Na temelju članka 26. stavka l. točke 5. i članka 174. Zakon o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine" br 94/13) i članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete („Službeni
glasnik Koprivničko- križevačke županije" broj 5/13), općinski načelnik Općine Podravske Sesvete,
podnosi

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske
Sesvete za razdoblje od 2009. do 2015. godine za 2014. godinu
I.
1. UVODNE ODREDBE
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Podravske Sesvete sa razdoblje od 2009. do 2015.
godine, donijelo je Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na l8. sjednici održanoj 4. ožujka 2009.
godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom).
Plan gospodarenja otpadom objavljenje u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije"
broj 3/09,
Općinski načelnik Općine Podravske Sesvete, na temelju članka 4. Plana gospodarenja otpadom
dužan je svake godine izraditi Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom te ga za prethodnu godinu,
podnijeti Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete na usvajanje.
Prema obvezatna i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje su propisane Zakonom o
održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" br. 94/13)(u daljnjem tekstu: Zakon) država je
odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada, županije i Grad Zagreb odgovorni
su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim /a opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i općine odgovorni
su za gospodarenje komunalnim otpadom i građevinskim otpadom.
II.
2. OPĆ1NA PODRAVSKE SESVETE STANOVNIŠTVO I POVRŠINA
Na području Općine Podravske Sesvete prema popisu stanovništva iz 2011. godine živi 1.628
stanovnika.
Površina Općine Podravske Sesvete, po podacima iz Prostornog plana Općine Podravske Sesvete
iznosi 29,47 km2
III.
3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u kućanstvima na području Općine, još
uvijek nije organizirano niti povjereno na organizirano sakupljanje bilo neposrednim povjeravanjem
posla ili pak putem ovlaštenog koncesionara. Odlaganje otpada obavlja se odlaganjem komunalnog
mješovitog otpada na odlagalište otpada „Šarje" dok se odlaganje građevinskog otpada obavlja na
dogovornom privremenom odlagalištu „Bukove Grede“.
Odlaganje mješovitog komunalnog otpada kućanstava i pravnih osoba provodi se jedanput
tjedno, a s mjesnog groblja po potrebi.
Odvoz glomaznog otpada kućanstava obavlja se zajedno s odvozom komunalnog otpada jedanput
tjedno u vlastitoj organizaciji kućanstava.
U tijeku su pripreme za povjeravanje odvoza komunalnog i glomaznog otpada ovlaštenom društvu na
temelju ugovora o povjeravanju odvoza komunalnog otpada.
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IV.
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE KUĆANSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG
ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete donijelo je Odluku o obvezatnom korištenju
komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada
na 38. sjednici, održanoj 16. rujna 2004. godine, a ista je objavljena u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije" broj 7/04, te predstavlja dobar temelj za provedbu predloženih mjera
u Planu gospodarenja otpadom. Tijekom 2014. godine, kupljene su kante, koševi i kontejneri za
organizirano zbrinjavanje otpada uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

V.
5. STANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA
Na području Općine postoji privremeno dogovorno odlagalište komunalnog otpada „Šarje" i
privremeno dogovorno odlagalište građevinskog otpada „Bukove Grede".
5.1 Dogovorno odlagalište komunalnog otpada „Šarje"
Lokacija odlagališta „Šarje" evidentirana je Prostornim planom uređenja Općine kao lokacija
namijenjena sanaciji i privremenom odlaganju otpada s područja Općine sve do otvaranja Regionalnog
centra za gospodarenje otpadom. Lokacija odlagališta upisana je u zk.ul.br. 756, k.o. Podravske
Sesvete, označena kao čk.br. 4628. Smetište Šarje, ima površinu 15.588m2. Označena čestica nalazi se
u vlasništvu Općine s uređenim imovinsko pravnim odnosom. Sama lokacija smještena je sjeveroistočno
od naselja Podravske Sesvete u pravcu naselje Đuretina (Općina Pitomača), te je udaljena 500m od
rijeke Drave.
Oko odlagališta Izvršeno je izmještanje puta, ali nisu do kraja riješeni imovinsko pravni odnosi sa
privatnim vlasnicima.
Od komunalne infrastrukture na samom odlagalištu ne postoje nikakvi priključi. Odlagalište je
ograđeno pletenom žicom te su izrađena i ugrađena ulazna i izlazna vrata, ne postoji čuvarska služba koja bi
sprječavala neovlaštene ulaske, a od opreme koristi se gredelj za povremeno poravnavanje i zbijanje otpada.
Također ne postoje podaci da se na odlagalištu provodi nikakav program praćenja stanja okoliša, odnosno
pojedinih njegovih segmenata (voda, zrak). U toku proteklog razdoblja za potrebe ovoga odlagališta nije
izrađena nikakva dokumentacija, tako da odlagalište ,,Šarje“ nema adekvatne dozvole za rad.
Prema okvirnim procjenama na odlagalištu je odloženo otprilike 350 m3 otpada (točne količine
otpada će se utvrditi istražnim radovima i geodetskim elaboratom). Procjenu odloženih količina
otpada potrebno je prioritetno izraditi kao temelj daljnjeg plana sanacije odlagališta.
Na odlagalištu se odlaže komunalni i njemu sličan otpad, te se privremeno skladišti glomazni
otpad. Sastav otpada na odlagalištu je: građevinski otpad, biorazgradivi otpad, otpadna ambalaža od
pesticida, animalni otpad i drugo. Ujedno se na odlagalištu povremeno odlaže otpad iz radionica koje
djeluju na području Općine, te umjesto da otpad predaju ovlaštenom sakupljaču uz evidenciju
pratećeg lista, sami dovoze i odlažu otpad na odlagalište bez ikakve predobrade otpada.
Tlo na kojem se odlaže otpad neuređeno je i dolazi do nekontroliranog otjecanja procjedne vode
u podzemlje kao i na okolna poljoprivredna zemljišta. Postojeća lokacija neadekvatna je te je treba
sanirati i zatvoriti, a sav novi otpad će se preusmjeriti u Regionalni centar za gospodarenje otpadom
„Piškornica" kad on bude sposoban za prijem istoga.
Tendencija smanjenja otpada na odlagalištu „Šarje" bi će ponuđena društvu koje će vršiti
organizirani odvoz komunalnog otpada da ga skladišti na vlastitom ili ugovornom skladištu.
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5.2. Dogovorno odlagalište građevinskog otpada „Bukove Grede"
Lokacija odlagališta upisana je u zk.ul.br. 1726, K.o, Podravske Sesvete, označena kao
čk.br, 3507 po kulturi Močvara Bukove Grede. Odlagalište „Bukove Grede", površine 5ha 18ari i
27m2. Označena čestica nalazi se u općinskom vlasništvu s uređenim imovinsko pravnim odnosom.
Sama lokacija smještena je južno od centra naselja Podravske Sesvete u pravcu naselja
Pitomača, te je udaljena cca 500m od centra Podravskih Sesvete, zračne linije.
Od komunalne infrastrukture na samom odlagalištu nema nikakvih priključaka. Ne postoji
čuvarska služba koja bi sprječavala neovlaštene ulaske, a od opreme koristi se gredelj za povremeno
poravnavanje i zbijanje otpada. Također ne postoje podaci da se na odlagalištu provodi nikakav
program praćenja stanja okoliša, odnosno pojedinih njegovih segmenata (voda, zrak). U toku
proteklog razdoblja za potrebe ovog odlagališta nije izrađena nikakva dokumentacija, tako da
odlagalište „Bukove Grede" nema adekvatne dozvole za rad.
Prema okvirnim procjenama na odlagalištu je odloženo otprilike 150 m3 građevinskog
otpada (točne količine otpada će se utvrditi istražnim radovima i geodetskim elaboratom).
Na odlagalištu se odlaže gotovo isključivo građevinski otpad. Građani i pravne osobe sami
dovoze i odlažu otpad na odlagalište bez ikakve predobrade otpada.
Tlo na kojem se odlaže otpad neuređeno je, močvarnog je podrijetla, zapušteno je i dolazi do
nekontroliranog otjecanja procjedne vode u podzemlje. Postojeća lokacija neadekvatna je te ju treba
sanirati i zatvoriti, a sav novi otpad će se preusmjeriti u Regionalni centar za gospodarenje otpadom
„Piškornica" kad isti bude osposobljen za prijem građevinskog otpada.
VI.
6. NEKONTROLIRANO ODLAGANJE OTAPADA
Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez
ikakvih dozvola. Takva odlagališta sukladno Planu gospodarenja otpadom moraju se odmah sanirati i
zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne vode.
Na području Općine tijekom 2013. godine, nisu zabilježena ilegalna odlagališta otpada, osim
sporadičnih slučajeva nekontroliranog odlaganja otpada. U slučajevima pojave nekontroliranog
odlaganja otpada na javnim površinama, komunalni redar u suradnji sa zaposlenicima Vlastitog
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti hitnim intervencijama uspio je izvršiti odlaganje
komunalnog otpada na dogovornom privremenom odlagalištu otpada „Šarje".
Također je pojedincima s područja Općine upućeno više usmenih upozorenja o potrebi
zbrinjavanja otpada na dopustiv način s javnih površina kao i na samom odlagalištu „Šarje", što
su mještani i poslušali i postupili po upućenim pojedinačnim nalozima.
VII.
7. AKTIVNOSTI SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA
Prioritet u izvođenju sanacije treba dati sanaciji deponije općinskog odlagališta „Šarje"
koje zbog većih kapaciteta i stalnog priliva novih količina otpada treba sto prije sanirati,
umanjiti količinu odlaganog otpada postupcima obrade odnosno odvajanja otpada iskoristivih
svojstava te u konačnici zatvoriti.
Vrlo je značajno, da je odlagalište smješteno na okolišno podjednako osjetljivom
području sto znači da u blizini nema područja izvorišta pitke vode ili drugih sličnih područja.
Zbog toga treba sanirati deponiju jer je smještena u blizini naselja i oranica koje se
aktivno koriste a koje bi mogle ugroziti zdravstvenu ispravnost vode, okolnog tla i zraka.
Vizualna izloženost deponije je sljedeći kriterij koji treba uzeti u obzir pri sanaciji.
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VIII.
8. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE SANACIJE
Troškovi odlaganja otpada prema načelu »onečišćivač plaća“ uključuju troškove
projektiranja, izgradnje odlagališta, operativne troškove rada odlagališta i procijenjene troškove
zatvaranja odlagališta, održavanja i nadzora tijekom 30 godina nakon zatvaranja. Tako je u
cijenu odlaganja na indirektan način uključena i cijena sanacije deponije. Općina Podravske
Sesvete, dala je punomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da može u ime i za
račun Općine, tražiti i prikupljati sredstva iz evropskih fondova za izradu dokumentacije i
sanaciju dogovornih odlagališta otpada na području Općine Podravske Sesvete.
Također financiranje sanacije odlagališta na području Općine, mora se financirati iz
Proračuna Općine. Ostali mogući izvori su: Proračun Koprivničko-križevačke županije, sredstva
Fond zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, sredstva ugovornog koncesionara, donacije,
kreditiranja i slično.
Za odlagalište „Šarje“ projektnom dokumentacijom će se utvrditi detaljni troškovi, odnosno
visina i dinamika sredstava namijenjenih sanaciji koja bi omogućila odlaganje otpada kroz vrijeme
do uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom na području sjeverozapadne Hrvatske.
Iako su okvirni planirani troškovi uključujući terenske radove i izradu potrebne dokumentacije
ranije procijenjeni na oko 900.000,00 kuna, ovu procjenu troškova potrebno je revidirati i izraditi
novu. Upravo zbog činjenice da će se odlagalište koristiti samo privremeno, troškovi i način sanacije,
razmjerno veličini odlagališta i ostalim uvjetima, trebali bi biti zadržani u okvirima maksimalnih
1.200.000,00 kuna (procjena sukladno visini iznosa troškova sličnih zahvata na drugim područjima).
Tijekom narednih tri godine korištenja, pridržavajući se mjera predloženih Planom gospodarenja
otpadom, ukupna količina otpada na odlagalištu trebala bi se znatno smanjiti svakom slijedećom
godinom korištenja. Potrebno je procijeniti rentabilnost planiranih investicija te izraditi projektnu
dokumentaciju na način da sanacija podrazumijeva ujedno i drugačiji način odlaganja, to jest obradi u
otpada i njegovo odvajanje prije odlaganja s ciljem smanjenja količine otpada. Sanacija mora bit
postupna ili brza i kratkoročna ali s početkom terenskih radova tek u godini zatvaranja.
Određene manje zadatke tipa nadgledanja terena i bilježenja promjena te mogućeg sastava i
porijekla otpada trebalo bi podijeliti pojedincima koji bi na kraju mjeseca ili tromjesečja izvještavali
svoje mjesne odbore o svojim očevidima. Ovakvim aktivnim uključivanjem stanovništva, namjera je
poticati vlastiti angažman ljudi u rješavanju problema koje doživljavaju stranim i nametnutim u koliko
nemaju pravo odlučivanja i kreiranja lokalne razvojne strategije.
Izmjenom sto većeg broja mještana s ovakvim „nadzornim" ulogama stvara se svojevrsni
(lokalni korektiv gdje se susjedi međusobno potiču na prihvatljivo ponašanje obzirom na postupanje s
otpadom, bez strogih mjera novčanog kažnjavanja i drugih sankcija.

IX.

9. Z A K L J U Č A K
Tokom 2013. godine, stanje zbrinjavanja komunalnog otpada, vršeno je u skladu s
financijskim, materijalnim i organizacijskim mogućnostima Općine Podravske Sesvete, te su se pritom
angažirala značajna financijska sredstva. Na našem području nisu primijećena divlja odlagališta na
kojima bi nekontrolirano završavao komunalni otpad. Angažmanom zaposlenika Vlastitog komunalnog
pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti, kao i zaposlenika na javnim radovima, sav otpad zbrinut
je na odlagalištu „Šarje" kao i otpad u nekoliko slučajeva koji je bio ostavljen na javnim površinama.
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Zatvaranje odlagališta otpada na području Općine, nije se moglo izvršiti iz nekoliko razloga:
9.1 nedostatka potrebnih sredstava namijenjenih za izradu dokumentacije potrebne za
pokretanje postupka izdavanja građevinskih dozvola za izvođenje radova zatvaranja,
9.2 povjeravanja pribavljanja potrebitih sredstava izdavanjem pisane punomoći Fondu za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nije uspio pribaviti sredstva iz evropskih fondova za te
namjene,
9.3 ne mogućnost zbrinjavanja otpada na drugim lokacijama van područja Općine, zbog
nedostatka sredstava za te namjene,
9.4 zbog neosposobljenosti Centra za zbrinjavanje otpada sjeverozapadne Hrvatske
„Piškornica“ smještenog u Općini Ivanec.
Organizirani odvoz komunalnog otpada u fazi je pripremnih radova (nabava kanti, pregovori s
društvom kojem bi se povjerio organizirani odvoz komunalnog otpada ugovorom i drugo).
Stanje zbrinjavanja otpada na području Opčine Podravske Sesvete tijekom 2013. godine, može se
ocijeniti zadovoljavajućim, a prioritetni zadaci su u nastavku aktivnosti uvođenja organiziranog
zbrinjavanja otpada povjeravanjem tih poslova ovlaštenoj pravnoj osobi, registriranoj i osposobljenoj za
te namjene.
X.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE

KLASA:351-01/15-01/02
URBROJ: 2137/24-15-1

Podravke Sesvete, 01. ožujka 2015.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Ivan Derežić
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