
Na temelju članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 
broj 94/13) i članka 47. Statuta Općine Đelekovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 9/09. i 4/13), općinska načelnica Općine Đelekovec 5. ožujka 2014. podnosi 

 
IZVJEŠĆE  

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području  
Općine Đelekovec za 2013. godinu 

         
 

I. 
 
 Plan gospodarenja otpadom na području Općine Đelekovec za razdoblje od 2010. do 
2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan) objavljen je u „Službenom glasniku Koprivničko-
križevačke županije“ broj 11/10, a izrañen je u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno 
ureñenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša 
i prirode. 
 Na području Općine Đelekovec (u daljnjem tekstu: Općina) skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada iz kućanstva organizirano je na području cijele Općine, naselja Đelekovec 
i Imbriovec, a koncesionar je do kraja mjeseca svibnja 2013. godine bio Komunalac d.o.o. iz 
Koprivnice, a od mjeseca lipnja PRIZMA V.V. d.o.o. iz Malog Otoka. Otpad se do kraja 5. 
mjeseca odlagao na odlagalište Piškornica koje se nalazi na području k.o. Koprivnički Ivanec, 
a od mjeseca lipnja na zakonita odlagališta izvan područja Općine.  

Odlagalište „Ledine“, koje se nalazi na području Općine, zatvoreno je 2004. godine i u 
procesu je sanacije, a 2013. godine inspekcija zaštite okoliša provela je redoviti inspekcijski 
nadzor. Za bivše odlagalište otpada „Ledine” izrañen je Plan sanacije zbog utvrñivanja 
količina otpada koje se trenutno nalazi na odlagalištu i preseljenja istog na Piškornicu, 
sanacija lokacije „ex-situm” metodom. 

U 2013. godini prikupljeno je 383,5 m³ ili 92,02 tone komunalnog otpada i 0,5 m³ ili 
0,2 tone glomaznog otpada prema podacima Komunalca d.o.o., a od mjeseca lipnja do kraja 
godine prikupljeno je 87,73 tone komunalnog otpada i 2,5 tona glomaznog otpad prema 
podacima Prizme VV d.o.o.. 

Sveukupno je prikupljeno 179,75 tona komunalnog otpada i 2,7 tona glomaznog 
otpada što je u odnosu na 2012. godinu 55,99 tona manje komunalnog otpada i 3,84 tone 
manje glomaznog otpada. 

Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza 
i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec sklopljenog izmeñu Općine Đ 
i GKP Komunalac d.o.o., koncesionar jednom tjedno skuplja, odvozi i zbrinjava otpad, 
glomazni otpad se prikuplja jednom godišnje, a korisne sirovine (gume za vozila, staklena 
ambalaža, papir, karton, metali, akumulatori, električni i elektronički otpad) se besplatno 
preuzimaju na reciklažnom dvorištu u Koprivnici. Do kraja svibnja 2013. godine stanovnici 
Općine mjesečno su mogli koncesionaru predati jednu auto prikolicu grañevinskog i dvije 
auto prikolice bio otpada, bez naknade. 

Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza 
i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec sklopljenog 1. lipnja 2013. 
godine izmeñu Općine i Prizme VV d.o.o., koncesionar jednom tjedno skuplja i odvozi 
komunalni otpad iz kućanstva, a glomazni otpad skuplja i odvozi dva puta godišnje. Sav otpad 
odvozi se na zakonita odlagališta izvan područja Općine. 

Na području Općine postavljeno je 5 namjenskih spremnika za staklo (4 u naselju 
Đelekovec i 1 u naselju Imbriovec).  



Skupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom regulirano je čl. 32. – 44. 
Odluke o komunalnom redu na području Općine Đelekovec (Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije br. 6/08, 18/09 i 1/10).  

Papir se do 2014. godine skupljao u suradnji sa Udrugom za održivi razvoj iz 
Koprivnice, a od 1. siječnja 2014. provodi se mjera skupljanja korisnog otpada putem 
namjenskih vreća s koncesionarom za skupljanje otpada PRIZMA VV d.o.o. 

U Planu je definirana suradnja komunalnog redara sa Sanitarnom inspekcijom i 
Inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša kemikalijama, neopasnim i 
opasnim otpadom.  
 

II. 
 
Općinski načelnik podnosi Izvješće o izvršenju Plana Općinskom vijeću Općine 

Đelekovec na usvajanje. 
 

III. 
 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“. 
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