Sindikat od Mornara traži zapošljavanje novih
radnika u srednjim školama
KLJUČNI PODACI
Ako Mornar do kraja tjedna ne donese suglasnost za zapošljavanje novih radnika u srednjim školama, sindikat će
početi po školama lijepiti plakate i dijeliti letke kojima će obavijestiti roditelje i učenike o neprimjerenim uvjetima za
odvijanje nastave
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NEZAVISNI sindikat zaposlenih u srednjim školama zatražio je danas povlačenje Vladine odluke
o zabrani zapošljavanja u javnim službama, ustvrdivši da je zbog nje došlo do drastičnog
ugrožavanja zdravstveno-higijenskih uvjeta i pogoršanja sigurnosti učenika i zaposlenih u
školama.
Ako ministra obrazovanja, znanosti i sporta Vedran Mornar do kraja tjedna ne donese
suglasnost za zapošljavanje novih radnika u srednjim školama, sindikat će početi po školama
lijepiti plakate i dijeliti letke kojima će obavijestiti roditelje i učenike o neprimjerenim uvjetima za

odvijanje nastave.
Predsjednik sindikata Branimir Mihalinec ustvrdio je na konferenciji za novinare da su
zdravstveno-higijenski uvjeti ugroženi u 40-ak škola i učeničkih domova, no prava je brojka
vjerojatno i veća.
Sve škole u kojima je ugrožena sigurnost djece i radnika prijavit ćemo nadležnim inspekcijama,
a tamo gdje postoji opasnost od bilo kakvog incidenata predložit ćemo radnicima da odbiju raditi
u takvim uvjetima, rekao je Mihalinec.
Vladinom odlukom o zabrani zapošljavanja novih radnika umjesto onih koji su otišli u mirovinu,
umrli ili su na bolovanju dovodi se u pitanje redovno obavljanje djelatnosti u školama, gdje su
učenici i osoblje u sve većoj opasnosti zbog slabijeg održavanja higijene i nestručnih osoba koje
rade u kuhinji i na rukovanju centralnim grijanjem.
"Spremačice fizički ne mogu ispuniti svoje zadatke"
Ministarstvo nema pravo izdati suglasnost za zapošljavanje novih ljudi prije nego što ravnatelji
ne pokušaju problem riješiti preraspodjelom radnika, a ako je to nemoguće, kroz zapošljavanje
osoba iz vanjske usluge.
"Ministarstvo smo upozorili da su uvjeti za izdavanje suglasnosti već ostvareni, jer preraspodjela
poslova nije moguća, a ne postoji ni način na koji bi ravnatelji mogli zaposliti nekog iz vanjske
usluge", kaže Mihalinec.
Posebno je upozorio na problem spremačica, tvrdeći da one dobivaju značajno veće radne
zadatke pa ne mogu fizički ispuniti zahtjeve u redovnom radnom vremenu.
Sindikat krivi Milanovića, Opačić i Mornara
Za takvu situaciju sindikat najodgovornijim smatra premijera Zorana Milanovića, potpredsjednicu
Vlade i ministricu socijalne politike i mladih Milanku Opačić koja je "zadužena da ostvari štednju
nauštrb higijenskih uvjeta", te ministra Mornara za kojeg je Mihalinec kaže da ipak pokušava
nešto promijeniti.

