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U Zagrebu, 30. rujna 2019. godine 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

N/r: ministrice, prof. dr. sc. Blaženke Divjak 

Donje Svetice 38 

10000 Zagreb 

 

 

Poštovana! 

 

Kao što Vam je poznato, tokom listopada će se, kao i svake godine do sada, u hrvatskim 

školama održavati svečanosti „Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje“. 

 

Uzimajući u obzir da se proteklih godina svečanost neizostavno održavala uz sudjelovanje 

katoličkih svećenika, uz obaveznu nazočnost svih učenika i učitelja bez obzira na njihovu 

vjersku pripadnost, što je bio povod brojnim pritužbama roditelja, ovim Vas putem pozivamo 

da poduzmete potrebne mjere kako bi se vjerski dio svečanosti održavao isključivo u sklopu 

nastave katoličkog vjeronauka. 

 

Podsjećamo da je prošle godine Vaše Ministarstvo provelo inspekcijski nadzor najmanje u 

jednoj osnovnoj školi, te je donijelo rješenje na temelju čl. 4. st. 1. t. 3. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, čl. 1. st. 1. Zakona o suzbijanju diskriminacije, kao i 

čl. 41. alineja 1. Ustava Republike Hrvatske. Pored navedenih propisa, dosadašnja praksa u 

hrvatskim školama protivna je i čl. 2., a posebno čl. 14. Konvencije UN-a o pravima djeteta. 

 

Također Vam skrećemo pažnju na činjenicu kako je Ured pravobraniteljice za djecu utvrdio 

kako gore opisana praksa u javnim školama Republike Hrvatske ukazuje na nespremnost i 

neučinkovitost odgojno-obrazovnog sustava da osigura poštivanje propisa, učenje djece 

poštovanju različitosti i toleranciji, uvažavanju prava i potreba drugih manjinskih zajednica, te 

osposobljavanje djece za život u pluralističkom društvu i interkulturalizam.  

 

Posebno Vam skrećemo pažnju na preporuke Ureda pravobraniteljice za djecu za 2018. godinu 

u kojima se navodi kako je pravobraniteljica zbog prijava o uključivanju djece u odgojno-

obrazovnim ustanovama u vjerske sadržaje izvan odobrenoga programa vjeronauka, odnosno 

vjerskog odgoja, preporučila Vašem Ministarstvu da poduzme mjere kako se vjerske aktivnosti 

u školama i vrtićima ne bi prakticirale izvan tih programa. 

 

Konačno, već i temeljem Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o suradnji u 

području odgoja i obrazovanja, ugovoreno je da odabir vjeronauka pri upisu u školu mora biti 

organiziran na način da takva odluka ne bude povodom bilo kakvom obliku diskriminacije na 

području školskoga djelovanja, što se posljedično ima primijeniti i na druge oblike vjerskog 

odgoja u državnim školama, a održavanje vjerskih obreda (i to isključivo jedne konfesije) u 

sklopu svečanosti koja je obvezna za sve učenike svakako predstavlja oblik vjerskog 

(prinudnog) odgoja. 
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Stoga Vas molimo da nas obavijestite o mjerama koje ste poduzeli temeljem navedenih 

preporuka Ureda pravobraniteljice za djecu, a ukoliko takve mjere do sada nisu poduzete iz bilo 

kojeg razloga, pozivamo Vas da ih bez odlaganja poduzmete na način da osigurate da 

održavanje svečanosti „Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje“ ne bude i ove godine 

povodom za diskriminaciju djece koja ne pohađaju nastavu katoličkog vjeronauka i njihovu 

indoktrinaciju u katoličku vjeru.  

 

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ljubazno Vas molimo Vaše 

očitovanje u pogledu gore navedenoga, kao i obavijest o poduzetim radnjama. 

 

Unaprijed zahvaljujemo, te ostajemo,  

 

S poštovanjem, 

 

 

Za udrugu Protagora 

Alan Sorić, dipl.iur. 

Član upravnog odbora udruge Protagora 

 
 
 
 

 
Pismo je upućeno: 

. UNICEF Hrvatska 

. Pravobraniteljica za djecu RH 

. Medijima 
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