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Na temelju članka 173. Stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 

novine“, broj 84/21.) i članka 30. Statuta Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 
11/09., 7/13., 19/14., 4/18., 14/20., 6/21. i 21/21. – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine 
Cerovlje dana 21. ožujka 2022. godine donosi 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Cerovlje  za 2021. godinu 
 
 

Sukladno obavezi tada važećeg Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne 
novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. („Narodne novine“, broj 03/17. i 1/22.)  Općinsko vijeće Općine 
Cerovlje na sjednici održanoj 14. prosinca 2017. godine, donijelo je Plan gospodarenja otpadom 
Općine Cerovlje za razdoblje 2017. – 2022. godine. 
 Sukladno odredbama članka 137. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i 
objavljuje ga u svom službenom glasilu. Stoga Općinski načelnik  podnosi Izvješće o izvršenju Plana o 
provedbi utvrđenih obveza i učinkovitosti poduzetih mjera. 
 U godišnjem Izvješću daje se pregled stanja gospodarenja otpadom na području Općine 
Cerovlje te provedene godišnje aktivnosti iz područja održivog gospodarenja otpadom tijekom 2021. 
godine.  

Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18., 110/18. i 
32/20.) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 84/21.), Općina Cerovlje 
je u 2021. godini glede gospodarenja otpadom provodila sljedeće aktivnosti: 
 Općina Cerovlje u Prostornom planu nema planirane lokacije za odlaganje komunalnog 
otpada na svom području. Na odlagalištu Jelenčići ne odlaže se više otpad jer se na temelju Zakona o 
gospodarenju otpadom zabranjuje odlaganje otpada na neusklađena odlagališta. Stoga je, u svrhu 
gospodarenja otpadom za područje Istarske županije izgrađen i pušten u rad Centar za gospodarenje 
otpadom „Kaštijun“ (CGO) te se otpad prevozi u isti.  
 U sklopu pretovarne stanice Jelenčići (bivše odlagalište otpada (Jelenčići V) nalazi se 
reciklažno dvorište za odlaganje metalnog i opasnog otpada te automobilskih guma. Time se 
doprinosi poboljšanju stanja na terenu jer je osigurana infrastruktura koja omogućuje izravnu predaju 
otpada iz kućanstva čime se zadovoljava potreba stanovnika za odlaganje posebnih vrsta otpada, 
posebice problematičnog, glomaznog i opasnog otpada. 
 Na području Općine ne postoji reciklažno dvorište, ali Općina Cerovlje u suradnji s 
komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o. pruža uslugu mobilnog reciklažnog dvorišta. Informacija o 
dolasku mobilnog reciklažnog dvorišta objavljuje se na mrežnoj stranici Općine neposredno prije 
dolaska na područje Općine te putem radija i oglasnih ploča po mjesnim odborima.  
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IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I SANACIJA DIVLJIH 
ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE CEROVLJE  
 
 Zajedno s Gradom Pazinom i Općinama Gračišće, Lupoglav i Lanišće u travnju 2019. godine  
potpisan je Sporazum o međusobnim odnosima u organiziranju Zajedničke službe komunalnog 
redarstva te je početkom 2020. godine uspostavljen sustav komunalnog redarstva odnosno zaposlen  
je zajednički komunalni redar za područje Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Lupoglav i 
Lanišće. 
 Mještanima je omogućeno da putem obrazaca na mrežnoj stranici Općine Cerovlje prijave i 
označe lokacije nepropisno odloženog otpada. 
 Provodi se redoviti obilazak terena, educira se mještane, a komunalno društvo Usluga d.o.o. 
zbrinjava bez dodatne naknade glomazni otpad mještana po pozivu, jednom godišnje do 2m3, te vrši 
zbrinjavanje otpada nepropisno odloženog neposredno uz spremnike za otpad smještene na javnim 
površinama. 
 S namjerom prevencije nepropisnog odlaganja komunalnog otpada na području Općine 
Cerovlje, Općina je u rujnu 2020. godine postavila solarni sustav video nadzora na prostoru zelenog 
otoka u Cerovlju, na raskrižju za Buzet. Opremu je isporučila i radove izvela tvrtka Telital mobitel 
d.o.o. iz Zagreba.  
 U 2021.godini za dvije lokacije u mjestima Previž i Grešti  na kojima su smještene auto 
olupine, komunalni redar je napravio službene zabilježbe te je poslao dopis o očitovanju na zapisnik i 
tom prilikom je usmenim putem naloženo vlasnicima da u određenom roku uklone olupine s tih 
lokacija. Nakon provedenog postupka, na lokaciji Previž jednim dijelom su uklonjene nepropisno 
odložene auto olupine. 
 

IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI  
 
 Općina Cerovlje uključena je u projekt provođenja edukacije ProEduEko.  
 Cilj projekta je zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na području Grada 
Pazina kao nositelja projekta te na području Grada Buzeta i Općina Cerovlje, Lupoglav, Gračišće, Sveti 
Petar u Šumi, Karojba, Motovun, Tinjan i Lanišće s kojima je sklopljen Sporazum s ciljem smanjenja 
nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima, povećanja kućnog kompostiranja i 
ponovne uporabe predmeta (područje obuhvata izobrazno-informativnih aktivnosti iznosi 843,47 
km2 s populacijom od 24.311 stanovnika). 
 Najbitnija mjera kojom bi se ostvarilo smanjenje proizvodnje komunalnog otpada je upravo 
mjera edukacije stanovništva i gospodarskih subjekata na području Općine.  
 Edukativne aktivnosti izvode se organizacijom raznih predavanja, seminara i radionica, 
izradom tiskanih materijala te objavama na Internet stranicama i objavama putem ostalih medija. 
Tematika izobrazno-informativnih aktivnosti smanjenja proizvodnje otpada odnosi se u prvom redu 
na smanjenje nastanka otpada pomoću kućnog kompostiranja biorazgradivog otpada. Smanjenje 
nastanka otpada kupnjom „eko“ proizvoda, korištenjem platnenih vrećica, korištenjem biorazgradivih 
materijala, ali i ostalih načina smanjenja proizvodnje komunalnog otpada, također ciljne teme 
izobrazno-informativnih aktivnosti stanovništva. 

Navedenim izobrazno-edukativnim aktivnostima željela se postići pravovremena, efikasna, 
kontrolirana i točna komunikacija između Općine i mještana te pružatelja usluge i korisnika 
reciklažnog dvorišta, ujedno i korisnika novog sustava gospodarenja otpadom. 
 Provedene aktivnosti nalaze se među obveznim i preporučenim izobrazno-informativnim 
aktivnostima Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike a kako bi se postigli ciljevi Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine. 
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ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA  
 

Nabava kanti za selekcionirano sakupljanje otpada 
 

Općina Cerovlje se u lipnju 2018. godine prijavila na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu 
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika sredstvima Europske unije  iz Kohezijskog fonda. 
 Dana 08. siječnja 2019. godine ministar zaštite okoliša i energetike donio je Odluku o 
financiranju projektnog prijedloga „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog 
otpada“, kojom se odobrava Fondu, kao jedinom prihvatljivom prijavitelju na Poziv na dostavu 
projektnog prijedloga „Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada“ objavljenog 
u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine, financiranje 
prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog Fonda u visini 85%. 

 Putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeno je 18 kompleta 
kontejnera HDPE od 1100 l za papir i PET/MET, tzv. „zelenih otoka“ ukupne vrijednosti 46.970 kn. 
85% vrijednosti kontejnera sufinancirao je navedeni Fond, dok je udio Općine u toj nabavi bio 7.045 
kn.  
 Sredinom 2021. godine putem Fonda za zaštitu okoliša, a prema Ugovoru o nabavi spremnika 
za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za Grupu 1-A i Grupu 1-B, nabavljeno je 470 kanti za 
odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona zapremnine 240 l i 470 kanti za odvojeno 
prikupljanje otpadne plastike zapremnine 240 l, u ukupnoj vrijednosti od 237.303,00 kn. Općina 
Cerovlje sudjelovala je u tom iznosu s 15% sredstava, odnosno sa 35.595,45 kn.  Spremnici su 
podijeljeni u razdoblju od kolovoza do rujna 2021. godine, kada se ujedno nastojalo educirati 
stanovništvo o pravilnom odvajanju otpada odnosno prihvatljivom sadržaju tih spremnika. 

 
 „Zeleni otoci“ 
 
 Na području Općine Cerovlje do podjele individualnih spremnika za odvajanje otpadne 
plastike te papira i kartona, u 2021. godini bilo je postavljeno je 70 zelenih otoka.  
 Odvojeno se sakupljalo papir, staklo, PVC, ALU ambalaža.   
 Prema podacima iz komunalnog poduzeća Usluga d.o.o. Pazin, putem zelenih otoka na 
području Općine Cerovlje tijekom 2021. godine prikupljeno je ukupno 183,68 t ambalažnog otpada sa 
„zelenih otoka“, od toga 64,49 t papira i kartona, 113,57 t plastike i 5,62 t stakla. 
 Tijekom 2021. godine prikupljeno je ukupno 207,14 tona miješanog komunalnog otpada. 
 Prikupljanje posebnih vrsta otpada iz kućanstva, manjih količina, vrši se putem mobilnog 
reciklažnog dvorišta čija se lokacija prethodno najavljuje stanovnicima s područja Općine Cerovlje. 
Tijekom 2021. godine s mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljeno je 0,002 t ambalaže koja sadrži 
ostatke opasne tvari, 0,123 t odjeće, 0,025 t jestiva ulja i 0,006 t boje, tinte i smole. 

 Na nekad postojećim i saniranim divljim odlagalištima na kojima su postavljeni natpisi o 
zabrani odlaganja otpada nisu primijećena nova odlaganja otpada, a nova divlja odlagališta nisu 
uočena. 

 
ZAKLJUČNO   
 
U narednom razdoblju u planu je razvitak uspostavljenog sustava gospodarenja otpadom, a 

glavne planirane aktivnosti za 2022. godinu na području Općine Cerovlje su sljedeće: 
- Provođenje propisanih mjera za ostvarenje i održivost ciljeva kod sustava odvojenog 

sakupljanja komunalnog otpada. 
- Provođenje mjera potrebnih za ostvarivanje ciljeva smanjivanja i/ili sprječavanja nastanka 

otpada, uključujući akcije prikupljanja otpada te izobrazno – informativne aktivnosti koje su 
zakonskim izmjenama obveza. 
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- Poticanje i održavanje edukacije o održivom gospodarenju otpadom putem mrežnih stranica 
Općine Cerovlje i oglasnih ploča o pravilnom odlaganju i razvrstavanju otpada. Planira se 
optimiziranje broja spremnika za staklo i njihovo zatvaranje sistemom bravica. Time će se  
onemogućiti odlaganje ostalog otpada u iste. 

- U izvještajnom razdoblju započeto je savjetovanje na Nacrt prijedloga Odluke o načinu 
pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Cerovlje. Savjetovanje je 
provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 10. prosinca 2021. godine do 10. siječnja 2022. godine s 
ciljem uključivanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. U skladu sa zakonskim odredbama, Odluka 
sadrži iznos cijene obvezne minimalne javne usluge (OMJU, fiksni dio računa), a navodi i kriterije za 
umanjenje cijene. Zakon navodi da se na području primjene javne usluge Odlukom definiraju 
jedinstvena OMJU za sva ne – kućanstva (u koja su izričito uključene i fizičke osobe – iznajmljivači). 
Intencija je poticati korisnika na odvojenu predaju MKO od reciklabilnih frakcija, biootpada, 
glomaznog i opasnog komunalnog otpada te kompostiranje. 

 
 

KLASA:  351-04/22-01/01 
URBROJ: 2163-14-01/01-22-1 
Cerovlje,  21. ožujka 2022. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE CEROVLJE 
 
 

Općinski načelnik 
 Elvis Šterpin,v.r. 
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Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 

84/21.) i članka 30. Statuta Općine Karojba („Službene novine Grada Pazina“ broj: 09/13., 02/18., 
24/20. i 16/21.), Općinski načelnik Općine Karojba dana 10. ožujka 2022. godine, donosi 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
o provedbi Plana gospodarenja otpadom  

Općine Karojba za 2021. godinu 
 
 

 I. UVOD 
 

Općinsko vijeće Općine Karojba sukladno obvezi prema Zakonu o gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“ broj: 84/21.), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017. - 2022. („Narodne novine“ broj: 03/17.) na sjednici održanoj 12. prosinca 2017. 
godine, donijelo je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Karojba za razdoblje 2017. – 2022. godine 
(,,Službene novine Grada Pazina“ broj: 47/17.). 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Karojba izrađen je za period 2017. - 2022. godine te 
je usklađen sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. 
(„Narodne Novine“ broj: 3/17.). 
 Člankom 114. stavkom 3. Zakona o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine“ broj: 84/21.) 
propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno dostaviti godišnje izvješće o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne 
(regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine. 

 
II. ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 

  
Nabava kanti za selekcionirano sakupljanje otpada 
 
Općina Karojba se u svibnju 2018. godine prijavila na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu 

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika sredstvima Europske unije  iz Kohezijskog fonda. 

U srpnju 2018. godine Općina Karojba i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
sklopili su Ugovor br. 2018/001312 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 
 Procijenjena vrijednost opreme je 202.858,85 kn od čega Fond i MZOIE sufinanciraju 85%, a 
Općina Karojba 15% ukupnog iznosa.  
 01. travnja 2019. godine Općina Karojba sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost sklapa dodatak Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (REG. Broj: 
2019/000495) temeljem Izmjene Odluke o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, KLASA: 
351-04/18-58/413, URBROJ: 563-03-1/17-18-4 od 23. listopada 2018. godine, koju je donio Fond za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zbog izmijenjenih okolnosti kojima isti neće biti u 
mogućnosti projektnom prijavom obuhvatiti kompostere i spremnike za tekstil za čiju nabavu je 
Općina Karojba iskazala interes, te se u tom smislu izvršila korekcija procijenjenog iznosa nabave, na 
način da procijenjena vrijednost nabave iznosi 167.483,85 kn, od čega Općina Karojba sudjeluje u 
prihvatljivim troškovima u visini do 15% navedenih sredstava, odnosno najviše do 25.122,58 kn. 
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 U prosincu 2020. godine započeti su dogovori s Uslugom d.o.o., koji se tiču načina podjele 
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i njihovo čipiranje. Podjela spremnika za selektivno 
odvajanje otpada započela je 24. kolovoza 2021. godine te je podjela izvršena na način da se formirao 
punkt gdje su građani dolazili po svoje spremnike, u slučaju Općine Karojba bili su formirani punktovi 
za; 

• Naselje Škropeti i okolna naselja, 

• Naselje Motovunski Novaki i okolna naselja, 

• Naselje Karojba i okolna naselja, 

• Naselje Rakotule i okolna naselja. 
Većina nabavljenih spremnika je podijeljena, a podjela se vršila u više krugova te je ista još u 

tijeku, gdje građani koji svoje spremnike nisu preuzeli to još uvijek mogu. 
 
 Zeleni otoci 
  

Na području Općine Karojba postavljeno je 38 zelenih otoka te 2 kontejnera za odvojeno 
prikupljanje tekstila. 
 Odvojeno se sakuplja papir, staklo, PVC, ALU ambalaža i tekstil.  
 Prema podacima iz komunalnog poduzeća „Usluga“ d.o.o. Pazin, putem „zelenih otoka“ 
najviše se sakupi plastike pa papira i kartona te stakla. Sav odvojeno sakupljeni otpad odvozi se u 
Trgovačko društvo METIS d.o.o.. 
 Na web stranici Općine Karojba objavljen je popis s lokacijama „zelenih otoka“ na području 
Općine Karojba, na kojima su preostali jedino spremnici za staklenu ambalažu a objavljen je i 
raspored odvoza spremnika za selektivno odvajanje otpada na kućnom pragu. 
 
 Mobilno reciklažno dvorište 
  

Pojedine kategorije komunalnog otpada (papir i karton, papirnata i kartonska ambalaža, 
metalna, plastična i staklena ambalaža) prikupljaju se putem spremnika koji su postavljeni na javnim 
površinama (zeleni otoci), dok se krajem godine krenulo i sa prikupljanjem otpada na kućnom pragu – 
spremnicima za selektivni otpad, reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.  
 U 2021. godini bilo je postavljeno mobilno reciklažno dvorište u naselju Škropeti od 01. 
veljače 2021. godine do 05. veljače 2021. godine. Korisnicima sa teritorija Općine Karojba se na upit 
dostavljao kontejner od 5m3 u kojeg su oni odlagali otpad kojeg su imali u domaćinstvu, izuzev 
miješanog komunalnog otpada. 
 
 III. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA U RAZDOBLJU OD 01.01.-
31.12.2021. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE KAROJBA 
 
 Na području Općine Karojba tijekom 2021. godine prikupljeno je ukupno 171,13 tona 
miješanog komunalnog otpada, te kod zelenih otoka 35,82 tona papira i kartona, 69,09 tona plastike i 
3,12 tona stakla. 
 Tijekom 2021. godine, putem mobilnog reciklažnog dvorišta, prikupljeno je 0,003 tona 
baterija i akumulatora, 0,04 tona električne i elektroničke opreme, 0,054 tona tekstila te 0,046 tona 
odjeće.  
 Putem reciklažnog dvorišta u Pazinu prikupljeno je 1,843 tona plastične ambalaže, 0,989 tona 
ambalaže od papira, 0,974 tona odjeće, 0,590 tona elektronike, 1,875 tona plastike, 1,890 tona 
glomaznog otpada, 1,532 tone staklene ambalaže, 0,008 tona jestivih ulja, 0,010 tona boje, tinte, 
smole, 2,235 tona drva, 1,875 tona plastike te 1,120 tona metala. 
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IV. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA  

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je u sklopu Informacijskog sustava 

gospodarenja otpadom aplikaciju Evidencija lokacija odbačenog otpada (u daljnjem tekstu: ELOO 
sustav), čime je stvorena osnova za provedbu obveza Zakona o gospodarenju otpadom vezano uz 
uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada. 

Sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom (,,Narodne novine“ broj: 81/20.) definiran je 
datum 23.10.2020. kao datum obvezne primjene ELOO sustava. Građanima je tim sustavom 
omogućeno korištenje istim na način prijavljivanja lokacija odbačenog otpada.  

U ELOO sustav pristupa se putem web stranice https://eloo.haop.hr/public/, za dodatna 
pitanja na raspolaganju je mail: eloo@mingor.hr  

Osim navedenog ELOO sustava Općina Karojba je na svojoj Internet stranici 
http://www.karojba.hr/gospodarenje-otpadom/ oformila sustav za zaprimanje prijava o nepropisno 
odbačenom otpadu. Na taj način građanima Općine Karojba omogućava se prijava nepropisno 
odbačenog otpada ispunjavanjem priloženog obrasca koji je potrebno zatim dostaviti na adresu 
općinske uprave, odnosno poslati putem e-maila.   

Građani Općine Karojba također mogu sve potrebne informacije o načinu prikupljanja otpada 
dobiti putem trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin, na broj telefona 052/ 619-030 ili putem njihove 
web stranice https://www.usluga-pazin.hr/hr/.  

 
 V. IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I SANACIJA DIVLJIH 
ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KAROJBA  
 
 Općina Karojba uspostavila je početkom 2019. godine zajedničku službu komunalnog i 
prometnog redarstva sa Općinama Tinjan i Sveti Petar u Šumi te se putem iste provodi redoviti 
obilazak terena.  

Građanima je omogućeno da putem obrazaca na mrežnoj stranici Općine Karojba prijave i 
označe lokacije nepropisno odbačenog otpada. Isto tako imaju mogućnost prijave lokacije odbačenog 
otpada putem aplikacije ELOO (evidencija lokacija odbačenog otpada).  

Na području Općine Karojba u 2021. godini evidentirana su sljedeća nepropisna odlagališta; 

• Motovunski Novaki, cca 2m3 plastike, tekstila, drvne građe i metala, 

• Karojba – put kod groblja, cca 1m3 plastike, limenki i tekstila, 

• Karojba – put Badavca, cca 2m3 kartona, metala, plastičnog otpada. 
 

Sva odlagališta su ujedno i sanirana od strane vlasnika zemljišta na inicijativu Općine Karojba. 
 

VI. ZAKLJUČAK 
 

 Općina Karojba u skladu sa svojim financijskim kapacitetima nastoji poduzimati sve moguće 
radnje i aktivnosti definirane Planom gospodarenja otpadom za Općinu Karojba za razdoblje 2017. – 
2022. godine. 
 
KLASA: 351-01/22-01/05 
URBROJ: 2163-20-01/01-22-2 
Karojba, 10. ožujka 2022.  

 
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KAROJBA 

    Općinski načelnik 
             Marko Lakošeljac, v.r. 

 

https://eloo.haop.hr/public/
mailto:eloo@mingor.hr
http://www.karojba.hr/gospodarenje-otpadom/
https://www.usluga-pazin.hr/hr/
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Na temelju članka 173. stavka 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 
84/21.) i članka 30. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj 18/09., 3/13., 
14/18. i 10/21.), Općinski načelnik Općine Lupoglav dana 29. ožujka 2022. godine donosi 

 
 

I Z V J E Š Ć E 
 o izvršenju Plana gospodarenja otpadom  

Općine Lupoglav za 2021. godinu 
 
 

 I. UVOD 
 

Općinsko vijeće Općine Lupoglav sukladno obvezi prema Zakonu o gospodarenju otpadom 
(„Narodne novine“, broj 84/21.), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017. - 2022. („Narodne novine“, broj 3/17.) na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine, 
donijelo je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Lupoglav za razdoblje 2017. – 2022. godine 
(„Službene novine Grada Pazina“, broj 6/18.). 
 Plan gospodarenja otpadom Općine Lupoglav izrađen je za period 2017. - 2022. godine te je 
usklađen sa Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. („Narodne 
novine“, broj 3/17. i 1/22.). 
 Člankom 114. stavkom 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21.) 
propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno dostaviti godišnje izvješće o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom za prethodnu kalendarsku godinu jedinici područne 
(regionalne) samouprave i objaviti ga u svom službenom glasilu do 31. ožujka tekuće godine. 

 
II. ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM 

         
Nabava kanti za selekcionirano sakupljanje otpada 
 
Općina Lupoglav u svibnju 2018. godine prijavila se na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu 

spremnika za odvojeno prikupljanje otpada raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika sredstvima Europske unije  iz Kohezijskog fonda. 

U srpnju 2018. godine Općina Lupoglav i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
sklopili su Ugovor br. 2018/001254 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. 

U travnju 2019. godine Općina Lupoglav i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
sklopili su Dodatak Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (Reg. broj: 
2019/000645). 

Procijenjena vrijednost opreme je 157.621,20 kn od čega Općina Lupoglav sufinancira 15% 
ukupnog iznosa. 

U 2020. godini naručeno je ukupno 420 kompleta kanti (420 kanti za papir i 420 kanti za 
plastiku) koje će se podijeliti korisnicima s područja općine Lupoglav tijekom 2021. godine. 

Na području općine Lupoglav je u 2021. godini bilo je 395 korisnika/kućanstva, 33 poslovna 
korisnika, te 18  kuća za odmor koji koriste uslugu gospodarenja otpadom. 
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Do rujna 2021. godine podijeljeno je više od 80% spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, 
sukladno popisu korisnika javne usluge  i usluge povezane s javnom uslugom koji su dobili spremnike. 
Korisnici koji se tijekom  podjele spremnika nisu zatekli u kućanstvu i korisnici koji su vlasnici 
nekretnine, a ne žive na ovom području, obaviješteni su da spremnike mogu preuzeti u poslovnoj 
prostoriji Općine. O svemu se obavijestilo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
 
 Zeleni otoci 
  

Na području općine Lupoglav postavljen je 31 zeleni otok te 1 kontejner za odvojeno 
prikupljanje tekstila. 
 Odvojeno se sakuplja papir i karton, staklo, ALU-PET i tekstil.  

Prema podacima iz komunalnog poduzeća „Usluga“ d.o.o. Pazin, putem „zelenih otoka“ 
najviše se sakupi plastike, papira i kartona te stakla. Dio odvojeno sakupljenog otpada odvozi se u 
reciklažno dvorište Usluge d.o.o. Pazin, a dio u ŽCGO Kaštijun. 

 
Mobilno reciklažno dvorište 

  
Pojedine kategorije  komunalnog otpada (papir i karton, papirnata i kartonska ambalaža, 

metalna, plastična i staklena ambalaža) prikupljaju se putem spremnika koji su postavljeni na javnim 
površinama (zeleni otoci), dok se krajem godine krenulo i sa prikupljanjem otpada na kućnom pragu-
spremnicima za selektivni otpad. U 2021. godini bilo je postavljeno mobilno reciklažno dvorište u 
naselju Lupoglav od 15. veljače do 19. veljače.  
 Korisnici s područja općine Lupoglav imaju pravo na godišnjoj razini besplatan odvoz krupnog 
otpada u količini 2 m3. 
 Tijekom 2021. godine putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljeno je 0,002 tone 
metalne ambalaže, 0,003 tone pesticida, 0,002 tone lijekova i 0,136 tona elektronike. 
 
 III. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA U RAZDOBLJU 1.1.-
31.12.2021. GODINE NA PODRUČJU OPĆINE LUPOGLAV 
  

Na području općine Lupoglav tijekom 2021. godine prikupljeno je ukupno 118,34 tone 
miješanog komunalnog otpada te kod zelenih otoka 28,66 tona papira i kartona, 50,47 tona plastike i 
2,497 tona stakla. 

Tijekom 2021. godine putem reciklažnog dvorišta u Pazinu prikupljeno je 0,753 tona 
ambalaže od papira, 1,622 tona ambalaže od plastike, 0,970 tona staklene ambalaže, 0,770 tona 
odjeće, 0,015 tona jestivih ulja, 1,420 tona metala, 0,545 tona elektronike, 1,835 tona plastike, 2,910 
tona glomaznog otpada, 2,757 tona drva, 0,005 tona boje, tinte i smole. 
  

IV. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA 
OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA  

 
Općina Lupoglav u 2021. godini glede gospodarenja otpadom mještanima Općine podijelila je 

letke o pravilnom razvrstavanju otpada. 
 
V. DONOŠENJE ODLUKA TEMELJEM ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM 

  
Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o 

gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj: 84/19.) koja je stupila na snagu 14. 
rujna 2019. godine. Rok za donošenje odluka po navedenoj Uredbi bio je 3 mjeseca od stupanja iste 
na snagu. 
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Općina Lupoglav je pripremila i na sjednici Općinskog vijeća održanoj 13. prosinca 2020. 
godine, Općinsko vijeće Općine Lupoglav donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o načinu pružanja 
javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine 
Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“, broj: 43/20.) na temelju odredbi Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19.) i Uredbe o 
gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj: 50/17. i 84/19.). 

Krajem 2021. godine Općina Lupoglav je na svojoj službenoj web stranici na javnom 
savjetovanju objavila prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog 
otpada na području općine Lupoglav. 
 
 VI. IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I SANACIJA DIVLJIH 
ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE LUPOGLAV  
  

Provodi se redoviti obilazak terena, otkad je Općina Lupoglav tijekom 2019. godine 
uspostavila zajedničku službu komunalnog redarstva s Gradom Pazinom i Općinama Cerovlje, 
Gračišće i Lanišće.  
 Na saniranim divljim odlagalištima na kojima su postavljeni natpisi o zabrani odlaganja 
otpada nisu primijećena nova odlaganja otpada, a nova divlja odlagališta na području općine 
Lupoglav nisu uočena. 
 

VII. ZAKLJUČAK 
  

Općina Lupoglav u skladu sa svojim financijskim kapacitetima nastoji poduzimati sve moguće 
radnje i aktivnosti definirane Planom gospodarenja otpadom za Općinu Lupoglav za razdoblje 2017. – 
2022. godine. 
 
 
KLASA: 351-03/22-01/01 
URBROJ: 2163-25-01/01-22-2 
Lupoglav,  29. ožujka 2022. 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LUPOGLAV 
 
 

Općinski načelnik  
Franko Baxa, v.r. 
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Na osnovi članka 41. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 
10/97., 107/07, 94/13. i 98/19.) i članka 54. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića «Olga Ban» Pazin 
(Službene novine Grada Pazina 31/13., 23/14., 11/21. i 51/21.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Olga 
Ban» Pazin na 41.  sjednici održanoj 15. ožujka  2022. godine nakon dobivene prethodne suglasnosti 
Gradonačelnice Grada Pazina KLASA: 601-0,1/22-01/01; URBROJ: 2163-01-1/1-22-3 od 3. ožujka  
2022., donosi 

 
 

PRAVILNIK  O  (III.)  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  PRAVILNIKA   
o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe 

 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne 

službe (Sl. novine Grada Pazina 28/16.,  26/20. i 11/21.)  članak 4. st.1. mijenja se i glasi: 
„Vrtić se ustrojava kao jedinstvena ustanova u čijem sastavu djeluje Matični vrtić u Pazinu, 

Prolaz Otokara Keršovanija 1 i Družbe sv. Ćirila i Metoda 1, te Područni vrtići: 
1. Područni vrtić u Motovunu, Borgo 26 
2. Područni vrtić u Tinjanu,  Tinjan 7D 
3. Područni vrtić u Sv. Petru u Šumi, Plac 10 
4. Područni vrtić u Lupoglavu, Lupoglav 5 
5. Područni vrtić u Karojbi, Karojba 35/B, 
6. Područni vrtić u Gračišću, Gračišće 78K 
7. Područni vrtić u Cerovlju, Pazinski Novaki 1.“ 

 
Članak 2.  

U članku 12. iza točke 5.d. dolazi točka 5.e. koja glasi: 
 „5. e. Voditelj/voditeljica programa sportskih aktivnosti, koeficijent za obračun plaće, 1,89 
 Broj izvršitelja  1 
 Voditelj/voditeljica  programa sportskih aktivnosti: izrađuje i planira program sportskih 
aktivnosti te ostvaruje programe za djecu rane i predškolske dobi, predlaže, planira i programira 
različite tjelesne aktivnosti izvan i unutar redovnog procesa odgoja i obrazovanja; sudjeluje u 
planiranju sportskih i ostalih aktivnosti sa djelatnicima Ustanove; provodi mjerenja individualnog i 
grupnog napretka motoričke efikasnosti djece; izrađuje individualne i grupne dijagnostičke kartone 
motoričkog razvoja djece; surađuje i povremeno uključuje u rad trenere pojedinih sportova; 
organizira posjete profesionalnih sportaša, posjete sportskim terenima i objektima, ljetne i zimske 
sportske kampove i izlete; organizira i provodi različite oblike stručnog usavršavanja za djelatnike 
Ustanove; sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Ustanove u svom djelokrugu rada te 
izrađuje izvješća o njegovom ostvarenju; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja. Voditelj 
programa sportskih aktivnosti odgovoran je za ostvarenje plana i programa rada sportskog programa, 
pravovremeno obavljanje poslova i brigu o sredstvima za rad. 

Za voditelja/voditeljicu programa sportskih aktivnosti može biti izabrana osoba koja ispunjava 
uvjete iz pravilnika kojim je regulirana razini i vrsta obrazovanja radnika u dječjem vrtiću, odnosno 
ispunjava uvjete za: 
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 - odgojitelja predškolske djece uz uvjet utvrđen programom, 
- učitelja i odgojitelja za kraće programe s višom ili visokom stručnom spremom uz uvjet utvrđen 
programom, 
 - učitelja tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnoj školi.“ 
  

Članak 3.  
 Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ 
Pazin kao javne službe utvrdit  će Upravno vijeće Vrtića u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu 
ovih izmjena i dopuna. 
 

Članak 4. 
 Ovaj Pravilnik o (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe stupa na snagu osmog dana od dana objave na 
oglasnim mjestima Vrtića. 
 

Članak 5. 
 Po stupanju na snagu, Pravilnik o  (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin objavit će se u Službenim novinama Grada 
Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 
 
 
KLASA: 011-01/22-01/01 
URBROJ: 2163-44-02-22-5 

     
           Predsjednica  
        Upravnog vijeća 
                                  Hani Glavinić,v.r. 
 
 

 Ovaj Pravilnik o (III.) izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 
Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin kao javne službe objavljen je na oglasnim mjestima Dječjeg vrtića 
„Olga Ban“ Pazin 16. ožujka 2022. te stupa na snagu 24. ožujka 2022 .  
 
 
               Ravnateljica 

         Vesna Rusijan, v.r. 
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