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I. Općinsko vijeće
19.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 14. stavak 1. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13) i
članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine VižinadaVisinada“ broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada, na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2015. godine, donosi
PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
I. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Općina Vižinada-Visinada (u daljnjem teksu: Općina) ima pravo i obvezu
odlučivati o potrebama i interesima građana na svojem području organiziranjem i
ostvarivanjem programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prava i obveze iz prethodnog stavka ostvaruju se osiguranjem smještajnih
kapaciteta za djecu s područja Općine u ustanovama predškolskog odgoja i
sufinanciranjem troškova smještaja djece u dječjim vrtićima.
Članak 2.
Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Vižinada-Visinada (u
daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja koje
obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja kao javnu službu i provode
program odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu
predškolske dobi.
II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA
Članak 3.
Na području Općine djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja obavlja
područni dječji vrtić čiji je osnivač Grad Poreč-Parenzo.
Mrežu dječjih vrtića na području Općine čine:
r.b
.

Naziv dječjeg vrtića

1.

Predškolska
ustanova Dječji
vrtići i jaslice
„Radost“, Područni
vrtić Vižinada

Objekti i adrese

Smještajni kapaciteti
Jaslička Vrtićka
Ukupno
dob
dob

OŠ Jože Šurana Višnjan,
PŠ Vižinada, Vižinada
bb, 52447 Vižinada

35
(2
skupine)

/

35
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Članak 4.
Mreža dječjih vrtića na području Općine može se proširivati izgradnjom novih
vrtića ili dogradnjom postojećih, kao i osnivanjem novih vrtića od strane svih
zakonom predviđenih osnivača.
Članak 5.
Područja Općine na kojima je moguća izgradnja novih vrtića jesu sva područja
na kojima je prostorno-planskom dokumentacijom predviđena gradnja novih
građevina ili postoji mogućnost prenamjene građevina.
Osim objekata dječjih vrtića navedenih u članku 3. Plana, na području Općine
predviđa se gradnja novog objekta dječjeg vrtića za obavljanje djelatnosti
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.
III. FINANCIRANJE DJEČJIH VRTIĆA
Članak 6.
U dječjim vrtićima iz članka 3. ovog Plana realiziraju se sljedeći programi:
cjelodnevni program u trajanju od 10 sati dnevno, te poludnevni program u trajanju od
6 sati dnevno i to za djecu koja navrše 3 godine pa do njihovog polaska u školu.
Članak 7.
Sredstva potrebna za rad i obavljanje djelatnosti dječji vrtići pribavljaju od
Općine, pružanjem usluga te iz drugih izvora u skladu sa zakonskim propisima.
Članak 8.
Općina, sukladno članku 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i
članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe,
sufinacira rad dječjih vrtića iz članka 3. ovog Plana osiguranjem sredstava u svom
proračunu.
Članak 9.
Općina će po potrebi i zahtjevu roditelja za svako upisano dijete s
prebivalištem na području Općine sufinancirati troškove smještaja djece u redovnim
programima predškolskih ustanova na području drugih jedinica lokalne samouprave,
ukoliko kapaciteti dječjih vrtića iz članka 3. Plana nisu dostatni te ukoliko se u istima
ne provode svi programi redovni predškolskog odgoja i obrazovanja.
Sufinanciranje troškova smještaja djece iz stavka 1. ovog članka vrši se
sukladno mjerilima i kriterijima koji se utvrđuju posebnom odlukom.
Članak 10.
Posebni programi (učenje stranog jezika, glazbeni programi, likovni programi,
dramsko-scenski programi, informatički programi, športski programi, ekološki,
vjerski, zdravstveni, programi za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama, programi
rada s roditeljima, preventivni programi) i alternativni programi temelje se na tržišnim
pravilima, što znači da ih zainteresirani roditelji plaćaju.
Općina može sufinancirati posebne programe i alternativne programe sukladno
planiranim sredstvima za tu namjenu u proračunu.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
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Članak 11.
Ovaj Plan dostavlja se Istarskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže
dječjih vrtića na području Istarske županije.
Članak 12.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Vižinada“.
KLASA: 011-01/15-01/17
URBROJ: 2167/05-01-15-6
Vižinada-Visinada, 11. 06. 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đoni Šimonović v.r.
20.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine
Vižinada-Visinada“ broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13 – pročišćeni tekst) i članka 13.
Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“
broj 02/15), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici održanoj dana 11.
lipnja 2015. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na analizu davanja koncesije i dokumentaciju
za nadmetanje za obavljanje dimnjačarskih poslova
Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Analizu davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova na području Općine Vižinada-Visinada.
Članak 2.
Daje se prethodna suglasnost na dokumentaciju za nadmetanje u postupku
davanja koncesije za javne usluge „Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova na području Općine Vižinada –Visinada evidencijski broj: K01/2015.“.
Članak 3.
Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
Općine Vižinada-Visinada i dokumentacija za nadmetanje sastavni su dio ovog
Zaključka.
Članak 4.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
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KLASA: 011-01/15-01/17
URBROJ: 2167/05-01-15-5
Vižinada-Visinada, 11. 06. 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA- VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đoni Šimonović v.r.
21.
Na temelju članaka 107. i 109. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj
84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu
("Narodne Novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 50/01, 26/03 –
pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 30. Statuta
Općine Vižinada - Visinada („Službene novine Općine Vižinada - Visinada“ broj
4/09, 01/10, 02/13 i 06/13 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada Visinada, na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine, donosi
ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O NERAZVRSTANIM CESTAMA NA PODRUČJU
OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama (Službene novine Općine Vižinada, broj
02/13) nadopunjuje se naslov Odluke sa riječima „na području Općine VižinadaVisinada“.
Članak 2.
U članku 23., nakon stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
“Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cesta na području Općine VižinadaVisinada nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.”
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada“.
KLASA: 011-01/15-01/17
URBROJ: 2167/05-01-15-4
Vižinada-Visinada, 11. 06. 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA- VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đoni Šimonović v.r.
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22.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine
Općine Vižinada-Visinada“ broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13 – pročišćeni tekst), a u
svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07,
125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada,
na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2015. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupka nabave usluga za izradu
Glavnog projekta izgradnje Dječjeg vrtića Vižinada
Članak 1.
Na temelju prezentacije Idejnog rješenja izgradnje dječjeg vrtića sa
pripadajućom vizualizacijom projekta, te temeljem energetskog izračuna isplativosti
projekta, prihvaća se Idejno rješenje prezentirano od strane ovlaštenog projektanta te
se daje suglasnost za pokretanje postupka nabave za usluge izrade Glavnog projekta
izgradnje Dječjeg vrtića Vižinada.
Članak 2.
U Proračunu Općine Vižinada-Visinada za 2015. godinu programom Izgradnja
dječjeg vrtića Vižinada na poziciji R094 planirana je realizacija kapitalnog projekta
K507001 – Izgradnja dječjeg vrtića u iznosu 100.000,00 kn, te u projekcijama za
2016. i 2017. godinu dodatnih 7.000.000,00 kn.
Članak 3.
Zadužuje se i ovlašćuje Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada za
pokretanje postupka nabave te sklapanje i potpisivanje ugovora o izradi Glavnog
projekta izgradnje Dječjeg vrtića Vižinada.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/15-01/17
URBROJ: 2167/05-01-15-2
Vižinada-Visinada, 11. 06. 2015.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đoni Šimonović v.r.

