelina određuje dio pa, prema tome, identifikacija dijela ima smisla ako je u funkciji
preciziranja cjeline.

Naslov će odrediti pravosudne odluke. Osim toga koliko će biti izdanja također će odrediti
pravosuđe. Poznato je da se predmeti godinama rješavaju na sudovima. Pitate me da li ću biti
uporan? Činjenica je da nastojim od 2. siječnja 2008. godine u ime RIFIN-a ukazati dugom
suosnivaču da je njegovo ponašanje protuzakonito i to kako putem javnih izjava i napisa tako i
putem brojnih sudskih sporova od kojih su mnogi u tijeku. Dragi čitatelji, vidjet ćete kako su
mnoge presude u izravnoj suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima. Međutim, to me ne
obeshrabruje to me dodatno uvjerava da radim dobar posao ne samo za RIFIN već za Lijepu
Našu u cjelini.

Zaključno naslov će nastati tijekom objavljivanja ovih dijelova knjige. Možda ćete upravo vi,
dragi čitatelju, predložiti naslov koji će odrediti knjigu. Bilo bi sjajno kada bi čitatelji ovih dijelova
knjige bili „kumovi“ davši ime knjizi. Posebno bi bilo sjajno kada bi to bio profesor koji radi ili je
radio na Školi ili, još bolje, student koji je zahvaljujući svome radu postao učinkoviti građanin
Lijepe Naše.
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Nastavlja se: Kome će koristiti?
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