
 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

za Općinu Žminj u 2019. godini 

 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom jedinica 
lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne 
(regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu. Općinski načelnik Općine Žminj 
podnosi izvješće o provedbi utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 

 
Djelatnost sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada sa područja Općine Žminj 
obavlja tvrtka Komunalni servis d.o.o. Rovinj. 
Prikupljene količine otpada (u kg) na području Općine Žminj u 2019. godini: 

 
 
 
 
 
 

 
Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje 

bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti, racionalno korištenje 
prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog 
života i temelj koncepta održivog razvitka. 

 
Kako bi se spriječilo nastajanje divljih deponija, a posebno kako bi se odvajao 

koristan otpad iz komunalnog otpada i smanjila njegova ukupna količina potrebno je 
dovršiti izgradnju reciklažnog dvorišta, za što je javna nabava provedena, te se čeka 
rok mirovanja a vezano uz potpisivanje ugovora o izvođenju radova, koji se planira 
potpisati do 10.04.2020. Prethodno planirani rok izgradnja i stavljanje u funkciju 
reciklažnog dvorišta bio je do 31.07.2020., međutim obzirom na okolnosti oko širenja 
koronavirusa COVID 19 i očekivanih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
isti rok će se vjerovatno produžiti. Odobrena nepovratna sredstva Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost su u iznosu od 2.541.256,18 kuna što je 85% ukupno 
prihvatljivih troškova projekta.  
Reciklažno dvorište je planirano na rubu naselja (iza radione ex Boksiti) na lokaciji k.č. 
7682, 7683, 7684 sve k.o. Žminj, kod pročistača otpadnih voda.  
 
 U pogledu sanacije divljih odlagališta otpada Općina Žminj ima uspostavljen 

sustav zaprimanja obavijesti divljih odlagališta te je sukladno tome organiziran i način 

evidentiranja divljih odlagališta, te praćenje stanja na lokacijama divljih odlagališta, a 

izgradnjom reciklažnog dvorišta svakako će se potencijalna divlja odlagališta svesti na 

najnižu moguću razinu, odnosno potpuno i nestati sa područja Općine Žminj. 

 Općina Žminj ima ukupno uspostavljena 65 zelenih otoka i to na lokacijama svih 

naselja na području Općine Žminj dostupna stanovnicima. 

Općina Žminj ima važeći i odobreni Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 

2022. godine. 

Miješani komunalni otpad 643.890 

Papir i karton 83.540 

Ambalaža od plastike 29.920 

Staklena ambalaža 7.960 

UKUPNO 765.310 



U Proračunu općine Žminj za 2020. predviđena su sredstva u iznosu od 

115.000,00 kn za nabavu novih kanti za selektivno zbrinjavanje komunalnog otpada 

za koje će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podijeliti tijekom 2020. 

godine, a sve nakon provedenog natječaja za nabavku spremnika za odvojeno 

prikupljanje otpada čime će Općina Žminj dobiti 1.200 kompleta kanti od 120 litara 

(plavi i žuti spremnici) te će svako kućanstvo imati svoje kante za selektivno 

prikupljanje otpada. 

 
Ovo izvješće objavit će se u Službenom glasniku Općine Žminj, te će se dostaviti 

nadležnom uredu Istarske županije sukladno članku 20. stavak 1. Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom i sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine Žminj.  
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