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OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 

n/r ravnatelja/ravnateljice 

 s v i m a  

 

PREDMET:  Posjeti učenika Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac  

- uputa, daje se 

 

Poštovane ravnateljice, poštovani ravnatelji,  
 

s obzirom na unaprjeđivanje podučavanja o holokaustu, dostavljenom Preporukom (KLASA: 602-

01/18-01/00909, URBROJ: 533-06-19-0005, od 13. ožujka 2019.) upućeni ste da u godišnje školske 

kurikulume uključite i posjet učenika Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac vezano uz sadržaje 

u sklopu kojih se podučava o holokaustu i II. svjetskom ratu (osmi razredi osnovnih škola i u skladu s 

obrazovnim programima srednjih škola). 
 

Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac organizira za učenike, učitelje i nastavnike osnovnih i 

srednjih škola obilazak postava uz stručno vodstvo i obrazovni program u skladu s Edukativnim 

programom Spomen-područja Jasenovac. 
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je sredstva za posjete škola JUSP-u Jasenovac u ovoj 

kalendarskoj godini te će snositi troškove autobusnog prijevoza i dnevnica za prateće nastavno 

osoblje. 
 

Škole koje su u skladu s preporukom u školskom kurikulumu za školsku godinu 2019./2020. planirale 

posjete Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac, molimo da realizaciju provedu u skladu s 

Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 

(Narodne novine, broj: 67/14 i 81/15) i prema sljedećem hodogramu: 
 

1. Iskaz interesa u kojem je potrebno navesti broj učenika, razredne odjele i broj učitelja 

voditelja molimo uputiti u formi dopisa Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za 

potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, Sektoru za zajedničke poslove i 

programe, poštom ili e-mailom na adresu: standardistrategije@mzo.hr.  

Iskazu interesa je potrebno priložiti troškovnik u kojem je potrebno zasebno navesti: trošak 

prijevoza, dnevnica te smještaja za škole iz županija navedenih u točki 3.; 
 

2. Dogovor oko termina posjeta te sve detalje vezane uz posjet i polaženje obrazovnog programa 

molimo izravno dogovoriti s Javnom ustanovom Spomen-područje Jasenovac, Braće Radić 

147, 44 324 Jasenovac, telefonski na broj 044 672 319 ili e-mailom na adresu: 

mbaresic@jusp-jasenovac.hr; 
 

3. Škole Istarske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske 

županije osigurat će obroke i smještaj za učenike, učitelje/nastavnike i vozače, u skladu sa 

Odlukom o financiranju troškova posjete Javnoj ustanovi spomen područje Jasenovac 

(KLASA: 602-01/18-01/00909, URBROJ: 533-06-19-0006, od 20. siječnja 2020.) koju 

dostavljamo u prilogu; 
 

4. Troškove prijevoza i dnevnica Ministarstvo će refundirati na račun škole nakon posjeta, a na 

temelju dostavljenog računa davatelja usluga (prijevoz, smještaj prema točki 3.) i preslike 

obrađenih putnih naloga za učitelje/nastavnike. 
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Napominjemo kako trebate postupiti sukladno stavku 6. članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju 

(Narodne novine, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 

68/18) koji propisuje: Za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim predmetima, aktivnostima, 

modulima, programima i projektima koji nisu obvezni potrebno je informirati roditelje i pribaviti 

njihovu pisanu suglasnost. 
 

Učenici osnovnih i srednjih škola te učitelji i nastavnici mogu koristiti muzejski postav za analizu i 

raspravu o sudbini svih ljudi zahvaćenih ratom i važnosti povijesnih istraživanja, dok u sklopu 

međupredmetne teme Građanski odgoj i obrazovanje ova izložba može pridonijeti odgoju djece i 

mladih za mir, međusobnu suradnju i nenasilje te suživot različitih zajednica. 
 

Na temelju odgojno-obrazovnih ciljeva učenja i poučavanja, odgojno-obrazovnih ishoda i njihove 

razrade u sklopu pojedinih kurikuluma te samostalnosti učitelja i nastavnika u planiranju, 

programiranju i organiziranju odgojno-obrazovnih procesa, svakako napominjemo kako je potrebno 

zadovoljiti sljedeće pretpostavke: 
 

1. učenike treba prije posjeta pripremiti, 

2. posjete bi trebalo organizirati uz pratnju predmetnog nastavnika, 

3. obvezno nakon razgleda s učenicima razgovarati o izložbi. 
 

Smjernice za studijske izlete na izvorna mjesta holokausta i druga mjesta (muzeji, spomenici i 

memorijalni centri) dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva. 

 

Zahtjevi će se odobravati do iskorištenja sredstava za ovu namjenu u Državnom proračunu. 

Sredstva koja su osigurana za ovu godinu mogu se koristiti i u prvom polugodištu sljedeće 

školske godine. 
 

S ciljem obrazovanja za građanstvo, prevencije nasilja i radikalizacije, promicanja tolerancije te 

poticanja mladih na promišljanje i djelovanje u svijetu u kojem žive, ovom prilikom Vas podsjećamo 

da se Dan sjećanja na holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti u Republici Hrvatskoj 

obilježava svake godine 27. siječnja. Upute nastavnicima za pripremu za Dan sjećanja na holokaust 

dostupne su na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Vas molimo da ga 

dostojno obilježite prikladnim aktivnostima, odnosno izražavanjem suosjećanja i odavanjem pijeteta 

prema žrtvama holokausta te osuđivanjem zločina protiv čovječnosti. 

 

S poštovanjem, 

 

 

M I N I S T R I C A 

 

 

prof. dr. sc. Blaženka Divjak 

 

 

 

 
Privitak: 

1. Preporuka za posjete učenika Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac (KLASA: 602-01/18-01/00909, URBROJ: 

533-06-19-0005, od 13. ožujka 2019.) 

2. Odluka o financiranju troškova posjete Javnoj ustanovi spomen područje Jasenovac (KLASA: 602-01/18-01/00909, 

URBROJ: 533-06-19-0006, od 20. siječnja 2020.) 

 

Dostaviti: 

1. Osnovnim i srednjim školama  

2. Uredima državne uprave u županijama 

3. Javnoj ustanovi Spomen-području Jasenovac 

4. Ministarstvu kulture 

5. Pismohrani, ovdje. 
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