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-prijedlog-
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

školi (,,Narodne novine'', broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12,
86/12, 126/12 i 94/13,152/14 i 07/17.) i članka 41. Statuta Općine Žminj (,,Službeni
glasnik Općine Žminj”, broj: 01/13 i 06/17.), Općinsko vijeće općine Žminj na sjednici
održanoj____________2017. godine donijelo je

P R O G R A M
JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU NA PODRUČJU OPĆINE ŽMINJ

ZA 2018. GODINU

Članak 1.
Programom javnih potreba u obrazovanju utvrđuju se aktivnosti od značaja za

Općinu Žminj. Program se temelji na sufinanciranju:
 Produženi boravak učenika u osnovnoj školi
 Školski logoped
 Ostali programi i aktivnosti škole
 Škola plivanja
 Sufinanciranje autobusne linije
 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolskih učenika
 Sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima
 Studentske stipendije
 Obilježavanje dječjeg tjedna i božićno novogodišnjih blagdana
 Sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima
 Sufinanciranje nabavke školskih udžbenika

Članak 2.
Nositelji ovog programa za 2018. godinu su:

 Osnovna škola ,,Vladimira Gortana” Žminj
 Dječji vrtić “Rapčići” Žminj
 Učenici
 Studenti.

Članak 3.
Temeljem utvrđenih potreba, a u okviru financijskih mogućnosti, utvrđuju se
sljedeći programi i njihovi nosioci za realizaciju:
Isplate će se izvršavati temeljem dostavljenog zahtjeva sa popratnom
dokumentacijom.
Osnovna škola Žminj – PRODUŽENI BORAVAK
Obuhvaća izvannastavni program – produženi boravak za učenike od I – IV
razreda. Za ostvarivanje programa osiguravaju se sredstva u iznosu od
206.930,00 kn odnosno 70% od ukupno planiranog iznosa programa.
Isplate će se izvršavati temeljem dostavljenog zahtjeva sa popratnom
dokumentacijom.
Osnovna škola Žminj - školski logoped
Obuhvaća učenike s teškoćama u govoru i 100% se financira iz proračuna
Općine Žminj u iznosu od 43.248,00 kn
Ostali programi i aktivnosti škole
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Obuhvaća nastupanje učenika na radionicama, smotrama i manifestacijama i
sudjelovanje učitelja na stručnim radionicama u planiranom iznosu od
17.170,00 kn i 100% se financira iz proračuna Općine Žminj.
Istarska pučka glazba obuhvaća rad voditelja i učitelja plesa i sviranja
narodnih instrumenata i planira se u iznosu od 28.308,00 kn i 100% se
financira iz proračuna Općine Žminj.
Škola plivanja
Obuhvaća sufinanciranje škole plivanja za učenike osnovne škole i dječjeg
vrtića u planiranom iznosu od 20.000,00 kn za pokrivanje troškova prijevoza.
Sufinanciranje autobusne linije
Obuhvaća sufinanciranje autobusne linije na relaciji Cere-Žminj-Pula u
planiranom iznosu od 12.000,00 kn.
Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolskih učenika
Planira se sufinanciranje 20% od iznosa mjesečne karte koju plaćaju korisnici,
a koji se dobije nakon primjene Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima
i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola,
u iznosu od 45.000,00 kn.
Sufinanciranje smještaja učenika u učeničkim domovima
Planira se sufinanciranje troškova smještaja učenika srednjih škola sa
područja Općine Žminj, u domovima van mjesta prebivališta, iznad iznosa
od 500,00 kuna do iznosa kojeg trebaju mjesečno plaćati učenici za cijenu
smještaja u učeničkim domovima u iznosu od 12.000,00 kn.
Studentske stipendije
Općina Žminj osigurava sredstva za stipendije dosadašnjim stipendistima u
skladu s ugovorom o stipendiranju sklopljenim s Općinom Žminj, te novim
korisnicima koji su na javnom natječaju stekli pravo, ukupno 28 studenata, u
planiranom iznosu od 141.000,00 kn.
Obilježavanje dječjeg tjedna i božićno novogodišnjih blagdana
Planira se sufinanciranje aktivnosti u izosu od 33.000,00 kn
Sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima
Planira se sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima u iznosu od
115.400,00 kn
Sufinanciranje nabavke školskih udžbenika
Planira se sufinanciranje nabavke školskih udžbenika za učenike osnovne
škole u iznosu od 226.177,00 kn

Članak 4.
Sredstva za ostvarenje navedenih programa osiguravaju se u Proračunu

Općine Žminj za 2018. godinu na teret općih prihoda i primitaka.

Članak 5.
Ukupna sredstva za Program javnih potreba u školstvu na području Općine

Žminj osiguravaju se u iznosu od 900.233,00 kn.

Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se u ,,Službenom

glasniku Općine Žminj“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.
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