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NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH 

POTENCIJALA 

 

OZNAKA: NVRLJP-00005-16-0003 

Zagreb,  11. ožujka 2016.  

 

ZAPISNIK 

s 12. sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

održane 17. prosinca 2015. g. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  

(MZOS-a), s početkom u 13.00 sati 

 

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Nacionalnog vijeća: Ružica Beljo Lučić, Ana Tecilazić 

Goršić, Sanja Crnković Pozaić, Mirjana Zećirević, Darinka Vedrina, Sanja Bošnjak, Ninoslav 

Šćukanec, Stankica Vrban, Mirela Lekić, Blaženka Divjak, Duško Pavletić, Berislav Božanović, 

Žarko Bošnjak, Ivan Šutalo, Emita Blagdan, Nataša Novaković1 i Marko Žabojec2. 

Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Mirjana Šlat, Edita 

Stilin3, Radomir Delić, Ana Miličević Pezelj i Hrvoje Josip Balen. 

Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Boris Jokić (IDI), Staša Skenžić 

(MZOS), Loredana Maravić (MZOS), Biljana Birač (MZOS), Josipa Češnovar (MZOS) i Sanja Süto 

(MZOS). 

Dnevni red: 

 

Raspravne točke: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 12. sjednice  

 

2. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice  

 

3. Predstavljanje Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja  

 

4. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje u kontekstu  Cjelovite kurikularne reforme  

                                                 
1 Nataša Novaković je predložena umjesto Davora Majetića kao nova predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca 

temeljem zaprimljenog osobnog zahtjeva za razrješenjem dužnosti člana gospodina Majetića. Izmjena Odluke o 

imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala je u tijeku.  

 
2 Marko Žabojec je predložen umjesto Vlatke Marčan kao novi predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije temeljem zaprimljenog osobnog zahtjeva za razrješenjem dužnosti članice gđe Marčan. 

Izmjena Odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala je u 

tijeku.  

 
3 Edita Stilin je predložena umjesto Marka Borasa Mandića kao nova predstavnica područne (regionalne) 

samouprave temeljem zaprimljenog osobnog zahtjeva za razrješenjem dužnosti člana gospodina Borasa 

Mandića. Izmjena Odluke o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

je u tijeku.  
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5. Preporuka o primjeni HKO-a u području strukovnog obrazovanja 

 

6. Preporuka o primjeni HKO-a u području visokog obrazovanja 

 

7. Preporuka o primjeni HKO-a u području obrazovanja odraslih 

 

8. Razno 

 

 

 

Ad 1.  

Jednoglasno je potvrđen dnevni red. 

 

Ad 2.  

Jednoglasno je potvrđen zapisnik s 11. sjednice NVRLJP-a. 

 

Ad 3.  

Pomoćnik ministra u Upravi za odgoj i obrazovanje MZOS-a g. Staša Skenžić predstavio je članovima 

NVRLJP-a Nacrt Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji je u 

studenom ove godine upućen Europskoj komisiji, a dogovoren je i sastanak na kojemu će  Program 

biti predstavljen predstavnicima Europske komisije. Istaknuto je da će u izradu konačnog teksta 

Programa, kao i u samu provedbu,  biti uključeni i predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

ostali dionici, putem partnerskih konzultacija koje će uslijediti. Dogovoreno je da se članovima 

NVRLJP-a elektroničkom poštom dostavi Nacrt Programa kako bi do sljedeće sjednice mogli iščitati 

smjernice razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, procijeniti njegovu usklađenost s 

provedbom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, ukazati na eventualne nepodudarnosti i 

neusuglašenost te dati prijedloge za njihovo usklađivanje. 

 

Ad 4.  

Voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme (CKR-a) dr. sc. Boris 

Jokić upoznao je članove Vijeća s promjenama u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koje su 

predviđene reformom, naglasivši da se razvoj strukovnog obrazovanja temelji na konceptu i 

instrumentima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, uvažavajući njegove razine i ishode učenja. 

Kroz raspravu je uočeno da je moguće da postoje neke neusuglašenosti u pristupu HKO-a i CKR-a, 

kao što je npr. definiranje sektora ili ECVET bodova. Dogovoreno je da se u okviru NVRLJP-a 

formira manja radna skupina koja će identificirati neusklađenosti i razraditi poveznicu između CKR-a 

i HKO-a.  

 

Ad 5. 

Na Nacrt preporuka o modelu primjene HKO-a u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 

svoje su komentare i prijedloge dostavili članovi: Danijela Žagar, Sanja Crnković-Pozaić, Stankica 

Vrban, Mirela Lekić i Mirjana Zećirević. Naglašeno je da se do sljedeće sjednice očekuje doprinos 

svih članova u kreiranju preporuka, jer je vrlo mali broj članova koji aktivno sudjeluju u oblikovanju 

dokumenata, dostavljajući komentare i prijedloge. Otvorena je rasprava o dokumentu s objedinjenim 

komentarima koja se fokusirala na nadležnost u predlaganju skupova ishoda učenja strukovnih 

sadržaja, odnosno na pitanje treba li zagovarati otvoreni ili zatvoreni pristup, decentralizaciju ili 

centralizaciju izrade programa za stjecanje strukovnih kvalifikacija. Budući da HKO predviđa otvoreni 

pristup, odnosno da standarde kvalifikacija i skupove ishoda učenja može predložiti bilo tko ako za to 

ima opravdani interes, dok CKR predviđa izradu skupova ishoda učenja centraliziranim pristupom 

(ministarstvo, agencije, radne skupine), nameće se pitanje koji način treba poticati i koji će donijeti 

kvalitetnije rezultate.  

Članovi Vijeća iskazali su različite stavove o ovom pitanju, naglasivši da svakako treba zadržati 

otvoreni pristup koji predviđa HKO, no država može usmjeravanjem sredstava iz ESF-a potaknuti 

izradu standarda za područja koja su od  javnog i društvenog interesa. Jedan od prijedloga je da 



3 

 

skupove ishoda učenja općih strukovnih sadržaja izrađuju radne skupine u koordinaciji ministarstva, a 

ishode učenja za specifične strukovne sadržaje strukovne škole koje provede takve programe u 

partnerstvu s poslodavcima, koristeći sve alate i metodologije koje su razvijene kroz HKO. Budući da 

nije usuglašeno stajalište o ovom i drugim pitanjima, rasprava o Nacrtu preporuka o modelu primjene 

HKO-a u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju nastavit će se na sjednici NVRLJP-a u siječnju 

2016.  

 

Ad 6.  

Jednoglasno su usvojene Preporuke o primjeni HKO-a u području visokog obrazovanja. 

 

Ad 7.  

Prihvaćena je dopuna gđe Mirjane Zećirević i jednoglasno su usvojene Preporuke o primjeni HKO-a u 

području obrazovanja odraslih. 

 

Ad 8. 

Rasprava o  završnom godišnjem izvješću o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, 

kao i o planu rada Nacionalnog vijeća za 2016. g. održat će se na sjednici u siječnju jer su samo dvije 

tematske radne skupine dostavile svoje planove rada: TRS 4. Vidljivost i TRS 1. Obrazovni programi. 

Dogovoreno je da sve radne skupine do 20. siječnja dostave svoje planove rada, a očekuju se i 

komentari na Nacrt Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i 

doprinos oblikovanju konačnog teksta Preporuka o primjeni HKO-a u području strukovnog 

obrazovanja i osposobljavanja.  

Sjednica je završila u 16:30 h. 

 

Sljedeća, 13. sjednica NVRLJP-a održat će se 28. siječnja u 13:00 h.  

 

 

 

 

Zapisnik sastavila:               Zapisnik odobrila: 

 

 

Sanja Süto, v. r.                prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, v. r. 

                   predsjednica Nacionalnog vijeća 

 

 

 

 


