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POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA 

ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12.2015. GODINE 

 

1. UVOD 

Sukladno zakonskim obvezama, utvrđenim i Statutom Općine Vižinada-Visinada, 
Općinski načelnik obvezan je dva puta godišnje podnijeti Općinskom vijeću polugodišnje 
izvješće o svom radu. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je 
da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih 
akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava 
djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njihovog 
samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i 
pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i 
rashodima, a u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.  

U izvještajnom razdoblju općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, u okviru svog 
djelokruga, obavljao je izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mu 
povjereni zakonom, utvrđivao je prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao 
mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata 
općinskog vijeća, prostornih i urbanističkih planova te drugih akata Općinskog vijeća, 
upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima 
Općine, utvrdio prijedlog godišnjeg proračuna Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao 
njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. 

 

2. OPĆE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

Na dan 31.12.2015. godine u Općini Vižinada-Visinada ukupno je bilo zaposleno 8 
osoba, od čega dužnosnika 1, službenika 4 i namještenika 3. U izvještajnom razdoblju nije 
bilo dodatnog zapošljavanja niti povećanja plaća, već se plaća načelnika uskladila s općim 
propisima i Odlukom Općinskog vijeća. Također, u izvještajnom su razdoblju donesena nova 



rješenja za sve zaposlenike sukladno novousvojenim Odlukama i Pravilnicima kojima se 
uređuje ustrojstvo i unutarnji red Jedinstvenog upravnog odjela. 

U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove za izradu proračuna 
Općine Vižinada-Visinada za 2016. godinu, kao i prijedloge za izmjene i dopune proračuna za 
2015. godinu, nadzirao je izvršavanje tekućeg proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s 
izvršenjem proračuna, nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih 
poslovnih knjiga, brinuo o realizaciji prihoda kao i druge poslove i aktivnosti vezane za 
financijsko poslovanje Općine. 

Na dan 31.12.2015. godine ostvareno je ukupno 5.126.050,91 kn prihoda, od čega su 
prihodi poslovanja iznosili 4.864.579,31 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 
261.471,60 kn, te je ostvareno ukupno 1.865.533,81 kn primitaka od financijske imovine. S 
druge strane ukupni su rashodi iznosili 8.575.887,65 kn, od čega rashodi poslovanja 
4.531.422,66 kn, a rashodi za nabavu nefinacijske imovine 4.044.464,99 kn. Sukladno 
godišnjem obračunu, u 2015. godinu prenesen je višak iz prethodne godine od 1.019.293,82 
kn te je ostvaren manjak od 565.009,11 kn prvenstveno iz razloga neuplaćenih a odobrenih 
sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i talijanske Regije Veneto. 

U izvještajnom razdoblju predložene su i pripremljene te na Općinskom vijeću 
usvojene Prve i Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2015. 
godinu, kao i Izmjene i dopune pojedinačnih programa javnih potreba u području 
predškolskog odgoja, školstva, kulture, sporta te socijalne skrbi i zdravstva, kao i programa 
gradnje i održavanja komunalne infrastrukture. Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna 
Općinski je načelnik donio i Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu. 

Jedinstveni upravni odjel provodio je opće poslove u svojoj nadležnosti, provodio 
Odluke i Zaključke Općinskog načelnika i Općinskog vijeća te donosio Zaključke i Rješenja u 
svojoj nadležnosti. Provedeni su postupci javne i bagatelne nabave sukladno Planu nabave i 
nadležnim odlukama. U izvještajnom razdoblju je Jedinstveni upravni odjel rješavao predmete 
legalizacije nezakonito neizgrađenih objekata, te sukladno tome izdao i rješenja o obvezi 
plaćanja komunalnog doprinosa. Konstantno se vršila i naplata prihoda po utvrđenim 
rješenjima za komunalnu naknadu i doprinos, naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru, grobnu naknadu i zakupe grobnih mjesta, zakupe poslovnih prostora kao i 
naplata po drugim općinskim prihodima. Također, Jedinstveni upravni odjel rješavao je druge 
predmete u okviru svog djelovanja prema zadanim programima. 

U izvještajnom razdoblju održane su 3 sjednice Općinskog vijeća na kojima su 
usvojene različite Odluke i Zaključci na inicijativu i prijedlog Općinskog načelnika. Općinski 
je načelnik u svom djelokrugu donio niz različitih Odluka i Zaključaka te sklopio različite 
ugovore. 

 

3. REALIZACIJA PROJEKATA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU 

3.1. Kanalizacijski sustav Vižinada 

U izvještajnom razdoblju realizirao se veći dio projekta „Izgradnja kanalizacijskog 
sustava za naselje Vižinada“ za koji su odobrena sredstva iz programa IPARD u visini od 
4.189.496,91 kuna, te sredstva od strane IVS-a u visini od 1.667.755,59 kuna. Ukupna 
vrijednost radova je 5.475.018,00 kuna (bez PDV-a), čemu treba još pridodati troškove 
nadzora, projektanata i konzultanata te druge opće troškove. Do kraja izvještajnog razdoblja 
izvedeni su gotovo svi radovi na neprihvatljivom dijelu investiciju kojeg pokriva IVS, dok je 



na prihvatljivom dijelu izvedeno oko 90% radova na izgradnji kolektora te oko 30% 
građevinskih radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

Radovi su uglavnom kasnili zbog vremenskih uvjeta, dok je izgradnja uređaja kasnila 
zbog neriješenih imovinko-pravnih odnosa. Dana 29.10.2015. godine sklopljen je Aneks 
Ugovoru o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vižinada kojim je iz 
ugovora izuzeta površina od 443 m2 te sukladno tome umanjena zakupnina, te temeljem 
procjene sudskog vještaka utvrđena i isplaćena odšteta zakupcu u visini od 24.200,00 kuna. 

U izvještajnom su razdoblju potpisani ugovori s HEP-om za kupnju snage i 
priključenje za uređaj i crpnu stanicu ispod crkve, te je po tim ugovorima isplaćeno ukupno 
66.825,00 kuna. Naknade su isplaćene iz sredstava kredita. 

Paralelno s radovima na dionici Vižinada-Fabrika (neprihvatljivi dio investicije) 
pristupilo se i izgradnji vodovodnog ogranka Fabrika za što su sredstva osigurana od strane 
Istarskog vodovoda (sredstva od naknade za razvoj vodooprskrbe) te Hrvatskih voda 
(250.000,00 kuna). Investitor je Istarski vodovod, a izvođač radova Benčić d.o.o. iz Rovinja. 

Budući da se radi o kompleksnom projektu, nemoguće je predvidjeti sve radove tako 
da je vremenom došlo i do prekoračenja određenih stavki, kao što su prekoračenja u iskopima, 
asfaltiranju i slično, te su se pojavile nove stavke kojima se nastojalo poboljšati sustav kao što 
je sustav za ponovno korištenje pročišćene vode (tlačni cjevovod do nogometnog igrališta, 
spremnik pročišćene vode kod uređaja i slično). Isto tako, iskoristilo se priliku da se 
asfaltiraju dijelovi parkirališta ispred općine gdje su postojala oštećenja, sanirala se urušena 
oborinska odvodnja na križanju županijskih cesta, te se izveo vodovodni priključak za kuću 
Maraston. 

Za vrijeme radova došlo je do manjih promjena u projektu za koje je projektant 
ponudio rješenje, te je sukladno tome izmijenjena lokacijska dozvola u dijelu dionice u 
Zabregima gdje se ista poravnava i uvodi novih 100 m kolektora kako bi se spojili svi 
stambeni objekti, što spada u neprihvaljivi dio investicije od strane IPARD-a. Po izmjeni 
lokacijske dozvole pristupilo se izmjeni potvrde glavnog projekta gdje će se osim te izmjene 
tražiti i određivanje fazne gradnje na način da se iz svih trenutno ugovorenih radova izdvoje 
dvije crpne stanice sa tlačnim cjevovodima koje se u ovoj fazi ne bi izvodile, već bi se one 
izgradile u sljedećoj fazi, a nisu bitne za funkcioniranje sustava jer se u tom dijelu nalaze 
ruševni objekti. Na taj način po završetku svih radova (bez crpnih stanica) ostvarit će se uvjeti 
za dobivanje uporabne dozvole, dok bi u suprotnom bilo potrebno izgraditi i te dvije crpne 
stanice da bi se dobilo uporabnu dozvolu. Vrijednost radova tih stanica je 137.066,62 kuna 
(bez PDV-a) što je neprihvatljivo ulaganje i od strane IPARD-a i od strane IVS-a. Na račun 
tih troškova podmirit će se dio dodatnih radova na projektu. Izmjene projekta povjerene su 
projektantu Fluming d.o.o. iz Rijeke čija je ponuda iznosila 24.000,00 kuna (bez PDV-a). 
Također, zbog potrebe gradnje uređaja pristupilo se izradi izvedbenog projekta prema ponudi 
Fluminga u iznosu od 37.800,00 kuna (bez PDV-a). 

Tokom ljetnih mjeseci, točnije od polovice srpnja do kraja kolovoza, dogovorena je 
stanka za radove kako bi se što manje remetilo turističku sezonu, koja je ove godine bila 
nadprosječna.  

 

3.2. Rekonstrukcija javne rasvjete 

U izvještanom razdoblju provedene su sve aktivnosti po projektu rekonstrukcije 
postojeće javne rasvjete na području općine. Radi se o projektu ukupne vrijednosti 
1.188.004,50 kuna (s PDV-om) čime se zamijenilo 330 postojećih rasvjetnih tijela novim 



LED tijelima koja su energetski i ekološki učinkovita. Demontirana tijela koja više ne 
zadovoljavaju tehničke i ekološke norme propisno su zbrinuta dok su ona tijela koja još uvijek 
zadovoljavaju minimalne tehničke norme deponirana na skladištu općine (stara škola). 
Sukladno ugovoru o pružanju energetske usluge temeljem provedenog postupka javne nabave, 
radove je izvršila tvrtka Jadrolux d.o.o. iz Triblja, koja je sastavni dio mađarskog društva 
Mezei-Vill d.o.o. Radovi su započeli 10.08.2015. godine, a završili 22.09.2015. godine. 
Nadzor nad provedbom elektrotehničkih radova izvršila je tvrtka EPS d.o.o. iz Splita. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sudjeluje u investiciji sa 
udjelom od 40% opravdanih troškova odnosno maksimalno 457.701,80 kuna. Preostalih 60% 
troškova financirat će se putem naknade za energetsku uslugu, odnosno iz ostvarenih ušteda u 
električnoj energiji kroz razdoblje od 80 mjeseci. Mjesečna naknada iznosit će 9.098,05 kuna. 
Iz prvih računa za utrošenu energiju vidi se učinkovitost, odnosno računi su manji i do 75%. 

Nakon izvršenih radova pripremilo se konačno izvješće o realizaciji projekta koje je 
zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom poslano Fondu za zaštitu okoliša na kontrolu. 
Privremena situacija glasila je na udio Fonda odnosno 457.701,80 kuna, no do kraja 2015. 
godine Fond nije isplatio odobrena sredstva već su ona isplaćena u siječnju 2016. godine. 
Provedbom ovog projekta Općina Vižinada postala je prva jedinica lokalne samouprave koja 
je projekt energetske usluge provela putem programa Fonda za zaštitu okoliša. 

 

3.3. Rekonstrukcija kuće Maraston 

U izvještajnom razdoblju razdoblju završeni su svi radovi na projektu rekonstrukcije 
kuće Maraston temeljem građevinske dozvole rekonstrukcije zgrade do određenog stupnja 
dovršenosti. Ukupna vrijednost radova po konačnom obračunu iznosila je 497.553,16 kuna 
(bez PDV-a), a radove je izvršila tvrtka Građevinarstvo Ritoša d.o.o. iz Vižinade, dok je 
nadzor provodio Milan Pahović (Projekt Poreč d.o.o.). 

Krajem listopada započelo se s postupkom nabave za radove postavljanja vanjske 
stolarije, te je radove izvršio stolarski obrt Finestra iz Vižinade. Ukupna vrijednost radova 
iznosila je 157.666,00 kuna (bez PDV-a). Radovi su uredno izvršeni čime je zgrada dobila 
novi izgled. Uz to izvršeni su i manji građevinski radovi na zatvaranju pojedinih otvora i 
otvaranju novog prozora gdje su prvotno bila vrata. Također, pristupilo se nabavi radova 
rekonstrukcije postojeće ograde na terasi zgrade te će obnovljena ograda biti postavljena do 
kraja travnja 2016. godine.  

Projekt rekonstrukcije zgrade Maraston financira se iz više izvora. Za navedene radove 
odobrena su sredstva Regije Veneto u iznosu od 48.000,00 eura, odnosno oko 360.000,00 
kuna koja do kraja izvještajnog razdoblja nisu isplaćena. Isto tako Ministarstvo regionalnog 
razvoja i fondova EU putem Programa održivog razvoja lokalne zajednice odobrilo je 
sredstva u iznosu od 486.000,00 kuna koja su isplaćena do kraja izvještajnog razdoblja. 

Kako bi se zgrada u konačnici privela svojoj svrsi pristupilo se izradi glavnog projekta 
prenamjene zgrade u Kulturno-turistički centar te dovršenje do završne obrade. Glavni 
projektant je Nevio Milotić iz tvrtke Mi Design j.d.o.o. iz Pule. U rujnu je projekt kao takav 
prijavljen na natječaj Ministarstva turizma „Fond za turizam“ te po neslužbenim 
informacijama nije odobren. U tu svrhu pristupilo se izradi dodatne dokumentacije, 
troškovnika, studije izvodivosti i drugo. Uredu za prostorno uređenje i gradnju predan je 
zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, no do kraja izvještajnog razdoblja ista nije 
ishođena. Građevinska je dozvola ishođena u ožujku 2016. godine, te je projekt spreman za 
prijavu na nove natječaje putem kojih se mogu ostvariti bespovratna sredstva. 



 3.4. Rast Istre (EU projekt) 

 U izvještajnom razdoblju završene su sve aktivnosti na projektu Rast Istre za koji je 
ukupno odobreno 183.046,02 EUR iz pretpristupnih fondova EU za prekograničnu suradnju. 
Općini Vižinada je odobreno ukupno 27.951,49 EUR uz udio vlastitih sredstava od 4.932,62 
EUR što se utrošilo na pripremu terena i sadnju šipka, te organizaciju sajmova, degustacija i 
predavanja vezano za novu poljoprivrednu kulturu, čime bi se potaknulo proizvodnju šipka na 
području Istre. 

 Do kraja izvještajnog razdoblja Općini Vižinada je ukupno uplaćeno 43.425,86 kuna 
po drugom izvještaju i zahtjevu za isplatu. U navedenom razdoblju Općina je podnijela i treći 
izvještaj po kojem se sredstva očekuju u 2016. godini, dok će se tokom 2016. godine podnijeti 
i završno izvješće po projektu. 

U izvještajnom razdoblju Općina je redovito provodila održavanje nasada što se ne 
financira iz europskih sredstava. Održavanje je provodio uslužni obrt Ritoša iz Crklade. 

 

3.5. Dječji vrtić Vižinada 

U izvještajnom razdoblju pristupilo izradi idejnog rješenja za izgradnju novog dječjeg 
vrtića koje je u lipnju prezentirano na sjednici Općinskog vijeća. Općina je provela postupak 
nabave za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, te je ugovor potpisan s 
tvrtkom Rijekaprojekt inženjering d.o.o. iz Kastva, a vrijednost ugovora je 137.800,00 kuna 
(bez PDV-a), s tim da je ugovorena klauzula kako će se plaćanje izvršiti tek po odobrenju 
sredstava iz EU fondova a najkasnije do 31.12.2016. godine. Projekt se namjerava kandidirati 
na mjeru 7.4. Programa ruralnog razvoja 2015-2020. godine, te se očekuje kako će se do 
trenutka objave natječaja ishoditi sve potrebne dozvole i uvjeti za prijavu na natječaj. 

 

3.6. Uređenje mjesnog trga u Vižinadi 

U izvještajnom razdoblju pristupilo se nabavi projektnog rješenja za rekonstrukciju i 
uređenje mjesnog trga u Vižinadi. U rujnu je na općinskom vijeću prezentirano idejno rješenje 
temeljem čega se pristupilo izradi prometnih i drugih elaborata. Idejni projekt izradio je 
arhitekt Marko Deković po ponudi od 21.600,00 kuna (bez PDV-a), dok ponuda za izradu 
glavnog projekta do ishođenja građevinske dozvole iznosi 51.080,00 kuna (bez PDV-a). 
Projekt bi se kao takav pripremio za prijavu na natječaje EU za dobivanje bespovratnih 
sredstava. 

 

3.7. Izmjene i dopune PPUO Vižinada 

U izvještajnom razdoblju predložene su Općinskom vijeću na usvajanje Dopune 
PPUO Vižinada koje se odnose na usklađenje plana sa novim Zakonom o prostornom 
uređenju, a obuhvaćaju definiranje uređenih i neuređenih dijelova plana. Tim dopunama ne 
mijenjaju se postojeća građevinska područja niti izdvojena područja, već se samo stvaraju 
uvjeti za gradnju na dosad neuređenim područjima, odnosno u neizgrađenim dijelovima 
naselja. Dopune PPUO Vižinada izradila je tvrtka Urbis d.o.o. iz Pule po cijeni od 19.800,00 
kuna (bez PDV-a). 

U izvještajnom razdbolju intenzivno se radilo i na pripremi sustavnih Izmjena i 
dopuna PPUO Vižinada za koje su sredstva tražena putem natječaja Agencije za plaćanja u 
poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu (Mjera 7.1) za što postoji mogućnost 100% 
financiranja. U ožujku 2016. godine Općini je je privremeno odobreno 197.500,00 kuna, te je 



za očekivati da će uslijditi i konačna odluka. Izmjene i dopune PPUO Vižinada provodi tvrtka 
Urbis d.o.o. iz Pule po ponudi od 158.000,00 kuna (bez PDV-a), te je u promatranom 
razdoblju izrađena konzervatorska podloga (koja je odobrena od strane Konzervatorskog odjel 
u Puli), razrađeni su temelji za provedbu izmjena i dopuna, analizirani su svi zahtjevi 
zaprimljeni od 2004. godine do danas, te su održavane redovite koordinacije. 

Budući da Istarska županija provodi Izmjene i dopune županijskog plana, novi plan se 
prvenstveno radi poštivajuće nove odredbe iz županijskog plana te su temeljem toga u 
postupku javne rasprave dane i primjedbe na prijedlog županijskog plana. 

 

3.8. Program ukupnog razvoja Općine Vižinada-Visinada 2015-2020. 

 U izvještajnom razdoblju pristupilo se reviziji postojećeg Programa ukupnog razvoja 
općine koji je 2012. godine izrađen zajedno za Općine Vižinada i Karojba. Temeljem 
provedenih analiza izradilo se novi program koji je u prosincu predložen Općinskom vijeću na 
razmatranje, te je nakon prihvaćenih sugestija i usvojen. Radi se o vrlo bitnom dokumentu 
koji sadrži sve projekte koji se namjeravaju realizirati u razdoblju do 2020. godine i koji je 
temelj za povlačenje bespovratnih sredstava iz EU fondova. Program ukupnog razvoja općine 
izradila je tvrtka Eurokonzalting d.o.o. iz Pule po cijeni od 20.000,00 kuna (s PDV-om). 

 

 3.9. Rekonstrukcija ceste u Zabregima 

 U izvještajnom razdoblju pristupilo se pokretanju postupka nabave za rekonstrukciju 
ceste u Zabregima te izgradnji priključaka i oborinske odvodnje, te je kao najpovoljnija 
ponuda odabrana ponuda građevinskog obrta Šalić iz Nove Vasi s kojim je sklopljen i ugovor 
o izvođenju radova u vrijednosti 348.520,50 kuna (bez PDV-a). Radovi su započeli 
10.12.2015. godine, a predviđeni rok završetka je 15.02.2016. godine. Stručni nadzor nad 
radovima provodi Danijel Simonetti (Istrainženjering d.o.o.) koji je izradio i troškovnik. U 
okviru ugovorenih radova izvodit će se dovođenje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka 
izvan asfaltirane površine, energetski kanal, oborinska odvodnja, te asfaltiranje ceste u dužni 
od oko 350 metara. 

 

4. OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 

4.1. Komunalna infrastruktura 

U izvještajnom razdoblju provodilo se niz aktivnosti na poboljšanju komunalne 
infrastrukture. Redovito se održavalo javne površine, javnu rasvjetu, nerazvrstane ceste i 
groblja, a sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture. Provodila se deratizacija i 
dezinsekcija, postavila se nova komunalna oprema (klupe, koševi za smeće, stalak za bicikle) 
na dječjim igralištima i parkovima, kao i na frekventnim mjestima u naselju Vižinada. U 
blagdansko vrijeme ukrašene su ulice novom svjetlosnom dekoracijom. 

Napori su uloženi i na obnovu objekata u vlasništvu općine te je tako izrađen trotoar 
iza općinske zgrade, izrađen sustav odvodnje oborinskih voda te izvršen popravak vode čime 
je osiguran novi dotok vode do objekta. Izvršen je popravak oborinske odvodnje uz 
županijsku cestu u naselju Vižinada, te je uređena površina za parkiranje vozila kod 
svlačionica nogometnog kluba. Župi Sv. Vital dodijeljena su sredstva za obnovu crkve u 
Brigu u visini od 100.000,00 kuna čime je obnovljen krov i izrađena vanjska fasada, dok će se 
u sljedećem razdoblju pristupiti uređenju okoliša crkve. 



Pripremljena je dokumetacija za postupak ucrtavanja nerazvrstanih cesta Krušari, 
Mekiši i Bajkini-Narduči-Vrbani, za koje je proveden postupak sukladno Zakonu o cestama, 
te je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. 

U izvještajnom razdoblju obnovljene su biciklističke i pješačke staze na području 
općine u smislu označavanja, što je provela TZ Vižinada. Redovito je održavana i 
nadopunjivana smeđa signalizacija, te je krajem godine nabavljeno 15 komada prometnih 
znakova STOP koji će se postaviti na križanju nerazvrstanih cesta sa župnijskim cestama. 

Sklopljen je Ugovor o izradi plana gospodarenja otpadom s Uslugom Poreč koja će 
izraditi plan za Grad Poreč i Općine Vrsar, Funtana, Tar-Vabriga i Vižinada. U izvještajnom 
razdoblju izrađen je nacrt plana koji će se pustiti u javnu raspravu kada se steknu potrebni 
uvjeti. Također, u izvještajnom se razdbolju uredilo odlagalište građevinskog otpada kod 
lovačkog doma, te su se redovito uređivala i druga divlja odlagališta. 

 

4.2. Društvene aktivnosti 

U izvještajnom razdoblju redovito su financirane udruge koje djeluju na području 
općine, a koje svojim aktivnostima pridonose razvoju zajednice. 

Lovačkoj udruzi osigurana su dodatna sredstva od 30.000,00 kuna za potrebe 
otvorenja lovačkog doma koji je otvoren povodom Dana Općine, a čijem je otvorenju uz 
mnogobrojne goste prisustvovao i bivši ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina, istarski 
župan Valter Flego kao i brojni saborski zastupnici. 

U okviru predškolskog odgoja i školstva redovito se financirao rad dječjeg vrtića, 
potpomagao rad osnovne škole, financirao produženi boravak, isplaćivale stipendije 
studentima, te je općina sufinancirala nabavku nabavku školskih udžbenika svim učenicima 
koji pohađaju osnovnu školu sa bonom od 150 kuna, dok se iz sredstava prikupljenih od 
prodaje kolača na Slatkoj Istri dodatno sufinanciralo obitelji slabijeg imovinskog stanja. U 
izvještajnom je razdoblju organiziran i sufinanciran ljetni kamp.  

U okviru socijalnog programa sufinanciralo se rad udruga i instituicija socijalnog 
karaktera, isplaćene su naknade za sufinanciranje jaslica, te je isplaćeno nekoliko jednokratnih 
pomoći građanima. Za vrijeme božićnih blagdana posjetili smo sve umirovljenike s našeg 
područja i donirali ih prigodnim paketom, a sva djeca do 4. razreda osnovne škole dobila su 
svoj poklon od Djeda Mraza. 

U izvještajnom razdoblju proslavljena je Sveta Marija Vela i Slatka Istra uz bogati 
gastro i zabavni program, dok je Parenzana obilježila svoji prvih dvadeset godina i zabilježila 
rekodan broj sudionika (preko 1350). Obilježeni su i drugi bitni datumi, kao što su Dan općine 
i Dan neovisnosti, a povodom Dana mrtvih položeni su vijenc i zapaljene svijeće na 
grobovima stradalih branitelja i boraca s područja općine.  

Za vrijeme božićnih blagdana u okviru Zajednice Talijana održano je nekoliko 
društvenih i kulturnih događaja, a u crkvi Sv. Jeronima održan je koncert klasične glazbe. 

 

5. ZAKLJUČAK 

Ovo izvješće predstavlja kratak pregled aktivnosti i rada Općinskog načelnika u 
proteklom razdoblju. Općinski načelnik uz stručnu, administrativnu i tehničku potporu službi 
u Općini Vižinada-Visinada, a u okviru financijskih mogućnosti planiranih Proračunom, 
nastojao je u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji će 



osigurati uvjete za što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana Općine Vižinada-
Visinada te je s toga nastojao odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih 
poslova pćine Vižinada-Visinada kao jedinice lokalne samouprave. 

Ovom prilikom pozivam vijećnike Općine Vižinada-Visinada i sve građane da kad 
god imaju potrebu, nekakav prijedlog ili problem, dođu kako bismo zajednički pokušali 
rješavati naše probleme i ostvariti naše planove. Svim vijećnicima, suradnicima, službenicima 
i namještenicima u općinskoj upravi, zahvaljujem na razumijevanju, pomoći, povjerenju i 
suradnji. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Marko Ferenac, mag.oec. 


