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Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

za Općinu Žminj u 2021. godini 

 

 

Temeljem članka 173. 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 koje je dostavilo Izvješće o radu davatelja 

javne usluge na službenom obrascu kojeg propisuje nadležno Ministarstvo, sukladno 

čl. 69. Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), za kalendarsku 2021.godinu za 

područje općine Žminj. 

Prikupljene količine otpada (u kg) na području Općine Žminj u 2021. godini: 
 

 

Tablica 1.1. Procijenjeni sastav MKO Općine Žminj za 2021.godinu 

Sastavnica Udio (%) 
Godišnja količina 

MKO u 2021. godini 
(t) 

MKO (miješani komunalni otpad) % 

 

Ukupno: 660,13 

 

Metal 2,07 13,66 

Drvo 0,98 6,46 

Tekstil/odjeća 3,71 24,50 

Papir i karton 23,19 153,08 

Staklo 3,65 24,09 

Plastika 22,87 150,97 

Guma 0,22 1,45 

Koža/kosti 0,45 2,97 

Kuhinjski otpad 30,93 204,18 

Vrtni otpad 5,68 37,50 

Ostali otpad (zemlja, prašina, 
pijesak, nedefinirano) 

6,25 41,27 

UKUPNO 100,00 660,13 
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Tablica 1.2. Odvojeno sakupljen otpad iz individualiziranih spremnika po 

modelu “vrata do vrata“ 

Vrsta otpada 
Ključni broj 

otpada 
Količina (t) 

Udio (%) 

STAKLENA AMBALAŽA 15 01 07 8,10 6 

MIJEŠANA PLASTIČNA AMBALAŽA 
15 01 06/ 

15 01 02 
61,86 

     42 

- Od toga skupljeno iz sustava “door to door” 15 01 06 

 

59,55 

 

 

PAPIRNA I KARTONSKA AMBALAŽA 
15 01 01 

/20 01 01  
77,07 

     52 

- Od toga skupljeno iz sustava “door to door” 15 01 01 61,86  

UKUPNO  147,03 100 

  

 

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 u rad je 
pušteno i reciklažno dvorište Žminj, na temelju Rješenja o dozvoljenom upisu u 
Registar reciklažnih dvorišta Republike Hrvatske, a kojim temeljem ugovora upravlja 
Komunalni servis d.o.o. Rovinj.  
 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 je kroz 2021. godinu uspostavila sustav odvojenog sakupljanja 

otpada za sve objekte na području Općine Žminj (podijeljeno je više od 1.450 kompleta 

spremnika za odvojeno prikupljanje otapda, od čega 1.200 kompleta sufinanciranih od 

strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske). Trenuto 

je postavljeno 70 spremnika volumena 1.100 lit, za prikupljanje staklene ambalažei to 

na lokacijama svih naselja na području Općine Žminj dostupno stanovništvu. 

Općina Žminj ima važeći i odobreni Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 

do 2022. godine, te će se tijekom godine napraviti evaluacija Plana gospodarenja 

otpadom sukladno članku 111. Zakona o gospodarenju otpadom, a sukladno potrebi i 

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

nadležnom Ministarstvu i Uredu Istarske županije sukladno članku 173. Zakona o 
održivom gospodarenju otpadom i sukladno Planu gospodarenja otpadom Općine 
Žminj.  
 

 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
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URBROJ: 
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