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Molim odgovorile na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članku 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 danu od danu kada je pitanje 
dostavljeno.

KLASA; 02l-12/20-lS;41
URBROJ: 65-20-02

I ’ prilogu dostavljam zastupničko pitanje dr. sc. Siiiiše Hajdaka Dončiea, 
zastupnika u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovniku Hrvatskoga 
saboru.
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HRVATSKI SABOR

Zagreb, 28. siječnja 2020. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet; Zastupničko pitanje, posjeti učenika Spomen-području Jasenovac

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora.

Moje pitanje glasi:

S poštovanjem.

Za koliki broj učenika i škola su osigurana sredstva za posjet Spomen području 
Jasenovac u ovoj kalendarskoj godini (troškovi autobusnog prijevoza i dnevnica za prateće 
nastavno osoblje), o kolikom se financijskom iznosu radi i hoće li ta vrsta edukacije 
obuhvatiti sve učenike u Republici Hrvatskoj i osigurati da svaki učenik barem jednom 
tijekom svog školovanja osobno posjeti Jasenovac kao mjesto masovnog stradavanja žrtava 
zločinačke ideologije i na njoj zasnovanog režima. J

Molimo Vas da sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjedniku 
Vlade Andreju Plenkoviću proslijedite moje /.astupničko pitanje:

Siniša Hajdaš Dončić, 
potpredsjednik Hrvatskoga sabora

U povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. 27. siječnja 2020. godine 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je da će ove godine po prvi će put omogućiti 
zainteresiranim školama realizaciju terenske nastave u Spomen podničju Jasenovac, kako bi 
sc učenicima osmih razreda osnovne škole te učenicima srednjih škola, uz stručnu pripremu i 
stručno vođenje, omogućilo da unaprijede znanje o holokaustu te spoznaju razmjere i 
posljedice počinjenih zločina protiv čovječnosti, a sve kako bi se pridonijelo odgoju djece i 
mladih za mir, međusobnu suradnju i nenasilje te suživot različitih zajednica.

Hajdaš Dončić
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