REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinski načelnik
KLASA: 351-03/18-02/01
Urbroj: 2186-05-03-19-4
U Turčinu, 07. ožujka 2019.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE GORNJI KNEGINEC
ZA 2018. GODINU
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“
broj 94/13, 73/17, 14/19), podnosim izvješće Općinskom vijeću Općine Gornji Kneginec o
izvršenju „Plana gospodarenja otpadom“ za 2018. godinu.
Donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13) te niza
provedbenih propisa i dokumenata iz područja gospodarenja otpadom, Republika Hrvatska se
na tom području usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije.
Zakon propisuje obvezu izrade općinskih/gradskih planova gospodarenja otpadom. Planovi
moraju biti usklađeni sa strategijom gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) te novim planom
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN
03//2017).
Strategija gospodarenja otpadom RH utemeljena je na općim načelima EU-a u gospodarenju
otpadom i predstavlja realan okvir za uspostavu održivog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj
do 2025. godine.
Svrha Plana, u skladu sa načelima EU-a, je iznalaženje okvira u kome će se moći smanjiti
količina otpada te istovremeno sa otpadom koji nužno nastaje održivo gospodariti.
Općina Gornji Kneginec imala je važeći Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2008. do
2016. godine. Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, on je ostao na snazi do
isteka roka na koji je donesen, u dijelu u kojem nije u suprotnosti s odredbama novog zakona.
Kako ne bi išli u izmjene postojećeg plana, Općina je još 2014. godine pokrenula postupak za
izradu novog Plana, a posao je povjeren poduzeću Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina.
Prijedlog plana je dovršen i usklađen sa planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
koji je usvojen u siječnju 2017. godine i sa Uredbom vlade o gospodarenju otpadom koja je
stupila na snagu 01. studenog 2017. godine. Tijekom mjeseca prosinca 2017. godine zatražena
je suglasnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Varaždinske županije na predloženi plan.
Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na svojoj 11. sjednici održanoj 15. ožujka 2018.
godine donijelo je novi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. godine.
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Na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 26. studenog 2018. godine, donijeta je i Odluka za
sprječavane nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na
području Općine Gornji Kneginec.
Isto tako novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom mijenjaju se komunalne navike
građana, smanjuje se količina otpada koji se odlaže na odlagališta, uvodi se izdvojeno
prikupljanje korisnog otpada u domaćinstvima, izdvojeno prikupljanje problematičnog i
opasnog otpada, a izgradnja mreže reciklažnih dvorišta postaje prioritet lokalnih vlasti i
standard dostupan svim građanima.
Temeljem članka 35. zakona, jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području
osigurati funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta. Općina Gornji Kneginec je
2015/2016. godine izgradila reciklažno dvorište na području zatvorenog i saniranog
odlagališta otpada Kneginec.
Prema trenutnim potrebama mještana općine, reciklažno dvorište je u 2018. godine radilo
jedan dan u tjednu.
Izvješću prilažem tablicu Čistoće o prikupljenim vrstama i količinama otpada u 2018. godini
Od 01. siječnja 2014. godine i nadalje, a temeljem ugovora sa gradom Varaždinom o
zajedničkom obavljanju komunalne djelatnosti skupljanja komunalnog otpada, navedenu
djelatnost na području Općine Gornji Kneginec, vrši komunalno poduzeće „Čistoća“d.o.o. iz
Varaždina.
Glomazni otpad odvozio se 2018. godine sukladno odredbama novog zakona, po pozivu
korisnika ovlaštenom sakupljaču, jedanput godišnje.
Ovakav način organiziranog prikupljanja otpada u skladu je sa standardima Europske unije i u
potpunosti sukladan zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj.
Kako bi problematiku gospodarenja s komunalnim otpadom uskladila sa unaprijed navedenim
zakonskim odredbama, Općina Gornji Kneginec donijela je odluku o komunalnom redu na
području Općine Gornji Kneginec . Sukladno odredbama navedene odluke korištenje usluge
odvoza komunalnog otpada obavezno je za sve pravne i fizičke osobe, kao i vikendaše na
području Općine Gornji Kneginec, a otpad od istih može preuzimati samo „Čistoća“ d.o.o.
kojoj je povjeren posao odvoza komunalnog otpada. Istovremeno sa stupanjem na snagu
Zakona o održivom gospodarenju otpadom prišlo se i izradi nacrta Odluke o načinu pružanja
javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada, koja mora biti donijeta u roku
od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu Uredbe iz članaka 29, stavak 10 zakona.
Uredba Vlade o načinu gospodarenju otpadom stupila je na snagu 01. studenog 2017. godine.
U 2018. godini, redovito se provodio i program odvojenog sakupljanja otpada čija se vrijedna
svojstva mogu iskoristiti. Tako je „Čistoća“ d.o.o. osim kante za sakupljanje mješovitog
komunalnog otpada, za svako domaćinstvo osigurala i kantu za odvojeno sakupljanje papira i
plastike, kao i plastične vreće za otpadnu staklenu ambalažu, otpadnu plastiku i metale i
otpadni tekstil, odjeću i obuću.
Ukupno je prošle 2018. godine sakupljeno 877,94 tona otpada i to 646,84 tona miješanog
komunalnog otpada, 104,12 tona otpadnog papira i kartona, 48,6 tona miješanog ambalažnog
otpada (plastika, tetrapak, metali), 34,04 tona otpadne plastike, 2,6 tona otpadne metalne
ambalaže, 21,62 tona staklene ambalaže, 13,5 tona tekstila, odjeće i obuće, 5,76 tona
glomaznog otpada i 0,86 tona biorazgradivog otpada
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Prema izvješću Čistoće d.o.o. za 2018. godinu, količina skupljenog miješanog komunalnog
otpada na području Općine Gornji Kneginec iznosi 0,121 tona po stanovniku. Navedeni
podatak bitan je iz razloga, što će to biti osnovica za obračun poticajne naknade koju će
općina plaćati Fondu, ukoliko je masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada iznad
propisane granične količine koju propisuje Ministar.
Na području Općine Gornji Kneginec nema više aktivnog odlagališta komunalnog otpada ,
već se organizirano sakupljeni komunalni otpad odvozi izvan područja Općine.
Lokaciju za odlaganje osigurala je „Čistoća“ d.o.o, koja je ujedno prihvatila i obvezu odvoza
otpada na buduće županijsko ili regionalno odlagalište, odnosno centar za gospodarenje
otpadom.
Planom gospodarenja otpadom Varaždinske županije definirano je da je na području Općine
Gornji Kneginec do 01.06.2006. godine bilo aktivno, legalno odlagalište otpada koje je
sanirano i zatvoreno, uz napomenu da se sukladno obvezama iz Studije utjecaja na okoliš, vrši
monitoring navedenog odlagališta. Konkretno, Općina Gornji Kneginec odlukom Općinskog
vijeća, zatvorila je 05.06.2006. godine legalno odlagalište komunalnog otpada Kneginec za
sve korisnike. Nakon toga odlagalište je u potpunosti sanirano te je započeto provođenje „
monitoringa“, sukladno Rješenju o mjerama zaštite okoliša i programu praćenja stanja okoliša
- Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, od 27.studenog 2002. godine.
Tako je Općina Gornji Kneginec i u 2018. godini putem Eko-monitoringa, a prema ranije
navedenom rješenju, provodila kompletan monitoring. Vršilo se uzorkovanje i ispitivanje
podzemnih voda iz piazometara unutar i izvan odlagališta, voda iz sabirne jame, kao i vode
rijeke Plitvice uzvodno i nizvodno od odlagališta. Osim toga, dva puta godišnje po četiri dana
u ljetnom i zimskom periodu vršilo se mjerenje lebdećih čestica zraka, postavljen je
sedimentator između zatvorenog odlagališta i prvih kuća te kontinuirano praćenje ukupne
taložne tvari, uspostavljeno je praćenje osnovnih meteoroloških parametara, mjerenje
koncentracije plinova u odlagališnom plinu i mjerenje razine buke.
U sklopu „Plana gospodarenja otpadom Općine Gornji Kneginec“ bile su utvrđene i lokacije
„otpadom onečišćenog okoliša„ odnosno „ divljih odlagališta “. To su mjesta na koja
neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola, a većinom je to u
šumama, uz potoke i razne depresije.
Na području Općine Gornji Kneginec bilo je evidentirano nekoliko takvih lokacija koje su u
međuvremenu sanirane.
Ukoliko se tijekom godine uoči neko manje onečišćeno područje, a ne pronađe se počinitelj,
čišćenje izvrše djelatnici komunalnog poduzeća KNEKOM ili mještani po mjesnim odborima
dobrovoljnim radnim akcijama.
U svom proračunu za 2018. godinu Općina je, kao i svake godine dosad, imala predviđene
stavke i sredstva za ostvarenje programa zaštite okoliša, kao i za sanaciju „divljih
odlagališta“. Ukupno je za navedeni program 2018. godine u proračunu bilo predviđeno
998.700,00 kuna, a utrošeno je 746.518,29 kuna.
Od tog iznosa za sanaciju divljih
odlagališta bilo je predviđeno 5.000,00 , a utrošeno je 0 kuna.
Na web stranicama općine uspostavljen je sustav za zaprimanje podataka od mještana o
lokacijama i počiniteljima onečišćenja okoliša.
Izvješće o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti :
U suradnji sa sakupljačem otpada Čistoćom d.o.o. vršile su se izobrazno - informativne
aktivnosti na edukaciji mještana, vezano uz provedbe aktivnosti iz novog Zakona o održivom
gospodarenju otpadom, kao i sa načinom rada Reciklažnog dvorišta.
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Putem medija objavljivani su specijalizirani prilozi o novom načinu primarne selekcije
otpada, a putem letaka, Kneginečkog lista i na Web stranici općine mještani su obavještavani
o stupanju na snagu Uredbe o načinu skupljanja komunalnog otpada, o novom načinu
sakupljanja glomaznog otpada, o načinu rada reciklažnog dvorišta, kao i o drugim važnim
informacijama.
Izradio: Damir Keretić, voditelj Odsjeka za gospodarstvo i komunal Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gornji Kneginec.
Općinski načelnik
Goran Kaniški ing.
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