
 

 

    SKUPŠTINA 
Odbor za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša i graditeljstvo  

KLASA: 021-04/20-07/03 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pazin, 04. ožujka 2020. 
 

 
Z A P I S N I K 

sa 17. sjednice Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Skupštine 
Istarske županije održane dana 04. ožujka 2020. godine s početkom u 09,00 sati u 
prostorijama Istarske županije u Pazinu, Dršćevka 3 
 
Sjednici prisustvuju: Aleksa Vale, Suzana Ladavac, Robert Velenik, Josip Anton Rupnik, 
Milio Bulić, Divna Radolović Rosanda, Davor Komar i Radovan Cvek. 
 
Svoj izostanak opravdao je Vili Rosanda. 
 
Osim članova Odbora sjednici prisustvuju: Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana – 
Fabrizio Radin, Mirko Radolović – službenik koji privremeno obavlja poslove pročelnika 
Upravnog odjela za održivi razvoj Istarske županije, Vesna Dukić – članica uprave Kaštijuna i 
Melita Ferenčić - pomoćnica tajnice Stručne službe Skupštine Istarske županije. 
 
Sjednicu otvara predsjednik Odbora Aleksa Vale, pozdravlja prisutne i konstatira kvorum. 
 
Na prijedlog Divne Radolović Rosanda današnji dnevni red biti će nadopunjen pod točkom  
2. Rezolucija općine Medulin o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. 
 
Predsjednik Odbora predlaže slijedeći 

 
D N E V N I   R E D 

1. Informacija o funkcioniranju i optimizaciji rada Županijskog centra za gospodarenje 
otpadom Kaštijun, 

2. Rezolucija općine Medulin o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun 
3. Razno. 
 

- Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red.  
 

Ad-1. 
Informacija o funkcioniranju i optimizaciji rada Županijskog centra za gospodarenje 

otpadom Kaštijun 
 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana daje uvodno kraći osvrt zbog čega se 
predložena točka uvrstila u dnevni red sjednice Skupštine Istarske županije. 
 
Mirko Radolović prezentira i detaljno obrazlaže Informaciju o funkcioniranju i optimizaciji rada 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. U cilju optimizacije rada Kaštijuna i 



                                                             
 

rješavanja uočenih problema kao posljedica prevelikih količina otpada koje u ljetnim 
mjesecima dolaze na Kaštijun, ističe tri aktivnosti koje se planiraju poduzeti. Prva aktivnost 
odnosi se na koordinaciju Istarske županije, jedinica lokalne samouprave i komunalnih 
poduzeća u cilju smanjenja biorazgradivog komunalnog otpada s naglaskom na na 
biorazgradivi otpad iz restorana i ugostiteljskih objekata. Župan je imenovao posebno 
povjerenstvo koje će se tim problemom baviti, na čelu sa pročelnikom UO za održivi razvoj, 
kao koordinatorom, predstavnikom Kaštijuna i direktorima svih komunalnih poduzeća. Druga 
aktivnost odnosi se na rekonstrukciju na postrojenju za mehaničko biološku obradu otpada u 
cilju povećanja kapaciteta obrade otpada u jeku turističke sezone, kao i kapaciteta obrade i 
filtriranja zraka iz procesa biološke obrade, a treća aktivnost usmjerena je na poboljšanje u 
procesu rada na bioreaktorskom odlagalištu. 
 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana navodi kako je ova problematika uvrštena kao 
tematska točka na razmatranje sjednice Skupštine Istarske županije, dok je naredna točka na 
sjednici Skupštine financijske naravi tj. kako doći do potrebnih sredstava i na koji će se način 
i za što upotrijebiti. Gradsko vijeće Grada Pule, kao većinski vlasnik, već je dalo suglasnost. 
Prilikom preuzimanja dužnosti župana dano je obećanje kako će se u narednom periodu baviti 
problematikom Kaštijuna, pa je ovo sada i tema na Skupštini Istarske županije, sa određenim 
rješenjima koje može dovesti do rezultata ukoliko se nastupa sinergijski. 
Procijenjeno je da više od 50% u 1 toni otpada pripada organskoj komponenti. Vrsta 
postrojenja koje se na Kaštijunu može obraditi od 20-30%  organskog otpada što znači da su 
parametri iznad dozvoljenih količina. Sustav odvajanja otpada prije dolaska na Kaštijun može 
se i mora poboljšati sukladno propisima. U tome su bitna komunalna i turistička poduzeća i 
svi oni koji žive od turizma.  
Nadalje pojašnjava, kako se bavimo posljedicom dobroga rada turističke privrede. Turizam 
trebamo, ali to opterećuje sustav gospodarenja otpada koji još nije uspostavljen kako je trebao 
biti uspostavljen od strane države. Sadašnje radnje koje se provode mogu se nazvati 
optimizacija postrojenja i sanacija bioreaktorskih bazena koji proizvode neugodne mirise. 
Potrebno je spomenuti i SRF, a to je poseban problem. Radi se na rješavanju i te problematike 
i tu se još traga za rješenjima.  
 
Milio Bulić postavlja pitanje vezano za ulaganje - da li će ići ulaganje proporcionalno prema 
vlasničkim udjelima u Kaštijunu i gdje bi bila lokacija na kojoj bi se višak od 1500 tona  otpada 
uskladištio dok se ne zbrine. 
Nadalje postavlja pitanje tko bi snosio troškove otplate kredita ako bi Kaštijun poslovao sa 
gubitkom.  
 
Vesna Dukić pojašnjava kako je u aktima o davanju suglasnosti na zaduživanje obrazloženo 
detaljno način zaduživanja. Vlasnici Kaštijuna su Grad Pula i Istarska županija.  
U ovom slučaju nema zaduživanja ni Grada Pule ni Istarske županije, već se radi o kreditu 
koji bi Kaštijun kao tvrtka podignuo i iz toga isfinancirao udio lokalne zajednice po svim ovim 
nedostacima koje treba otkloniti, a uvjeti kredita dostavljeni su sa prijedlozima akata koji su 
upućeni vijećnicima.  
Dio sredstava lokalne zajednice ne bi dali grad i županija iz proračuna već bi kredit podignuo 
Kaštijun d.o.o. Ukoliko Kaštijun zbog tog kredita bude ostvario gubitak, on ima svoje vlasnike 
koji će pokriti troškove. Postrojenje treba normalno raditi i zato je potrebno uskladiti postrojenje 
i iskoordinirati kompletan sustav i pustiti postrojenje u rad prije turističke sezone.  
Što se tiče 1500 tona viška otpada, a to je organski otpad, to je otpad koji ne bi trebao ni doći 
na Kaštijun. Trebao bi ići na drugačiju vrstu prerade.  
 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana pojašnjava kako je trebalo da bi sve ovo uspjelo 
ponovno uspostaviti suradnju sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za 



                                                             
 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jer bez države to ne bi bilo moguće napraviti. 
Intervencija u ova postrojenja nije novi rad već je optimizacija.  
Nadalje navodi kako se nada dobrom ishodu i rješenju, a time da će se omogućiti kvalitetniji 
život žiteljima općine Medulin i okolnih mjesta. 
 
Divna Radolović Rosanda je i dalje mišljenja kako je lokacija i tehnologija loša. Zanima je koji 
bi bio prioritet rješavanja i koje će se radnje provesti do turističke sezone.  
 
Vesna Dukić odgovara kako svi ti radovi trebaju biti provedeni do početka turističke sezone. 
 
Divna Radolović Rosanda smatra kako bi trebalo ugostitelje prisiliti da odvajaju organski 
otpad, ali treba naglasiti da i u komunalnom otpadu ima 30% bio otpada. Na isto je naglasio i 
ministar zaštite okoliša u prosincu kada apelira da se bio otpad iz kućanstva posebno odvaja.  
Stoga bi bilo potrebno da predstavnici JLS upozoravaju svoje stanovnike da se otpad selektira. 
Nadalje navodi kako postoji zabrinutost tamošnjeg stanovništva zbog kvalitete tla. 
Ustanovljeno je zagađenje tla sa bakrom, cinkom, olovom i kromom, pa je stoga potrebno i 
dalje uzimati uzorke tla i analizirati. Bilo bi korisno imati nulto izvješće stanja tla, zraka i vode 
na Kaštijunu, tj izvješće prije početka rada Kaštijuna. Isto tako moli da se dostavi Financijsko 
izvješće Kaštijuna i organizacijsku shemu i strukturu zaposlenih u Kaštijunu. 
Mišljenja je kako bi bilo dobro da Kaštijun radi i nedjeljom, pa početkom tjedna ne bi bilo tako 
mnogo otpada. Stanovnici okolnih naselja Kaštijuna nisu optimisti i plaše se turističke sezone 
jer misle da će se ponovno ponoviti stanje iz ljetnih mjeseci 2019. godine. 
 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana odgovara kako je moguće dobiti sva izvješća i 
podatke o Kaštijunu, a isti su objavljeni i na stranicama Kaštijuna. 
Istarska županija nema komunalnu djelatnost u svom djelokrugu rada, jer je to tipična 
djelatnost jedinica lokalne samouprave. Istarska županija radi pravni posao na vraćanju udjela 
Istarske županije svim jedinicama lokalne samouprave po određenim kriterijima.  
Za godinu dana moguće je očekivati da Istarska županija neće biti u vlasništvu Kaštijuna ili će 
bit u malom postotku suvlasništva, ali potrebno je da Županija zadrži koordinaciju komunalnih 
poduzeća.  
 
Radovan Cvek naglašava kako Kaštijun i komunalna poduzeća trebaju biti nosioci promjena 
koje treba napraviti. Udio biorazgradivog otpada i smrada u ljetnim mjesecima najviše se javlja 
radi ribe i rakovica, a to trebaju rješavati i zbrinjavati ugostitelji na poseban i adekvatan način. 
Nadalje postavlja pitanje da li je opravdano da Kaštijun ne radi kroz vikend u ljetnim 
mjesecima. Kroz vikend je pojačana fluktuacija turista koji dolaze iz susjedne države cca oko 
10.000 turista pa i to uvelike pojačava stvaranje otpada.  
Smatra kako komunalna poduzeća mogu utjecati na vrstu i kvalitetu sakupljenog otpada.  
Interesira ga gdje će se zbrinjavati bio razgradivi otpad. 
 
Mirko Radolović odgovara kako postoje specijalizirane tvrtke koje se bave tom djelatnošću., 
to su bioenergane koje su u okolici Zagreba. Cijena po toni zbrinjavanja je više od 1.000,00 
kn plus prijevoz. 
 
Divna Radolović Rosanda smatra kako bi trebalo prisiliti svo stanovništvo i pravne subjekte 
da se poštuje odredba sortiranja otpada ili u protivnom de se kažnjavaju. 
 
Robert Velenik pozdravlja ove napore koji su uloženi u optimizaciju rada Kaštijuna. Potrebno 
je istaknuti kako je Istra prva koja je izgradila jedan takav sustav.  
Skreće pažnju na dva problema koji će se pojaviti ne samo kod Kaštijuna već i kod baze gdje 
se otpad počinje sakupljati. Ustanovljeno je da smrad dolazi od organskog otpada i od mokrog 



                                                             
 

otpada. Sustav prikupljanja mokrog otpada u ugostiteljskim objektima nije riješen na 
adekvatan način. Sustav za zbrinjavanje takvog otpada ima visoku cijenu i ugostitelji će 
izbjegavat na takav način zbrinjavati otpad. Predlaže da se Istarska županija, jedinice lokalne 
samouprave, komunalna poduzeća i Obrtnička komora zauzmu da sustav zbrinjavanja 
mokrog otpada profunkcionira, jer u protivnom će se pojavljivati problem na Kaštijunu, a 
naročito u ljetnim mjesecima, a postoji mogućnost i način kažnjavanja.  
Istarska županija je  biciklistička destinacija, promovira pješačke staze, a učestala je pojava 
odlaganja šute, krupnog otpada i sl. uz ceste, po livadama i šumama što ne služi za dobru 
reklamu. Po gradovima su postavljena reciklažna dvorišta, ali stanovnici radije to bacaju po 
okolnim puteljcima i prirodi. 
Naglašava kako je zagovornik da se ove sezone počinju kažnjavati prestupnici u ovom smislu 
jer jedino će to pomoći u rješavanju nediscipliniranog ponašanja.  
 
Aleksu Vale interesira da li su po predmetnoj problematici vođeni razgovori sa hotelijerima i 
koja su njihova mišljenja i očitovanja.  
 
Župan odgovara kako će uskoro biti sastanak sa hotelijerima, te kako hotelijeri imaju 
infrastrukturu za odlaganje tog otpada. Potrebno je naglasiti da su propisi nejasni i nije 
definirano da li je to proizvodni otpad ili komunalni otpad, te da li se time trebaju baviti 
komunalna poduzeća ili ne.  
 
Josip Anton Rupnik smatra kako nije riješen sustav gospodarenja otpadom. 
Navodi kako je u više navrata tražio da se održi tematska sjednica na temu problematike 
Kaštijuna i da se na sjednicu pozove ministar zaštite okoliša.  
Smatra kako je nedopustivo da se na Kaštijun dovozi organski otpad, već je taj otpad potrebno 
pretvarati u organsko gnojivo. Nadalje smatra kako trebaju postojati sankcije za sve 
prekršitelje. 
 
Milio Bulić pozdravlja ovaj pristup za rješavanje ove problematike i trud koji je u ovo uložen, 
te predlaže da se na tome ustraje kako bi se do kraja riješio ovaj problem uz pomoć države. 
Smatra kako je potrebno postignuti dijalog, a kazne tek na kraju ako nije moguće na drugačiji 
način.  
 
Aleksa Vale pozdravlja sve uložene napore koji će pridonijeti rješavanju ove problematike.  
Naglašava kako je najveći problem u toku turističke sezone sa cjelokupnom infrastrukturom, 
ali turizam nam je potreban i važan je radi cjelokupnog gospodarskog sustava. 
Potrebno je da Istarska županija i komunalna poduzeća razgovaraju sa hotelijerima i postignu 
dogovor. 
 
Davora Komara interesira koje je radno vrijeme Kaštijuna dnevno i koje tjedno. 
 
Vesna Dukić odgovara kako Kaštijun radi od 7-15 sati pet dana u tjednu, a u ljetnim mjesecima 
šest dana u tjednu u dvije smijene. 
Zato što Kaštijun ne radi nedjeljom nije problem, boksevi rade 24 sata 7 dana u tjednu sve 
dok ciklus ne završi. Radom nedjeljom ne može se povećati kapacitet jer ograničava volumen 
bokseva i tehnološki proces koji traje 6 dana. Ako u proces ide više od propisanog kapaciteta, 
onaj prvi otpad treba prije izaći iz faze sušenja i proces u potpunosti nije završen. 
 
Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana pojašnjava kako se kapacitet neće povećati već 
će se samo produžiti vrijeme sušenja otpada.  
Van sezone postrojenje Kaštijun radi na pola kapaciteta, što znači da domicilno stanovništvo 
Istarske županije radi oko 200 tona otpada dnevno. 



                                                             
 

Nakon navedene rasprave Odbor jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Podržava se Zaključak kojim se prihvaća Informacija o funkcioniranju i optimizaciji rada 
Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, te se isti upućuje Skupštini Istarske 
županije na razmatranje. 
 

Ad-2. 
Rezolucija općine Medulin o Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun 

 
Divna Radlolović Rosanda daje na razmatranje Rezoluciju općine Medulin o Županijskom 
centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.  
Posebno se osvrnula na prijedlog da se u blizini centra Kaštijun planira gradnja postrojenja za 
sušenje mulja nastalog iz procesa obrade otpadnih voda što tamošnje stanovništvo to ne želi. 
Da je informacija točna potvrđuje i letak koji je nedavno sa uplatnicama za vodu dostavljen, 
gdje stoji da će se gradit postrojenje za sušenje mulja Kaštijun. Mišljenja je kako treba pronaći 
neku drugu lokaciju, jer tamošnje stanovništvo ne želi više daljnjih zagađivača na svom 
području.  
Isto tako traži se da se SRF bale otklone sa područja na kojem su odložene. 
Nadalje navodi kako je potrebna adekvatna sanacija starog odlagališta otpada na lokaciji  
Kaštijuna  
 
Vesna Dukić daje informaciju da se radi projekt i da je predan zahtjev za sufinanciranje 
sanacije starog Kaštijuna Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Čim se projekt izradi i osiguraju sredstva stari Kaštijun će ići u sanaciju. 
Rezolucija općine Medulin je dostavljena i tvrtki Kaštijun, ista je razmatrana na sjednici 
Nadzornog odbora u čijem je sastavu i predstavnik općine Medulin. Zatraženo je od načelnika 
i predsjednika općinskog vijeća općine Medulin da sa svojim suradnicima dođu na radni 
sastanak u Kaštijun jer su u Rezoluciji neke stvari nejasno postavljene.  
 
Na kraju je zaključeno da se Rezolucija Općine Medulin prima na znanje. 

 
 
Završeno u 11,00 sati. 
 
 
Zapisnik vodila: 
Silvija Klarić 
 

         Predsjednik Odbora 
         Aleksa Vale 

 
 


