
Izvješće Općinskom vijeću Općine Žminj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
za Općinu Žminj u 2017. 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.

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 su predradnje već započete te se planira izgradnja
prve faze reciklažnog dvorišta do kraja 2018. godine.

U pogledu sanacije divljih odlagališta otpada Općina Žminj je uspostavila sustav
zaprimanja obavijesti divljih odlagališta te je sukladno tome organiziran i način evidentiranja
divljih odlagališta, te praćenje stanja na lokacijama divljih odlagališta.

U ranijem periodu sanirana su sljedeća divlja odlagališta otpada:
1. Školska vala (komunalni otpad zbrinut, te građevinskim materijalom poravnata

površina)
2. Odlagalište na privatnoj parceli u Industrijskoj zoni (otpad iz trgovačkog centra

Erman) – otpad propisno zbrinut
3. Početak nastanka odlagališta na izlazu iz Y – propisno zbrinut otpad
4. Otpad na građevinskoj parceli unutar industrijske zone Žminj kod zgrade

Trgometal d.o.o.

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 su predradnje već započete te se planira izgradnja
prve faze reciklažnog dvorišta do kraja 2018. godine.
Reciklažno dvorište je planirano na rubu naselja (iza radione ex Boksiti – cesta za Barban)
predviđeno na k. č. 7682 površine 2665 m2, k.č.7684 površine 3830 m2 i k.č. 7680/7
površine 5332 sve k.o. Žminj na lokaciji kod pročistaća otpadnih voda.
Za navedenu lokaciju je FZOEU odobrio sredstva sufinanciranja i to 40.000 kn za izradu
glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.
Reciklažno dvorište građevinskog otpada planirano je na lokaciji industrijska zona Žminj ulaz
Kanfanar – Žminj, k.č. 5015/12 i k.č. 5015/14 sve k. o. Žminj površine 4000 m2, predviđeno i
u Prostornom planu uređenja Općine Žminj. U tijeku su aktivnosti odlučivanja oko uređenja
ove nove lokacije.



Općina Žminj ima ukupno uspostavljene sljedeće zelene otoke i to na lokacijama:

1. Žminj Lukovica (ispod igrališta)
2. Žminj kod sajmišta iza stare vage
3. Cere – kod društvenog doma
4. Križanci – kod društvenog doma
5. Modrušani – kod autobusnog stajališta prema Šivatima
6. Gržini - sredina sela

U 2017. Godini odrađene su sve predradnje i dobivene suglasnosti na izrađeni Plan
gospodarenja otpadom za Općinu Žminj za radzoblje od 2017. do 2022. Godine, koji je i
usvojen na sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. sijećnja 2018. Godine.

U Proračunu općine Žminj za 2018. 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 okolišđa i energetsku učinkovitost rasposati natječaj, a Općina Žminj je odradila
potrebne predradnje u smislu iskazivanja interesa pri najavi za objavu Javnog poziva.

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 za razdoblje
od 2017.-2022.
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