HRVATSKI SABOR
KLASA: 02.1-12/17-18/250
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 11. listopada 2017.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
gospođi
prof. dr. sc. Blažen Ju Divjah, ministrici

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Željka Jovanovića,
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga
sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

/
PREDSJEDNIK
'lA

s —

___ _

mrda n Ja n đroko vič

Na znanje:

- Vladi Republike Hrvatske

_

y
HRVATSKI SABOR

a

REPUBLIKA

/-"o r

S K 3 SA B O R
B * T r0 S\/. M a rk a 6

j Prim ljeno r ^ J T ^ m

------------------

f Klasi'if(iiC!;sk;j oznY.':a;

p

r
( OukJj'lirni broj:

Željko Jovanović, zastupnik

HRVATSKA

VA T

7

Org. jsd.

>60
Pril. T Vrij.

Rijeka, 3,listopad 2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA
Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Jandroković,

Molimo Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko pitanje
ministrici znanosti i obrazovanja , gospođi Blaženki Divjak, koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,
L - Dr. sj. Zeijko Jo\»vatfovic

zastup^i|e^Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR
Željko Jovanović, zastupnik
Rijeka, 3.listopad 2017.

MINISTRICI ZNANOSTI 1OBRAZOVANJA
PROF.DR. SC. BLAŽENKA DIVJAK

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospođo ministrice Đivjak ,
Molim Vas da nam odgovorite na pitanje:
Pomorska škola Bakar najstarija je strukovna škola u Hrvatskoj i jedina srednjoškolska ustanova za
izobrazbu budućih pomoraca koja posjeduje vlastiti brod više od stoljeća i pol. Međutim korištenje
broda „Vila Velebita II" za odrađivanje učeničke prakse je pod znakom pitanja iz razloga umirovljenja
zapovjednika broda i negativnog odgovora Ministarstva znanosti i obrazovanja na zahtjev Pomorske
škole za zapošljavanje novog zapovjednika na upražrijeno mjesto u skladu sa dosadašnjom praksom
koja traje od 1973. godine. Naime, škola je u vlasništvu broda „Vila Velebita II" od 1973. godine, te su
od tada do danas članovi posade zaposlenici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je za
zapovjednika školskog broda, upravitelja stroja i člana posade utvrdilo koeficjente stručnog učitelja,
stručnog učitelja -početnika i suradnika u nastavi. Odlazak zapovjednika broda u mirovinu i to
slobodno radno mjesto i zapošljavanje novog zapovjednika nije novo zapošljavanje,već popunjavanje
upražnjenog radnog mjesta pa se ne radi o dodatnom trošku državnog proračuna. Odbijanjem
suglasnosti za zapošljavanje ugrožava se stoljetna tradicija školovanja prepoznatljivog i stručnog
kadra cijenjenog u cijelom svijetu pa Vas molim odgovor zašto školi nije izdana suglasnost za
zapošljavanje novog zapovjednika broda na upražnjeno radno mjesto, obzirom da se ne radi o novom
i dodatnom trošku za državni proračun?
Molim Vas da još jednom razmotrite odluku Ministarstva i osigurate nastavak tradicije stručne prakse
na školskom brodu koja traje od 1894. godine,
/
S poštovanjem,
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