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REPUBLIKA HRVATSKA  
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OPĆINA VIDOVEC  

Općinsko vijeće  

 

KLASA: 400-02/22-01/10 
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Vidovec,  2022. 

 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/21) 

Općinsko vijeće Općine Vidovec na ___ sjednici održanoj dana _______ 2022. godine, donosi   
 

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC  

ZA  2023. GODINU 
 

Članak 1. 

 

Program gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec temelji se na 

Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu i obvezama koje proizlaze iz zakona i drugih propisa, a 

financira se iz Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu u sveukupnom iznosu od 2.457.158,42 

EUR-a. 

Članak 2. 

 

U Općini Vidovec sve je više mladih ljudi koji su upravo na tom području odlučili zasnovati obitelj, 

slijedom čega se u 2023. godini planira dogradnja nedavno izgrađenog Dječjeg vrtića Škrinjica, za koji 

je već pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije. Cilj dogradnje dječjeg vrtića je osigurati dva 

nova boravka. Jedan za jasličnu skupinu i jedan za vrtićku skupinu što će rezultirati  povećanjem 

ukupnog kapaciteta mjesta za još 50-ak djece.  

U cilju očuvanja etno baštine i narodnih običaja te razvoja ruralnog turizma, Općina Vidovec je prije 

nekoliko godina kupila nekretninu u naselju Tužno s ciljem da istu preuredi u reprezentativnu turističku 

građevinu - etno kuću s vinskim podrumom i kušaonicom vina, slijedom čega će se u 2023. godini 

nastaviti s 2. fazom rekonstrukcije Vinogradarske kuće u Tužnom. Po realizaciji svih faza 

Vinogradarska kuća u Tužnom služiti će kao mjesto prikaza i edukacije o nekadašnjem tradicionalnom 

načinu života, dok će u vinskom podrumu posjetiteljima biti omogućeno kušanje visokokvalitetnih 

sortnih vina Udruge vinogradara i voćara Sv. Antun Tužno.  

Nadalje, u cilju da se mladim sportašima omoguće što bolji uvjeti za trening i natjecanja, ali i 

sumještanima dodatni sadržaj za aktivniji način života, ovim Programom planira se izgradnja velikog 

Sportsko-društvenog centra Nedeljanec, kod igrališta NK Nedeljanec s naglaskom na izgradnju 

nadstrešnice i dogradnju tribina uz postojeću zgradu NK Nedeljanec, rekonstrukciju nogometnog 

terena, izgradnju novih vanjskih sportskih terena za tenis, odbojku, košarku, rukomet i mali nogomet 
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te izgradnju nadstrešnice za bicikle. Projekt rekonstrukcije ujedno će donijeti iskorak u poboljšanju 

društvenog  i životnog standarda u Općini Vidovec te potaknuti demografsko oživljavanje prostora. 

U  sklopu novog centra uredit će i vatrogasno spremište s garažom za vatrogasna vozila te društvene 

prostorije i konferencijska dvorana. 

 

Opis  Iznos u EUR 

1. Dogradnja dječjeg vrtića u Vidovcu 265.500,00 € 

2. Rekonstrukcija - Vinogradarska kuća Tužno - 2. faza 106.200,00 € 

3. Etapna rekonstrukcija te gradnja novih sadržaja postojećeg ŠDC Nedeljanec 1.075.570,00 € 

4. Ostali poslovni građevinski objekti - izgradnja vatrogasnog doma u Nedeljancu 1.009.888,42 € 

SVEUKUPNO 2.457.158,42 € 

Izvor financiranja: 

Proračun Općine Vidovec 

011 - Opći prihodi i primici  

043 - Ostali prihodi za posebne namjene / Prihodi od komunalne naknade 

051 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna  

 
Članak 3. 

 

Dinamiku realizacije investicija iz ovog Programa i redoslijed korištenja sredstava Proračuna Općine 

Vidovec za navedene investicije određuje općinski načelnik, vodeći računa o priljevu sredstava u 

općinski proračun te drugim financijskim obvezama Općine Vidovec. Općinski načelnik dužan je 

Općinskom vijeću Općine Vidovec podnijeti Izvješće o izvršenju ovog programa istodobno s 

Izvješćem o izvršenju proračuna Općine Vidovec.  

 

Članak 4. 

 

Ovaj Program će biti objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 1. 

siječnja 2023. godine. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIDOVEC 

            Predsjednik: 

           Krunoslav Bistrović 

 

 

 

 


