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PREDMET: TE Plomin – zagađenje okoliša sa lokacije odlagališta pepela tijekom orkanske  
                    bure u Plominskom zaljevu  

- očitovanje – traži se 
 

 
Poštovana, 
 
kao što Vam je poznato tijekom veljače na području cijele Republike Hrvatske pa tako 

i na području Istarske županije bili smo svjedoci neuobičajnih vremenskih neprilika, snijeg i 
orkanska bura. Labinština odnosno prostor bivše Općine Labin bio je izložen orkanskoj buri i 
niskim temperaturama u kontinuitetu od 15 dana. Posljedica nevremena su brojne štete 
posebno na vodovodnim cijevima i krovovima zgrada. Međutim ono što nas najviše 
zabrinjava je odlagalište  pepela i šljake Plominskih termoelektrana u Plomin Luci. 

Problem neodgovarajućeg zbrinjavanja pepela i šljake na spomenutoj lokaciji je nešto 
o čemu se raspravlja od vremena stavljanja u uporabu TE Plomin 1, a još intenzivnije kada je 
u uporabu stavljena TE Plomin 2. Nažalost sada već govorimo o izgradnji TE Plomin 3/TE 
Plomin blok C/ Zamjenski blok TE Plomin 1, ili već kako je nazivamo, ali još uvijek nije riješen 
problem odlagališta. Proteklo nevrijeme, a posebno orkanska bura je najbolje pokazala 
opasnost  koju ovakvo neodgovarajuće uređeno odlagalište predstavlja za građane 
Labinštine. Kroz cijelo vrijeme trajanja orkanske bure područje koje okružuje Plominske 
termoelektrane, a to je posebno područje Grada Labina, Općine Kršan, Općine Sveta 
Nedelja, Općine Pićan i Općine Raša bilo je izloženo pepelu sa ovog odlagališta. Kakav je to 
utjecaj na zdravlje naših građana, koje su posljedice i tko je odgovoran da nakon toliko 
godina još uvijek nije riješen problem otvorenog odlagališta pepela i šljake u Plominu? 
Smatramo da se ovakva situacija više ne može tolerirati i da se prontno moraju poduzeti 
hitne mjere sanacije odlagališta na način da se građani Labinštine konačno zaštite od 
njegova dugogodišnjeg negativnog utjecaja na njihovo zdravlje. 

Vjerujemo da razumijete našu zabrinutost. Stoga Vas molimo da poduzmete potrebne 
mjere u rješavanju sigurnog načina zbrinjavanja pepela i šljake kako bi se spriječilo daljnje 
zagađenje okoliša. Ujedno Vas molimo da nam u najkraćem roku o tome dostavite očitovanje 
u kojem ćete navesti što se poduzelo i što će se poduzeti u svezi sa odlagalištem pepela u 
Plomin Luci i čija je odgovornost  za dugogodišnje zanemarivanje ovog problema.  




