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I OPĆINSKO VIJEĆE
1.
Na temelju članaka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine
Općine Vižinada“ broj 2/19 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vižinada Visinada na sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Strateškog plana razvoja turizma na području
općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.–2025. godine
I.
Usvaja se Strateški plan razvoja turizma na području općine VižinadaVisinada u razdoblju od 2018.- 2025.
II.
Strateški plan razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada u
razdoblju od 2018.- 2025 čini sastavni dio ove Odluke ali nije predmet objave u
„Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada“.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada“.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Strateški plan razvoja turizma na
području općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.- 2025. objavit će se na
internet stranicama Općine Vižinada-Visinada, www.vizinada.hr.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-2
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

2.
Na temelju članaka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine
Općine Vižinada“ broj 2/19 - pročišćeni tekst) i Mišljenja Istarske županije Upravnog
odjela za održivi razvoja KLASA: 351-03/19-01/116, URBROJ: 2163/1-08-02/4-2017 od 14. veljače 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na
sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja
turizma na području općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.- 2025.
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I.
Usvaja se Strateška procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja
turizma na području općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.- 2025.
II.
Strateška procjena utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma na
području općine Vižinada-Visinada u razdoblju od 2018.- 2025 čini sastavni dio ove
Odluke ali nije predmet objave u „Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada“.
III.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada“.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Strateška procjene utjecaja na okoliš
Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vižinada-Visinada u razdoblju
od 2018.- 2025.objavit će se na internet stranicama Općine Vižinada-Visinada,
www.vizinada.hr.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-3
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

3.
Na temelju članaka 33. i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne
novine, br. 68/18), članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine
Općine Vižinada-Visinada, br. 2/19 – pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine
Općine Vižinada-Visinada, br. 02/15), a po provedenom Pozivu na dostavu ponuda u
postupku jednostavne nabave- evidencijski broj nabave JN-17/19, Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa
uz nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada u 2020. godini
Članak 1.
Na temelju Poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za izvođenje
radova košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste na području Općine VižinadaVisinada u 2020. godini, JN-11/20, KLASA: 363-01/20-01/05 URBROJ: 2167/05-0320-6, kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: RITOŠA Obrt za građevinarske i ostale
usluge Crklada 12, 52447 Vižinada

OIB: 97740466811.

Članak 2.
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Obavljanje komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz
nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada povjerava se do
31.12.2020. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova za izvođenje radova košnje zelenog pojasa uz
nerazvrstane ceste na području Općine Vižinada-Visinada.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-4
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

4.
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine,
br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 163/13, 147/14 i 36/15), članka 30.
Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, br.
04/09, 01/10, 02/13, 06/13 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada, br. 02/15), a po provedenom Pozivu za prikupljanje ponuda za
usluge rada bagera sa strojarom na području Općine Vižinada-Visinada u toku 2018.
godine, Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 24. veljače
2020. godine donosi
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova za usluge rada bagera sa strojarom
na području Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Na temelju Poziva za prikupljanje ponuda za usluge rada bagera sa strojarom na
području Općine Vižinada-Visinada u toku 2020. godine, evidencijski broj nabave: JN12/20, KLASA: 363-01/20-01/03, URBROJ: 2167/05-03-20-1, kao najpovoljniji
ponuditelj odabire se:
1. RITOŠA Obrt za građevinarske i ostale usluge OIB: 9774046681, Crklada 12,
Vižinada

2. Građevinska mehanizacija „Mekiš“ vl. Denis Mekiš, OIB: 88078246734,
Vižinada, Mekiši 7
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Članak 2.
Obavljanje komunalnih poslova za usluge rada bagera sa strojarom na
području Općine Vižinada-Visinada povjerava se do 31.12.2020. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s odabranim ponuditeljima sklopi Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova za usluge rada bagera sa strojarom.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-5
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

5.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine
Općine Vižinada-Visinada, br. 02/19 - pročišćeni tekst) i članka 19. Odluke o
komunalnim djelatnostima na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine
Općine Vižinada-Visinada, br. 02/15), a po provedenom Pozivu na dostavu ponuda,
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 24. ožujka 2020.
godine donosi
ODLUKU
o povjeravanju komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete i
elektromontažne radove na području Općine Vižinada – Visinada
Članak 1.
Na temelju Poziva na dostavu ponuda za održavanje javne rasvjete i
elektromontažne radove na području Općine Vižinada-Visinada od 17.01.2020.
KLASA: 363-01/20-01/07, URBROJ: 2167/05-03-20-2, kao najpovoljniji ponuditelj
odabire se:
1. ŽIKOVIĆ D.O.O. OIB: 67495546443 VIŠNJAN, Anžići 12
Članak 2.
Obavljanje komunalnih poslova za održavanje javne rasvjete i
elektromontažne radove na području Općine Vižinada-Visinada povjerava se od
01.04.2020. do 31. 03. 2022. godine.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da s odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor o
povjeravanju komunalnih poslova.
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Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-6
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

6.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine
Vižinada-Visinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 i 98/19) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici
održanoj dana 24. veljače 2020. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt
„Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta“
Članak 1.
Daje se suglasnost za pokretanje odgovarajućih postupaka javne nabave za projekt
Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta, a što obuhvaća sljedeće nabave pojedinačnih
vrijednosti većih od 70.000,00 kuna bez PDV-a:
1. Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta
Članak 2.
Sredstva za nabave iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine
Vižinada-Visinada za 2020. godinu u okviru Programa 1004 – Organiziranje i
provođenje zaštite i spašavanja, Kapitalni projekt K100407 – Rekonstrukcija
vatrogasnog spremišta.
Članak 3.
Zadužuje se i ovlašćuje načelnik Općine Vižinada-Visinada za pokretanje postupaka
nabave te sklapanje i potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-7
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Vižinada-Visinada, 24. veljače 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

7.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine
Vižinada-Visinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 i 98/19) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici
održanoj dana 24. veljače 2020. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za projekt
„Multimedijalno i sadržajno opremanje centra za
posjetitelje Maraston (IV. faza)“
Članak 1.
Daje se suglasnost za pokretanje odgovarajućih postupaka javne nabave za projekt
Multimedijalno i sadržajno opremanje centra za posjetitelje Maraston (IV. faza), a što
obuhvaća sljedeće nabave pojedinačnih vrijednosti većih od 70.000,00 kuna bez
PDV-a:
1. Multimedijalno opremanje i realizacija multimedijalnog sadržaja
2. Nabava i instalacija opreme za potrebe multimedije
3. Izrada 3D makete trga i stolarske pozicije za multimediju
Članak 2.
Sredstva za nabave iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine
Vižinada-Visinada za 2020. godinu u okviru Programa 1008 – Poticanje razvoja
turizma, Kapitalni projekt K100809 – Centar za posjetitelje Maraston.
Članak 3.
Zadužuje se i ovlašćuje načelnik Općine Vižinada-Visinada za pokretanje postupaka
nabave te sklapanje i potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/20-01/23
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URBROJ: 2167/05-01-20-8
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

8.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine
Vižinada-Visinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst), a u svezi s člankom 48. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17 i 98/19) Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada, na sjednici
održanoj dana 24. veljače 2020. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za dobavu i
montažu rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika
Članak 1.
Daje se suglasnost za pokretanje odgovarajućih postupaka javne nabave za dobavu i
montažu rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika, a što obuhvaća sljedeće
nabave pojedinačnih vrijednosti većih od 70.000,00 kuna bez PDV-a:
1. Dobava i montaža rasvjetnih tijela nogometnog igrališta Fabrika
Članak 2.
Sredstva za nabave iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine
Vižinada-Visinada za 2020. godinu u okviru Programa 1015 – Program javnih potreba
u sportu, Kapitalni projekt K101503 – Uređenje nogometnog igrališta Fabrika.
Članak 3.
Zadužuje se i ovlašćuje načelnik Općine Vižinada-Visinada za pokretanje postupaka
nabave te sklapanje i potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-9
Vižinada-Visinada, 24. veljače 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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9.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada - Vižinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada broj 2/19 - pročišćeni tekst) i članka 29. Odluke o načinu
raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine VižinadaVisinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada broj 3/18), Općinsko vijeće
Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o oslobađanju od plaćanja naknade za pravo služnosti
Članak 1.
Ovom Odlukom IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., OIB: 52879107301,
oslobađa se od plaćanja naknade za pravo služnosti na nekretninama u vlasništvu
Općine Vižinada-Visinada, označene kao k.č. 421, 181/4 i 4095/7 k.o. Vižinada, radi
zahvata u prostoru – izgradnja i održavanje objekta „Kolektor sanitarne zaštite na
području naselja Crklada-Grubići-Ferenci-Filipi- Mekiši kod Vižinade“, a koja
se osniva temeljem Aneksa Ugovoru o ustanovljenju prava služnosti koji čini sastavni
dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama
Općine Vižinada-Visinada.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-12
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

10.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada ("Službene novine
Općine Vižinada-Visinada" broj 02/19 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine
Vižinada -Visinada na sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine, donosi
ODLUKU
o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina
u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
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Ovom se Odlukom uređuje način upravljanja i korištenja javnih sportskih
građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada.
Javnim sportskim građevinama smatraju se građevine koje su u vlasništvu
Općine Vižinada-Visinada, te se trajno koriste u izvođenju programa javnih potreba u
sportu.
Sportskim građevinama smatraju se uređene i opremljene površine i građevine
u kojima se provode sportske aktivnosti, a koje osim općih uvjeta propisanih
posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne uvjete u skladu
odredbama Zakona o sportu.
Članak 2.
Ovisno o značenju za sport Općine Vižinada-Visinada i načinu upravljanja
javne sportske građevine u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada (dalje u tekstu:
sportske građevine) je:
1. nogometno igralište s pratećim objektom – svlačionicama u naselju VižinadaVisinada.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Članak 3.
U poslove upravljanja sportskim građevinama ubrajaju se sljedeći poslovi:
redovito, tekuće i investicijsko održavanje sportske građevine u građevinskom
i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine, a posebno za provođenje
programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada,
primjerena zaštita sportske građevine,
određivanje i provođenje unutarnjeg reda u sportskoj građevini,
primjerno osiguranje sportske građevine,
obavljanje povremenih i godišnjih pregleda sportske građevine radi
utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
kontrola korištenja sportske građevine sukladno sklopljenom ugovoru,
donošenje godišnjeg programa upravljanja sportskom građevinom,
drugi poslovi koji, prema posebnim propisima, spadaju u upravljanje
sportskom građevinom.

Modernizacija i rekonstrukcija - kapitalno investiranje na sportskim
građevinama provodi se u suradnji upravitelja i vlasnika objekta – Općine VižinadaVisinada. Ovisno o uvjetima nositelj investicijskih radova na sportskom objektu mogu
biti i upravitelj i Općina Vižinada-Visinada ovisno o prilikama i izvorima
financiranja.
Članak 4.
Način upravljanja i korištenja sportske građevine uređuje se ovisno o značenju
za sport na području Općine Vižinada-Visinada i provođenju programa javnih potreba
u sportu Općine Vižinada-Visinada.
Vlasnik sportske građevine iz članka 2. ove Odluke je Općina VižinadaVisinada, a upravljanje i korištenje daje se Nogometnom klubu Vižinada.

-

Članak 5.
Upravljanje građevinama povjerava se na neodređeno vrijeme, a isto se može
prekinuti:
odlukom vlasnika, Općine Vižinada-Visinada
prestankom postojanja nogometnog kluba
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prestankom potrebe korištenja od strane upravitelja.

Članak 6.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina iz članka 2. ove Odluke
regulira se ugovorom između Općine i upravitelja iz članka 4. ove Odluke.
Ugovor u ime Općine Vižinada-Visinada sklapa Općinski načelnik, a u ime
upravitelja ovlaštena osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.
Članak 7.
Predmet upravljanja u pravilu je sportska građevina kao jedinstvena cjelina,
odnosno svi zatvoreni i otvoreni prostori građevine, sportski i prateći prostori,
odnosno nogometno igralište sa svlačionicom.
Članak 8.
Ugovorom će se obvezati upravitelja sportske građevine da sportske sadržaje
građevine koristi za svoju sportsku djelatnost.
Članak 9.
Općinski načelnik nadzire:
- namjensko korištenje sportske građevine
- održavanje sportskih građevina u skladu s obvezama što ih je preuzeo zakupnik
- korištenje sportskih građevina tako da se poboljšaju uvjeti obavljanja sportskih
aktivnosti
- gospodarenje sportskim građevinama s namjerom smanjivanja cijene korištenja
sportske građevine - investicijsko održavanje građevine.
Članak 10.
Na upravljanje i korištenje sportske građevine, ako ovom Odlukom nije
određeno drugačije, primjenjuju se opći propisi o upravljanju nekretninama i propisi o
sportskim građevinama.
Članak 11.
Korisnik javne sportske građevine koji nema regulirani odnos s Općinom u
skladu s ovom Odlukom dužan je sklopiti ugovor o upravljanju i korištenju sportske
građevine u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada".
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-13
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.
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11.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine
Općine Vižinada“ broj 2/19 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine VižinadaVisinada na sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine, donosi
Odluku o donošenju
Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u
vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Donosi se Godišnji plan upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u
vlasništvu Općine Vižinada-Visinada za 2020. godinu, koji se nalazi u privitku ove
odluke i njen je sastavni dio.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada".
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-14
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA
NOGOMETNIM IGRALIŠTEM U VLASNIŠTVU
OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
Prema odredbama Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10,
124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 - ispravak) (dalje u tekstu: Zakon), koji je stupio
na snagu u lipnju 2006., sportske djelatnosti su od posebnog interesa za Republiku
Hrvatsku, a razvoj sporta potiče se, između ostalog, izgradnjom i održavanjem
sportskih građevina i financiranjem sporta sredstvima države i jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave. Sportskim građevinama smatraju se uređene i
opremljene površine i građevine u kojima se provode sportske djelatnosti, a koje osim
općih uvjeta propisanih posebnim propisima za te građevine zadovoljavaju i posebne
uvjete, u skladu s odredbama Zakona.
Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
utvrđuju javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osiguravaju financijska
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sredstva iz svojih proračuna. Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz
proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su programi, odnosno
aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje obuhvaćaju, između ostalog, planiranje,
izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Upravljanje javnim sportskim građevinama može se povjeriti sportskim
klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima
registriranim za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih
građevina.
Pod pojmom nogometni stadioni i igrališta podrazumijevaju se sportske
građevine s travnatim (prirodnim ili umjetnim) terenom za igranje tzv. velikog
nogometa, duljine od 90 m do 120 m i širine od 45 m do 90 m, sa gledalištem ili bez
njega.
U svrhu ocjene učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima, utvrđeni su sljedeći ciljevi:
• provjeriti cjelovitost podataka o nogometnim stadionima i igralištima
• provjeriti normativno uređenje upravljanja i raspolaganja nogometnim
stadionima i igralištima
• provjeriti upravlja li se i raspolaže nogometnim stadionima i igralištima u
skladu s propisima
• ocijeniti ekonomske i financijske učinke upravljanja i raspolaganja
nogometnim stadionima i igralištima
• ocijeniti efikasnost sustava unutarnjih kontrola pri upravljanju i raspolaganju
nogometnim stadionima i igralištima.
Na temelju odredaba članaka 19. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju
(Narodne novine 25/19), obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja i raspolaganja
nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na
području Istarske županije (dalje u tekstu: Županija). Postupci revizije provedeni su
od 03. prosinca 2018. do 19. lipnja 2019.
Prema odredbi članka 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne
novine 52/18 i 112/18, do lipnja 2018. na snazi je bio Zakon o upravljanju i
raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine 94/13,
130/14, 18/16 i 89/17)), nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao
vlasništvo Republike Hrvatske i koje su se na dan 1. siječnja 2017. koristile kao
sportska igrališta, temeljem ovog Zakona upisat će se u vlasništvo jedinica lokalne ili
područne (regionalne) samouprave na čijem području se nalaze.
Općina Vižinada-Visinada je podnijela zahtjev Ministarstvu državne imovine da se na
k.č. 3435/1 uknjiži općina. Ministar je 14. ožujka 2019. godine izdao Tabularnu
ispravu na temelju koje je ishodila uknjižba prava vlasništva na k.č. 3435/1 k.o.
Vižinada.
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U tablici broj 1. daju se podaci o nogometnom igralištu na području Općine
Vižinada-Visinada te o vlasništvu nad njim, prema stanju u zemljišnim knjigama.
Tablica 1. Podaci o nogometnom igralištu na području Općine VižinadaVisinada te o vlasništvu nad njim, prema stanju u zemljišnim knjigama
Katastarska Katastarska
čestica
općina

Površina u
m2

354/1

Vižinada

510

354/2

Vižinada

1.762

354/3

Vižinada

235

3435/3

Vižinada

496

3435/4

Vižinada

3.428

355/2

Vižinada

2.712

355/3

Vižinada

2.470

3435/2

Vižinada

515

3435/1

Vižinada

2456

Lokacija

Vlasništvo
prema stanju
u zemljišnim
knjigama

Nogometno
igralište
Nogometno
igralište
Nogometno
igralište
Nogometno
igralište
Nogometno
igralište
Nogometno
igralište
Nogometno
igralište
Nogometno
igralište
Nogometno
igralište

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Općina
Visinada

Vižinada-

Tablica 2. Podaci o vrijednosti nogometnog igrališta u vlasništvu Općine
Vižinada-Visinada na dan 01.01.2020. u kn
Vlasništvo
Općina
Vižinada
Visinada

Naziv

-

Nogometno
igralište

Vrijednost nogometnog igrališta
na dan 01.01.2020.
Nabavna
Otpisana
Sadašnja
314.828,00
0,00
314.828,00

24. veljače 2020. godine Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na
održanoj 23. sjednici donijelo je Odluku o načinu upravljanja i korištenja sportskih
građevina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada kojom se uređuju način upravljanja
i korištenja javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu
Općine Vižinada-Visinada.
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Sukladno navedenoj Odluci, način upravljanja i korištenja sportskih građevina
uređuje se ovisno o njihovu značenju za sport Općine Vižinada-Visinada i provođenju
programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada.
Upravljanje javnim sportskim građevinama Općina Vižinada-Visinada može
povjeriti i sportskim klubovima, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima za
obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.
Sportske građevine, koje nisu povjerene na upravljanje i održavanje sportskim
klubovima, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske
djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina, daju se u zakup ili na
privremeno korištenje.
Način upravljanja i korištenja sportskih građevina koje se povjeravaju sportskim
klubovima, ustanovama i trgovačkim društvima registriranim za obavljanje sportske
djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina, uređuje se Ugovorom o
povjeravanju na upravljanje sportske građevine.
Općina Vižinada-Visinada je na temelju provedenog javnog natječaja, 01.
kolovoza 2017. s nogometnim klubom zaključila Ugovor o zakupu poslovnog
prostora za rad sportskog kluba koji ne obavlja djelatnost na komercijalnoj osnovi
(svlačionice), na vrijeme od pet godina, uz naknadu u iznosu 641,52 kn mjesečno te
uz obvezu kluba plaćanja svih troškova koji proizlaze iz korištenja.
Upravljanje i raspolaganje nogometnim igralištem
Upravljanje i raspolaganje nogometnim igralištem podrazumijeva pronalaženje
optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati igralište i generirati zadovoljavanje
javnih potreba u sportu, odnosno nogometu. Nogometno igrališta je dano na
korištenje nogometnom klubu, s ciljem poticanja i promicanja nogometa te
uključivanja građana, osobito djece i mladeži, u bavljenje nogometom.
U tablici broj 3. nalaze se podaci o nogometnom klubu i broju sportaša,
korisnika nogometnog stadiona u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada, koncem
2019.
Tablica 3. Podaci o nogometnom klubu i broju sportaša, korisnika
nogometnog igrališta u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada, 01.01.2020.
Naziv
igrališta

Nogometni
klub

Seniori

Fabrika

Vižinada

25

Broj sportaša
Veterani
Mlađe
kategorije
26

0

Ukupno

51

U ostvarenju temeljnih dugoročnih ciljeva Općina Vižinada-Visinada vodit će se
preporukama koje su navedene u Izvješću o obavljenoj reviziji:
- analizirati i vrednovati učinke upravljanja i korištenja nogometnih stadiona
i igrališta radi utvrđivanja učinkovitosti upravljanja i korištenja, utvrđivanja
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i rješavanja problema u vezi upravljanja i korištenja, utvrđivanja utjecaja
upravljanja i korištenja na lokalnu zajednicu te utvrđivanja načina na koje
se upravljanje i korištenje nogometnih stadiona i igrališta može
unaprijediti,
utvrditi ovlasti i odgovornosti pojedinih nositelja funkcija upravljanja i raspolaganja
nogometnim stadionima i igralištima, nadzor nad upravljanjem i korištenjem stadiona
i igrališta, izvještavanje o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i korištenja te
poduzimanje mjera u slučaju lošeg obavljanja poslova i neispunjavanja zadanih
ciljeva, čime će se povećati odgovornost nositelja funkcija upravljanja za sustavno i
učinkovito upravljanje javnim resursima i s time povezano zadovoljavanje javnih
potreba Općine Vižinada-Visinada.

12.
Temeljem članka 30. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine
Vižinada-Visinada, br. 02/19 - pročišćeni tekst) a po prijedlogu Koordinacijskog
odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ za Općinu Vižinada-Visinada,
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 24. veljače
2020. godine, donosi
PLAN AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE PRAVA I POTREBA DJECE
NA PODRUČJU OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Utvrđuje se Plan aktivnosti za ostvarivanje prava i potreba djece na području Općine
Vižinada-Visinada za 2020. godinu kako sijedi:
1. PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE ZA DJECU
IZNOS U
AKTIVNOST
VRIJEME
PRORAČUNU
PROVEDBE
OPĆINE
VIŽINADA ZA
2020. GODINU
''Općina Vižinada
- prijatelj djece''siječanj 2020. g.
10.000,00 kuna
izrada Plana
Odlukom
aktivnosti za
Općinskog vijeća
ostvarivanje prava
Općine Vižinada
i potreba djece
na području općine
Vižinada
za 2020. godinu

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

Načelnik i
Općinsko vijeće
Općine Vižinada
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2. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU
Odluke Općinskog vijeća Općine Vižinada sa sjednice održane 19.12.2019. g.
AKTIVNOST

IZNOS U
PRORAČUNU

VRIJEME
PROVEDBE

NOSITELJ
AKTIVNOSTI

2.1. PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Financiranje
osnovnih djelatnosti
Dječjeg vrtića
Radost

650.000,00

tijekom 2020.g.

Općina Vižinada

Izgradnja dječjeg
vrtića i jaslica
Financiranje ostalih
aktivnosti
djece
predškolskog
uzrasta

9.360.000,00

tijekom 2020. g.

Općina Vižinada

10.000,00

tijekom 2020.g.

Općina Vižinada

20.000,00

tijekom 2020.g.

Općina Vižinada

Sufinanciranje
jasličkog programa
izvan
Općine
Vižinada
2.2. PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG/SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
Poticanje udruga i
ustanova u
obrazovanju
5.000,00
Tijekom 2020.g.
Općina Vižinada
Osnovna škola Jože
Šurana Višnjan,
PŠ Vižinada
Produženi boravak
110.000,00
Tijekom 2020.g.
Općina Vižinada
Financiranje ostalih
aktivnosti djece u
školstvu
Sufinanciranje
prijevoza
za
srednjoškolce
Sufinanciranje
Ljetnog kampa
Sufinanciranje
nabave udžbenika

Općina Vižinada
10.000,00

Tijekom 2020.g.

35.000,00

Tijekom 2020.g.

Općina Vižinada

30.000,00

Tijekom 2020.g.

Općina Vižinada

30.000,00

Tijekom 2020.g.

Općina Vižinada

2.3.STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
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Stipendiranje
učenika i studenata

Općina Vižinada

70.000,00

Tijekom 2020.g.

2.4. PROGRAM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU
Naknada
novorođenčad

za

30.000,00

Tijekom 2020.g.

2.5. PROGRAM IZGRADNJE SPORTSKIH OBJEKATA
Tijekom 2020. g.
Uređenje
100.000,00
nogometnog
igrališta Fabrika
10.460.000,00
UKUPNO:

Općina Vižinada

Općina Vižinada

3. AKTIVNOSTI ZA DJECU

VRIJEME
ODRŽAVANJA

AKTIVNOST

SIJEČANJ

1. „ Prva pomoć kod
djece predškolske dobi“

PROGRAMSKO
NOSITELJ
PODRUČJE
AKTIVNOSTI

Zdravlje djece

PROJEKTI
I
PROGRAMI od siječnja
do kolovoza 2020.
1a) Programi
socioemocionalnog
učenja
“Radosno Rastem“
1b) Pedagoške radionice
socio-emocionalnog
učenja, - predškolarci
1c)
Projekt
Zavičajne nastave „Nona, nona, ča ste se
igrali kad ste bili mali?“
1d)
Domaće
je
domaće-aktivnost
na
području LAG-a Sjeverna

Odgoj i
obrazovanje,
Kultura i sport

Dječji vrtić i
jaslice Radost
Poreč, PV
Vižinada

SUDIONICI

odgajateljice,
Poreč

GDCK

odgajateljice, djeca
dviju
skupina,
roditelji,
bake
i
djedovi,
stručni
suradnici vrtića

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
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Istra
NAPOMENA:
(u razdoblju od siječnja
do svibnja
)
2. Školska natjecanja

3. FUŠ (Film u školi)Kino Valli(Pula) film

OŠ Jože Šurana učenici od 4. do 8.
– PŠ Vižinada
razreda,
učitelji
predmetne
i
razredne nastave
Odgoj i obrazovanje
OŠ Jože Šurana
Kino „Valli“
Pula

VELJAČA

4. Obilježavanje Dana
sjećanja na žrtve
Holokausta i
sprječavanja zločina
protiv čovječnosti (27.
siječnja)

Odgoj i obrazovanje

5. Tečaj solfeggia,
pjevanja i sviranja(Brass
band, Minicantanti i
dvije plesne grupe)
(od siječnja do srpnja)

Odgoj i obrazovanje
Slobodno vrijeme

1.Povorka malih
maškara dječjeg vrtića

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

2. „Kako pristupiti djeci
s različitim razvojnim
odstupanjima“
predavanje

Zdravlje djece

3. „Prehrana, četkanje
zubi na modelu i vježbe
stopala“
- aktivnosti
4. Kickboxing prvenstvo
Istarske županije u
Pazinu
5.
Konferencija
„Kondicijska priprema

učenici od 5. do 8.
razreda pedagog,
učitelji predmetne i
razredne nastave

,

Odgoj i obrazovanje

Zdravlje djece /
Kultura i sport

Kultura i sport
Zdravlje i djeca

učenici 8. razreda,
učiteljica hrvatskog
jezika

Zajednica
Talijana
Vižinada

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada

djeca školskog i
predškolskog
uzrasta, dirigent,
učiteljica plesa,
učiteljica pjevanja

djeca dječjeg vrtića,
odgajateljice

odgajateljice,
Tea
Knežević /Proventus
Zagreb/
pedagoginja, djeca
predškolskog uzrasta
zdravstvena
voditeljica,
vrtićka
djeca

Kickboxing
djeca polaznici kluba,
klub
„ZEUS“ trener
Vižinada
djeca i roditelji
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sportaša“
6. Zabok Open 2020.
(PF, LC, KL)

7. „Higijena i pubertet“
–
predavanje
iz
zdravstvenog odgoja

Zdravlje i djeca

8.
TIA
(Tjedan
izvannastavnih
Odgoj i obrazovanje
aktivnosti)

9. Maškare u školi

Odgoj i obrazovanje

ZZJZIŽ – Služba učenici 5. razreda ,
za
školsku liječnica
školske
medicinu
medicine

OŠ Jože Šurana učenici,
– PŠ Vižinada
učitelji

roditelji,

učenici od 1. do 8.
razreda,
učiteljice
razredne nastave
učenici od 1. do 8.
razreda, učitelji

10.
Obilježavanje
Valentinova
Odgoj i obrazovanje

11. Međunarodni dan
materinskog jezika

Odgoj i obrazovanje

12.
Dan
ružičastih
majica – Nacionalni dan Odgoj i obrazovanje
borbe protiv vršnjačkog
nasilja
Odgoj i obrazovanje
13.LiDraNo

14.Županijska
natjecanja

Odgoj i obrazovanje

15. CAP i Teen CAP
program
(ChildAssaultPrevention;
Prevencija nasilja nad
Odgoj i obrazovanje
djecom)
16. Akciju „Zeleni korak“

učenici od 1. do 8.
razreda,
učiteljica
hrvatskog
jezika,
učiteljice razredne
nastave
učenici, učenici
članovi novinarske
skupine, učiteljica
hrvatskog jezika

učenici osnovne
škole koji su prošli
školsko natjecanje
učenici od 1. do 8.
razreda, učitelji
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- prikupljanje starog
papira u
Odgoj i obrazovanje
17. Preventivni
programa školepredavanje
„Alkoholizam i mladi“
za učenike osmih
razreda

PP Poreč

18. Hippo – engleski bez
granica
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada
19. Predavanje: „Kome
pripada budućnost?“

OŽUJAK

1. * Produkcija z,
(ožujak)
*Izlet u SvetvinčenatKula Sv.Mihaela
(ožujak-travanj)

Odgoj i obrazovanje

Zdravlje djece,
Slobodno vrijeme

Dječji vrtić i
jaslice Radost
Poreč, PV
Vižinada

djeca, odgajateljice

Kickboxing klub
„ZEUS“
Vižinada

roditelji, djeca,
trener

3. Stručno predavanje
profesora KIf-a

5. Obilježavanje
Međunarodnog
Dana žena

učenici od 3. do 8.
razreda, učiteljica
engleskog jezika
astronom Korado
Korlević, učenici 7. i
8. razreda

2. Pješačenje

4. „Skrivene kalorije“ –
zdravstveni odgoj,
predavanje o pravilnoj
prehrani

učenici 8. razreda,
djelatnik PP –odjel
prevencije, Sanja
Delač Fabris

profesor KIF- a,
roditelji, djeca,
trener, svi
zainteresirani
Zdravlje djece

Odgoj i obrazovanje

ZZJZIŽ – Služba
za školsku
medicinu

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,
Zajednice
Talijana
Vižinada, GDCK
Poreč

učenici 3. razreda
osnovne škole,
liječnica školske
medicine

učenici, učitelji,
članovi brass benda,
plesne skupine i mini
pjevača
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6. Nastup - Bertoki
Kultura, Slobodno
vrijeme
7. Rano učenje
talijanskog jezika predškolska grupa
(ožujak/travanj)

Zajednice
Talijana
Vižinada,

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Policijska
postaja PorečParenzo

Odgoj i obrazovanje

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,
Jože Šurana –
PŠ Vižinada

10. Klokan bez granica
Odgoj i obrazovanje
11. Profesionalna
orijentacija - predavanje Odgoj i obrazovanje

1. No stress – idemo na
ples

Odgoj i
obrazovanje,
Kultura

2. Obilježavanje
Svjetskog dana zdravlja

Zdravlje djece

TRAVANJ

3. Obilježavanje
Međunarodnog dana
dječje knjige

Odgoj i obrazovanje

4. Uskršnji koncert Poreč

Kultura, Slobodno
vrijeme i rekreacija

5. „Dance fest Poreč“ –
festival plesa

Slobodno vrijeme i
rekreacija

6. Uskršnja radionica –
farbanje

članovi brass benda

djeca predškolskog
uzrasta

Odgoj i obrazovanje

8. „Ne, ne idem“

9. Obilježavanje
Svjetskog dana
voda
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OŠ Jože Šurana,
PŠ Vižinada,
pedagoginja,
Općina
Vižinada
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

učenici 1. razreda
osnovne škole,
policijski djelatnik
učenici osnovne
škole, učitelji

učenici od 2. do 8.
razreda, učiteljica
matematike i
razredne nastave OŠ

učenici 8. razreda,
pedagoginja ,
općinski načelnik
učenici, učitelji

djeca, roditelji,
voditelji kluba

Zajednica
Talijana
Vižinada

članovi brass benda
ZT

djevojčice starije
plesne skupine,
trenerica

Općina
Vižinada,

djeca, roditelji,
volonteri,

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
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7. Potraga za blagom
(proljetne igre djece i
roditelja)

SVIBANJ
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Kultura i sport,
Slobodno vrijeme i
rekreacija

odgajateljice

8. 3.MTB proljetna
Parenzana (Uskrsni
ponedjeljak)

BK Parenzana,
TZ Vižinada

djeca, roditelji,
članovi kluba

9. Hrvatsko prvenstvo u
Zadru ( PF, LC, KL)

Kickboxing
klub „ZEUS“
Vižinada

djeca polaznici kluba,
roditelji, trener

1. Obilježavanje Dana
sporta
2. Sudjelovanje na
kickboxing turniru Alpe
Adria Open u Puli (PF,
LC, KL)

Slobodno vrijeme i
rekreacija, Kultura i
sport
Kultura i sport

Dječji vrtić i
jaslice Radost
Kickboxing
klub „ZEUS“
Vižinada

djeca vrtićke dobi,
odgajateljice
djeca polaznici kluba,
trener,

3. Pješačenje
roditelji, djeca,
mještani, članovi
kluba

4. 3.dječje prvomajske
igre bez granica

5. Obilježavanje Tjedan
Hrvatskog Crvenog križa

Socijalna skrb

6. Osnivanje Dječjeg
vijeća
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Odgoj i obrazovanje

GDCK Poreč

Općina
Vižinada,
Koordinacijski
odbor akcije
„Općina
Vižinada –
prijatelj djece,
“OŠ Jože
Šurana“ – PŠ
Vižinada

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta

djeca osnovne škole,
pedagoginja, učitelji,
voditelji dječjeg
vijeća

7. Dan škole
Odgoj i obrazovanje

8. Prezentacija srednjih
škola

Odgoj i

učenici i učitelji,
ravnatelj, gosti

OŠ Jože Šurana

učenici 8. razreda,

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
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obrazovanje,
Kultura i sport
9.Obilježavanje
Međunarodnog dana
obitelji

10. Obilježavanje
Međunarodnog
praznika rada
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– PŠ Vižinada,
srednje škole
sjeverne Istre

učitelji, pedagoginja

Slobodno vrijeme i
rekreacija

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,

učenici od 1. do 4.
razreda, roditelji,
učiteljice razredne
nastave

Odgoj i obrazovanje

Općina
Vižinada,
Zajednice
Talijana
Vižinada

djeca, roditelji , brass
bend, ostali mještani

Slobodno vrijeme i
rekreacija, Kultura

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada,
OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada

djeca dječjeg vrtića,
učenici osnovne
škole

11. Majčin dan

12. Susret limenih glazbi
Istre – Tar

13. Nastup i druženje u
ZT Labinci-Santa
Domenica

Kultura, Slobodno
vrijeme i rekreacija,

Kultura

1.Pješačenje

Slobodno vrijeme i
rekreacija

2.„Sigurnosni kodovi na
vodi i realistične
ozljede“- radionica

Odgoj i obrazovanje

LIPANJ

3.„Verši na šterni“

4. Posjet Vukovaru –
Memorijalni centar
Domovinskog rata

Zajednica
Talijana
Vižinada

Kultura, Odgoj i
obrazovanje

Odgoj i obrazovanje

članovi Brass benda
ZT

mini pjevači ZT,
učiteljica

Kickboxing
klub „ZEUS“
Vižinada
GDCK Poreč

djeca, roditelji,
mještani,voditelji
kluba
djeca
osnovnoškolskog
uzrasta – 3. razred

Općina Viži
djeca
OŠ Jože Šurana osnovnoškolskog
Višnjan – Pš
uzrasta
Vižinada,
Gradska
knjižnica Poreč,
Studio Sonda
OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,

učenici 8. razreda,
učitelj povijesti

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
2/2020

6. Proslava završetka
školske godine

Slobodno vrijeme i
rekreacija
Općina
Vižinada, OŠ
Jože Šurana
Višnjan – PŠ
Vižinada

načelnik Općine
Vižinada,
najuspješniji učenici,
mentori

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Zajednica
Talijana
Vižinada

Brass bend ZT

Odgoj i
obrazovanje,
Slobodno vrijeme i
rekreacija

OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada

učenici 5. rauzreda,
učiteljice hrvatskog
jezika, knjižnjičarka

Sport, Slobodno
vrijeme i rekreacija

Općina
Vižinada

djeca predškolskog i
školskog uzrasta,
volonteri

1.Organizacija sportsko
– edukativnog kampa
„Parenzana

Slobodno vrijeme i
rekreacija

Kickboxing
klub „ZEUS“
Vižinada

2. Obilježavanje kraja
aktivnosti u ZT Vižinada

Kultura i sport

3. „Ljeto u Vižinadi“ i
promenade u
autokampovima Plave
Lagune
1.,,Slatka Istra“

Kultura i sport

8. Gostovanje Brass
benda u Autokampu
Lanterna
9. Olimpijada čitanja

10. „Volim sport“

KOLOVOZ

učenici OŠ

Odgoj i obrazovanje
7.Primanje
najuspješnijih učenika
kod općinskog načelnika

SRPANJ
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2.Izložba vina i
maslinova ulja
(2. i 3. u povodu
obilježavanja Velike
Gospe )

Zajednica
Talijana
Vižinada

djeca, roditelji,
voditelji kluba

članovi brass benda,
plesnih skupina i mini
pjevača
Brass bend

TZ Općine
Vižinada

Kultura
Odgoj i
obrazovanje, ,
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Općina
Vižinada,
Turistička
zajednica
Vižinade

djeca raznih uzrasta,

djeca predškolskog i
školskog uzrasta

3. „Slatka Istra – Ex
tempore“
-radionica
Kultura

članovi brass benda

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
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4. Brass bend u Novoj
Vasi / Brtonigla

RUJAN

1.„Mini Parenzana“ i
„Parenzana“ - 25.
Biciklistički maraton
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Zajednica
Talijana
Vižinada

Slobodno vrijeme i
rekreacija /
Kultura i sport

Općina
Vižinada,
Turistička
zajednica
Vižinade,

djeca raznih uzrasta,
odgajateljice,
roditelji, učitelji

2.Izložba likovnih
radova na temu
biciklijade

Kultura i sport

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada, OŠ
Jože Šurana
Višnjan – PŠ
Vižinada

djeca dječjeg vrtića,
djeca školskog
uzrasta,
odgajateljice, učitelji

3.Dan općine Vižinada,
„EX TEMPORE –ARS
SACRA“-

Kultura i sport

Zajednica
Talijana
Vižinada

djeca vrtićkog
uzrasta,
odgajateljice, likovni
umjetnici
djeca i roditelji,
voditelji kluba

4.Pješačenje

Slobodno vrijeme i
rekreacija

5. Sudjelovanje na
kickboxing turniru Slunj
Open (PF, LC, KL)

Kultura i sport

6. ,,Poštujte naše
znakove- sigurnost u
prometu” - radionica o
ponašanju u prometu

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Kickboxing
klub „ZEUS“
Vižinada
GDCK Poreč u
suradnji s HAKom i MUP-om

učenici 1.razreda

7. Nasilje putem
društvenih mreža

učenici 6. razreda

7.Obilježavanje
Europskog dana jezika
i Svjetskog dana mira

učenici od 1. do 8.
razreda

8.Olimpijski dan

Odgoj i obrazovanje

Odgoj i
obrazovanje,

OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,
učiteljice
engleskog,
talijanskog i
hrvatskog
jezika
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Kultura
9. Aktivnosti u ZT
Vižinada – nova sezona

Kultura

10. „La multiculturalita
nella mia Istria“ (u toku
školske godine –
2020./2021.) izrada
slikovnice
10. Proslava Dana
Općine Vižinada

LISTOPAD

1.Dječji tjedan-posjet i
druženje s načelnikom
Općine Vižinada

2. „Spolno prenosive
bolesti
i
zaštita
reproduktivnog
zdravlja“ – zdravstveni
odgoj, predavanje i
radionica

Zajednica
Talijana
Vižinada, PŠ
Vižinada

Općina
Vižinada,
Zajednica
Talijana
Vižinada
Odgoj i obrazovanje

Općina
Vižinada,
Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada, OŠ
Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,

djeca, mladi, brass
bend, učitelji glazbe i
plesa
učiteljice talijanskog
jezika ,učenici od 1.
do 4. razreda

djeca, mladi, ostali
mještani

djeca dječjeg vrtića,
osnovnoškolska
djeca, odgajateljice,
načelnik Općine
Vižinada, volonteri

Zdravlje djece

ZZJZIŽ – Služba
za školsku
medicinu

učenici 8. razreda,
liječnica školske
medicine

3. «Poznaješ li Crveni
križ – humane
vrednote?» - radionica

Socijalna skrb

GDCK Poreč

učenici 5. razreda
osnovne škole

4.Akcija «Solidarnost na
djelu»

Socijalna skrb

GDCK Poreč,OŠ
Jože Šurana- PŠ
Vižinada

djeca
osnovnoškolskog
uzrasta

GDCK Poreč,

učenici, učitelji,
članovi /zaposlenici
GDCK Poreč

5. Prikupljanje hrane za
potrebite – povodom
Dana kruha i plodova
zemlje

Socijalna skrb,
Odgoj i obrazovanje

6.Obilježavanje Dana
kruha i zahvalnosti za
plodove zemlje

Odgoj i obrazovanje

OŠ Jože Šurana- djeca vrtićkog i
PŠ Vižinada, PV školskog uzrasta,
Vižinada
odgajateljice,
učiteljice
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7. Koncert Brass Benda
(ZT Rijeka i Talijanski
Konzulat u Rijeci)

Kultura

8. Obilježavanje
Mjeseca knjige –
Književno jutro

Odgoj i obrazovanje

9.Obilježavanje
Dana učitelja

Odgoj i obrazovanje
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Zajednica
Talijana
Vižinada

brass bend

OŠ Jože Šurana
Višnjan – Pš
Vižinada,

učenici od 1. do 8.
razreda

OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada
Općina
Vižinada,
OŠ Jože ŠuranaPŠ Vižinada
Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada,
Koordinacijski
odbor akcije
„Općina
Vižinada –
prijatelj djece
Policijska
postaja PorečParenzo

učitelji PŠ Vižinada
učenici osnovne
škole, djeca dječjeg
vrtića, odgajateljice i
učitelji, općinski
načelnik

Odgoj i obrazovanje
10. Obilježavanje
Međunarodnog dana
djece

1. Projekt „Zdrav za 5“

STUDENI

Zdravlje djece,
Socijalna skrb za
djecu

2.Međunarodni dan
tolerancije

Odgoj i obrazovanje

3.Obilježavanje Mjeseca
borbe protiv ovisnosti

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

4. Dan sjećanja na žrtve
Vukovara

Odgoj i obrazovanje

6. Večer popularnih
pjesama

Kultura
Odgoj i obrazovanje

9. Slovenian open 2020.
Zagorje ob Savi (PF, LC,
KL)

Kultura i sport

djeca
osnovnoškolske i
srednjoškolske dobi

učenici 7. i 8. razreda
osnovne škole,
policijski djelatnik

OŠ Jože Šurana- učenici osnovne
PŠ Vižinada
škole
OŠ Jože Šurana- učenici od 5. do 8.
PŠ Vižinada,
razreda,
pedagoginja, učitelji

učenici i učitelji
osnovne škole

Zajednice
Talijana
Vižinada
Kickboxing klub
„ZEUS“
Vižinada

članovi brass benda,
minicantanti, plesnih
skupina
djeca članovi kluba,
roditelji, voditelji
kluba
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PROSINAC

1.Doček Sv. Nikola u
župnoj crkvi -podjela
dječjih darova

2. Doček Djeda Mraza u
Domu kulture Vižinada

3 .Radionice „Prevencija
trgovanja ljudima“
trafficking pod nazivom
„Mišica Milica“

Kultura/Socijalna
skrb

Kultura /Socijalna
skrb
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Župni ured

Općina
Vižinada

djeca do 4. razreda
osnovne škole,

djeca 2.razreda
osnovne škole
Odgoj i obrazovanje

GDCK Poreč
učenici od 1. do 8.
razreda

4.Večer matematike

5.Obilježavanje
međunarodnog dana
volontera - predavanja

djeca do 4. razreda
osnovne škole,
župnik, vjeroučitelj,
mještani

Socijalna skrb

6.Obilježavanje
Svjetskog dana osoba s
invaliditetom

Odgoj i obrazovanje

7. Dan ljudskih prava

Odgoj i obrazovanje

OŠ Jože Šurana
– PŠ Vižinada,
učiteljica
matematike

Društvo
invalida Poreč,
OŠ Jože
Šurana– PŠ
Vižinada, GDCK
Poreč

učenici osnovne
škole, volonterke
Društva invalida
Poreč, pedagoginja
škole, učitelji, članovi
GDCK Poreč
djeca vrtićkog i
osnovnoškolskog
uzrasta, mještani
Općine Vižinada,

Dječji vrtić
Radost – PV
Vižinada, OŠ
Jože Šurana- PŠ
Vižinada,
Društvo
invalida Poreč

učenici osnovne
škole, učiteljice

Zajednice
Talijana
Vižinada

Članovi brass benda,
članovi plesne
skupini, članovi malih
pjevača

Policijska
postaja PorečParenzo

učenici 5. i 6. razreda
osnovne škole

Općina
Vižinada

općinski načelnik,
novorođena djeca,

Kultura
8. Novogodišnji koncert
Zajednice Talijana
Vižinada

9.„Mir i dobro“ –
uporaba pirotehničkih
sredstava
10. Prijem za
novorođenu djecu u

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VIŽINADA –VISINADA
2/2020
2020.godini –
obilježavanje dodjele
naknada za
novorođenčad
okupljanjem roditelja i
njihovih prinova,
prigodni prijem kod
općinskog načelnika
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Socijalna skrb

roditelji

11. Sudjelovanje na
kickboxing turniru
Croatia Open 2020. Split
(PF, LC, FC, LK, KL)

Kultura i sport

Kickboxing
klub „ZEUS“
Vižinada

djeca polaznici kluba,
trener

11. Dječji festival „Voci
nostre“

Kultura, Slobodno
vrijeme i rekreacija
djece

Zajednica
Talijana
Vižinada

mini pjevači,
učiteljica

12. „Božić u srcu“ –
tradicionalni koncert

Kultura, Slobodno
vrijeme

Zajednica
Talijana
Vižinada

djeca članovi udruga
Zajednice Talijana

13. Advent na Šterni

Kultura, Slobodno
vrijeme i rekreacija
djece

Općina
Vižinada, TZ
Općine
Vižinada,
Zajednica
Talijana
Vižinada,
Kickboxing klub
ZEUS

djeca i mladi, udruge
i klubovi, ostali
mještani

Članak 2.
Ovaj Plan aktivnosti stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada, a primjenjuje se od 01. siječnja
2020. godine.
KLASA: 011-01/20-01/23
URBROJ: 2167/05-01-20-16
Vižinada-Visinada, 24. 02. 2020.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Neda Šainčić Pilato v.r.

