Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj:
94/13., 73/17. i 14/2019.) i članka 17. Statuta Općine Cerovlje (Službene novine Grada Pazina, broj
11/09., 7/13., 19/14. i 4/18.), Općinski načelnik Općine Cerovlje 25. ožujka 2019. godine donosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE CEROVLJE ZA 2018. GODINU
Sukladno obavezi prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj
94/13), a temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022.
(„Narodne novine“, broj 03/17.) Općinsko vijeće Općine Cerovlje na sjednici održanoj 14. prosinca
2017. godine, donijelo je Plan gospodarenja otpadom Općine Cerovlje za razdoblje 2017. – 2022.
godine.
Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18.) i Zakona o
održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”, broj 94/13. i 73/17.), Općina Cerovlje je u 2018.
godini glede gospodarenja otpadom provodila sljedeće aktivnosti:
Općina Cerovlje u Prostornom planu nema planirane lokacije za odlaganje komunalnog otpada
na svom području, već se komunalni otpad odlaže na odlagalištu „Jelenčići V“, na području Grada
Pazina, sve do uspostave ŽCGO „Kaštijun“ kada će se otpad svakodnevno prevoziti u isti. Na
odlagalištu otpada Jelenčići se također nalazi posebno ograđeno mjesto za odlaganje metalnog i
opasnog otpada te automobilskih guma.
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.
Jedanput godišnje Općina Cerovlje organizira akciju prikupljanja glomaznog otpada po
mjesnim odborima te svaki pojedinac ima pravo na jedan kontejner jedanput godišnje.
IZVJEŠTAJ O LOKACIJAMA, KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA I SANACIJA
DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE CEROVLJE
Općina Cerovlje trenutno nema komunalnog redara. Zajedno s Gradom Pazinom i Općinama
Gračišće, Lupoglav i Lanišće u tijeku je uspostavljanje sustava komunalnog redarstva odnosno
zapošljavanje zajedničkog komunalnog redara. Stoga se informacije o utvrđivanju postojanja
odbačenog otpada skupljaju putem udruga, civilnog društva i lokalnog stanovništva.
Mještanima je omogućeno da putem obrazaca na mrežnoj stranici Općine Cerovlje prijave i
označe lokacije nepropisno odloženog otpada.
IZOBRAZNO INFORMATIVNE AKTIVNOSTI
Općina Cerovlje i Usluga d.o.o. Pazin u 2018. godini provodili su slijedeće aktivnosti:
Podijeljene su obavijesti kućanstvima o podjeli čipiranih spremnika i obavijesti o uklanjanju
zajedničkih spremnika s javnih površina.
Izrađene su i podijeljene brošure „Upute za odvojeno sakupljanje otpada“.
U organizaciji Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin mještanima su podijeljeni edukativni
leci.
Djelatnici Trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin su uz dijeljenje spremnika na terenu
provodili i edukaciju na kućnom pragu.
Trgovačko društvo Usluga d.o.o. Pazin uspostavilo je info telefon (+385 916242793)
Kako bi se prezentirao novi sustav gospodarenja otpadom, u travnju 2018. godine održana je
javna tribina za gospodarenje otpadom, a početkom ljeta 2018. godine održana je tribina u suradnji s
turističkom zajednicom i iznajmljivačima.
Navedenim izobrazno-edukativnim aktivnostima željela se postići pravovremena, efikasna,
kontrolirana i točna komunikacija između Općine i mještana te pružatelja usluge 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.
„ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“:
Osim prethodno navedenih aktivnosti edukacije mještana, Grad Pazin je u ožujku 2018.
godine prijavio projekt pod nazivom „ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“,
na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Provedba Programa izobrazno informativnih aktivnosti o
održivom gospodarenju otpadom.
U kolovozu 2018. godine između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Grada Pazina sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda.
Vrijednost projekta je 439.697,86 kn, od čega su EU sredstva iz Kohezijskog fonda u visini od
85% odnosno 373.743,15 kn što je potvrđeno Odlukom o financiranju.
Ostatak od 15% se dijeli na sve sunositelje aktivnosti sa kojima je Grad Pazin sklopio Sporazum (Grad
Buzet, općine: Lanišće, Motovun. Tinjan, Karojba, Cerovlje, Gračišće, Sv. Petar u Šumi i Lupoglav)
ovisno o broju stanovnika.
Provedena je javna nabava za provođenje informativno – izobraznih aktivnosti te je u
studenom 2018. godine između Energetskog instituta Hrvoje Požar i Grada Pazina sklopljen Ugovor o
provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u projektu
„ProEduEko – znanjem do efikasnijeg gospodarenja otpadom“.
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).
Ciljana skupina projekta su stanovnici svih dobnih skupina, odgojno-obrazovne institucije,
eduktori, djeca predškolske i školske dobi, mladi, poslovna javnost i turisti dok su krajnji
korisnici lokalna zajednica i komunalna društva Usluga d.o.o. Pazin i Park d.o.o. Buzet.
U okviru projekta provesti će se 10 izobrazno-informativnih akivnosti: 37 900 letaka za
stanovnike, 10 javnih i edukacijskih tribina za sve stanovnike i 4 za mlade, 300 vodiča (brošura), 150
plakata i 8 jumbo plakata, 4 radijske emisije, 606 radijskih spotova, banneri na mrežnim stranicama
prijavitelja i sunositelja aktivnosti, 14 predstava za djecu, 750 slikovnica za djecu i 800 letaka za
turiste.
Provedba aktivnosti je u tijeku.
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.
U srpnju 2018. godine Općina Cerovlje i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
sklopili su Ugovor br. 2018/001480 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
Procijenjena vrijednost opreme je 339.908,20 kn od čega Fond i MZOIE sufinanciraju 85%.
Krajem listopada 2018. godine dobili smo obavijest da je Ministarstvo zaštite okoliša i
energetike donijelo Odluku o izmjeni Odluke o određivanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost jedinim prihvatljivim Prijaviteljem na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
sukladno kojima, vezano uz opseg planiranog Projekta i prijavu Fonda na Ograničeni poziv MZOE,
kao i ograničena osigurana sredstva, predmet budućeg financiranja više neće biti nabava spremnika za
tekstil.
Stoga Općina Cerovlje namjerava samostalno nabaviti spremnike za tekstil.
„Zeleni otoci“
Na području Općine Cerovlje postavljeno je 70 zelenih otoka.

Odvojeno se sakuplja papir, staklo, PVC, ALU ambalaža. Prema podacima iz komunalnog
poduzeća „Usluga“ d.o.o. Pazin, putem „zelenih otoka“ najviše sakupe plastike, papira, te stakla.
Na području Općine Cerovlje tijekom 2018. godine prikupljeno je ukupno 52,72 t ambalažnog
otpada sa „zelenih otoka“, do toga 32,17 t papira i kartona, 9,8 t plastike i 10,75 t stakla.
Tijekom 2018. godine prikupljeno je ukupno 330,65 tona miješanog komunalnog otpada, 9,13
tona biorazgradivog otpada te 6,88 tona bionerazgradivog otpada.
U periodu od 15. do 19. listopada 2018. godine s mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljeno je
76,4 kg električne i elektroničke opreme, 285,4 kg odjeće i tekstila, 12,7 kg pesticida, 12,7 kg plastike,
4,9 kg papira, 3,2 kg baterija, 9,6 kg ambalaže od plastike, 15,1 kg motornog ulja, 3,1 kg metalne
ambalaže te 14,5 kg boja i lakova koji sadrže opasne tvari.
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.
DONOŠENJE ODLUKA TEMELJEM ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU
OTPADOM
Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom
(„Narodne novine“, broj 50/17.) koja je stupila na snagu 01. studenog 2017. godine. Rok za donošenje
odluka po navedenoj Uredbi bio je 3 mjeseca od stupanja iste na snagu.
Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 31. siječnja 2018. godine, Općinsko vijeće Općine
Cerovlje donijelo je Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog
komunalnog otpada na području Općine Cerovlje („Službene novine Grada Pazina“, broj 4/18.),
Odluku o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog
otpada („Službene novine Grada Pazina“, broj 4/18.) i Odluku o povjeravanju obavljanja javne usluge
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Cerovlje („Službene
novine Grada Pazina“, broj 4/18.).
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