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I. Općinski načelnik
8.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE FUNTANA-FONTANE U 2018. GODINI
1.

OPĆI PODACI

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine FuntanaFontane pruža komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. koje se nalazi u vlasništvu Grada
Poreča i Općina Vrsar, Funtana, Vižinada, Tar-Vabriga, Višnjan, Sveti Lovreč i Kaštelir
Labinci. Organiziranim sakupljanjem komunalnog otpada u Općini Funtana-Fontane
obuhvaćeno je 100% stanovništva. Uz kućanstva, sakupljanje komunalnog otpada se obavlja i
iz gospodarskih subjekata s područja Općine.
Osnovni podaci o Komunalnoj tvrtki:
Usluga Poreč d.o.o.
Mlinska 1, 52440 Poreč
OIB: 31073587765
MBS: 040028058
Tel: 00385 (0)52 431 - 003
Fax: 00385 (0)52 451 -050
E-mail: usluga@usluga.hr
Predmet poslovanja društva su, između ostalog, sljedeće djelatnosti: djelatnost druge obrade
otpada, djelatnost oporabe otpada, djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom,
djelatnost prijevoza otpada, djelatnost sakupljanja otpada, djelatnost trgovanja otpadom,
djelatnost zbrinjavanja otpada. Komunalna tvrtka je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada
pod brojem upisa PRV-1701 za prijevoz neopasnog i komunalnog otpada.
Tablica 1. Opći podaci o Općini Funtana-Fontane

Naziv JLS
Površina JLS
Broj stanovnika
Naziv davatelja javne usluge
prikupljanja miješanog i
biorazgradivog komunalnog
otpada koje djeluje na području
JLS

Općina Funtana-Fontane
7,9 km2
907 (popis 2011. godine)

USLUGA POREČ d.o.o.

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE
OTPADOM
Analiza postojećeg stanja u gospodarenju otpadom na području Općine Funtana-Fontane
prikazana je u nastavku.
Građevine za gospodarenje otpadom:
Na području Općine nalazi se reciklažno dvorište na k.č. 284/1 koje je predviđeno Prostornim
planom uređenja Općine i koje je upisano u očevidnik reciklažnih dvorišta po brojem REC
64.
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Odlagališta komunalnog odnosno građevnog otpada
Na području Općine ne nalazi se odlagalište otpada. Sav otpad namijenjen odlaganju odvozi
se na lokaciju odlagališta komunalnog otpada Košambra u Poreču te se kasnije odvozi na
ŽCGO Kaštijun koji se nalazi na području Grada Pule.
Zeleni otoci
Na području Općine se u 2018. godini prikupljao komunalni otpad putem zelenih otoka. Broj i
lokacije zelenih otoka prikazane su tablicom u nastavku.
Tablica 2. Podaci o zelenim otocima na području Općine Funtana-Fontane

Broj lokacija
zelenih otoka na
području JLS

Vrste otpada koje se na odvojeno
sakupljaju na zelenim otocima

6

PET/MET ambalaža, staklo,
papir/karton

Tvrtka koja prazni
spremnike sa lokacija zelenih
otoka
Usluga Poreč d.o.o.

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE KAŠTELIR-LABINCI
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) navedeno je kako su
jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općina Funtana-Fontane, dužne izraditi Plan
gospodarenja otpadom te za prijedlog Plana ishodovati prethodnu suglasnost upravnog tijela
jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša. Na području
Općine Funtana-Fontane trenutno je važeći Plan gospodarenja otpadom Općine FuntanaFontane za razdoblje 2017.-2022. godine. Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 26. rujna
2017. godine usvojilo je Plan gospodarenja otpadom te je isti objavljen u „Službenom
glasniku Općine Funtana“, broj 4/17 i 1/18.
Tablica 3. Plan gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2017.-2022. godine

JLS je izradila PGO temeljem ZOGO
PGO JLS izrađen sukladno Zakonu o
otpadu (i važeći je temeljem članka 174.
ZOGO)
Puni naziv PGO
Ishodovana suglasnost IŽ (članak 21.
ZOGO)
Plan objavljen u Službenom glasilu
Izmjene i dopune PGO

Ciljevi iz PGO

DA
NE
Plan gospodarenja otpadom Općine FuntanaFontane za razdoblje 2017. - 2022. godine
DA
„Službeni glasnik Općine Funtana-Fontane“,
broj 4/17 i 1/18
NE
1. Provoditi izobrazno-informativne
aktivnosti
2. Povećati količine odvojeno sakupljenog
biootpada, otpadnog papira, metala,
plastike, tekstila i krupnog (glomaznog)
komunalnog otpada
3. Ukloniti otpad odbačen u okoliš, na
lokaciji kod groblja Funtana, u sklopu zajedničkog projekta s Općinom Vrsar - Orsera
4. Sprječavati odbacivanje otpada u okoliš i
uklanjati tako odbačeni otpad
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1. osigurati javnu uslugu prikupljanja
miješanog
komunalnog
otpada
i
biorazgradivog komunalnog otpada
na
cijelom području Općine
2. informiranjem javnosti o načinu smanjenja
ukupne količine proizvedenog komunalnog
otpada smanjiti količinu proizvedenog
komunalnog otpada za 5%
3. poticati javnost putem svih sredstava
komunikacije
o
potrebi
odvojenog
prikupljanja otpada i mogućnosti njegovog
skladištenja bez naknade na reciklažnom
dvorištu
4. odvojeno prikupiti 60% mase
proizvedenog komunalnog otpada - putem
posebnih spremnika za svako kućanstvo
5. odvojeno prikupiti 40% mase biootpada
koji je sastavni dio komunalnog otpada putem vlastitih kompostera ili posebnih
vreća/spremnika za vrtni otpad
6. kontinuirano kontrolirati dinamiku
punjenja i pražnjenja spremnika za odvojeno
prikupljanje otpada na eko otocima
7. pojačati nadzor područja Općine radi
utvrđivanja odbačenog otpada u okoliš, te
podnositi prijave protiv osoba koje se zateknu
da nepropisno odbacuju otpad

4. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM
UKLANJANJU
Na području Općine nalazi se zatvoreno odlagalište pretežito građevinskog otpada na lokaciji
god groblja u Funtani koje se također prostire i na dio Općine Vrsar-Orsera. Na lokaciji se
procjenjuje nalazi cca. 50.000 m3 pretežito građevinskog otpada.
U 2018. godini ne postoje evidentirane nove lokacije koje su onečišćene nepropisno
odbačenim otpadom u okoliš.
5. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
Mjere za ostvarivanje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada koje su provedene
tijekom 2018. godini su sljedeće:
1. Izvršena je edukacija svih korisnika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
o načinu odvajanja otpada kao i o novom sustavu gospodarenja otpadom (vezano
uz uspostavu funkcioniranja ŽCGO Kaštijun) – izrađeni su letci od strane
komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o.. Financijski izdaci iznosili su 18.917,92 i
u potpunosti su financirani vlastitim sredstvima društva Usluge Poreč d.o.o..
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2. Nabavljeni su spremnici za odvojeno sakupljanje plastike, papira i stakla odnosno
zeleni otoci, a koji će se postaviti na javnim površinama do uspostave sustava
sakupljanja plastike i papira od vrata do vrata. Ukupna vrijednost investicije
iznosila je 255.248,00 kn, a sve je financirano i nabavljeno od strane komunalnog
društva Usluga Poreč d.o.o..
6.

POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI
ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Općina Funtana-Fontane dužna je osigurati provedbu mjera gospodarenja otpadom na
kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite
okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada.
Sredstva za provedbu ovog Plana potrebno je osigurati iz:
• vlastitih sredstava Općine i sredstva komunalne tvrtke,
• Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
• strukturnih i investicijskih fondova Europske unije namijenjenih zaštiti okoliša,
• iz drugih izvora.
Tablica 4. Popis projekata za provedbu PGO

R.br.

Naziv provedenog
projekta

Utrošena financijska
sredstva

1.

Program provedbe
izobrazno-informativnih
aktivnosti o održivom
gospodarenju otpadom

2.

Nabava spremnika za
odvojeno prikupljanje
komunalnog otpada

3.

Izgradnja reciklažnog
dvorišta

Ugovor o financiranju
projekta potpisan je
17.08.2018. godine.
Ukupna vrijednost
projekta je 596.838,88
kn.
Program je u tijeku i
traje do veljače 2020.
godine.
Ugovor br
2018/001440 o nabavi
spremnika potpisan
01.08.2018. godine,
projekt je u tijeku,
čeka se dostava
spremnika.
Ukupna vrijednost
projekta je 443.348,42
kn
Ukupna vrijednost
projektne
dokumentacije
izrađene u svrhu
ishodovanja
građevinske dozvole
za izgradnju
reciklažnog dvorišta
je 74.750,00 kn

Izvor financijskih sredstava

Iz
operativnog
programa
„Konkurentnost i kohezija“
2014.-2020. sufinancira se
83,77% dok preostalih 16,23%
iz Fonda za sufinanciranje
provedbe EU projekta i
proračuna JLS uključenih u
projekt, od čega Općina
Funtana-Fontane 10.759,87 kn.
Iz
operativnog
programa
„Konkurentnost i kohezija“
2014.-2020. sufinancira se 85%
dok preostalih 15% iz proračuna
Općine Funtana-Fontane.

Proračun Općine FuntanaFontane
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ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Tablicom u nastavku dan je pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2018. godini.
Tablica 5. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2018. godini prema PGO

Redni
broj
1.

Predviđeno PGO za 2018. god
Izobrazno-informativne
aktivnosti
Povećanje odvojenih količina
prikupljenog papira, plastike,
metala, stakla i biootpada

2.

3.

4.

Ukloniti otpad odbačen u
okoliš na lokaciji groblje
Funtana
Sprječavati odbacivanje otpada
u okoliš i uklanjati tako
odbačeni otpad

Izvršeno
DA /NE /
Napomena
DJELOMIČNO
Djelomično
Prijavljeni projekti su još u
tijeku
Djelomično
Projekt nabave spremnika
za odvojeno prikupljanje
otpada je u tijeku, spremnici
još nisu dostavljeni.
Nabavljene posebne vreće
za zeleni otpad.
Bolja kontrola i češće
pražnjenje spremnika na
eko otocima.
Ne

Da

8. ZAKLJUČAK
Tijekom 2018.g. radilo se na uspostavi sustava gospodarenja otpadom, a sve kako bi se isti
prilagodio Uredbi o gospodarenju otpadom.
Također, sve mjere koje se provode idu u smjeru ispunjavanja ciljeva predviđenih Planom
gospodarenja otpadom RH odnosno Planom gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane
za razdoblje 2017.-2022.godina.
U 2018. god. dovršena je projektno – tehnička dokumentacija za ishođenje građevinske
dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji koja se i sada koristi kao reciklažno
dvorište i koje je upisano u očevidnik pod brojem REC 64.
Iz svega navedenog, vidljivo je da se poslovi na provedbi PGO odrađuju uglavnom sukladno
zadanim terminima, što će samim time i dovesti do ispunjenja zadanih ciljeva Plana
gospodarenja otpadom na području Općine Funtana-Fontane.
KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2167/07-03/31-19-3
Funtana-Fontane, 27.03.2019.
OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Grgeta, v.r.

