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 Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17 i 14/19) i članka 15. Statuta 

Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13, 6/14 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na svojoj 13. 

sjednici održanoj dana 27. ožujka 2019. godine donijelo sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

I.  

 

  Prihvaća se i prima na znanje Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za 2018. godinu, u tekstu koji se 

prilaže ovom zaključku i čini njegov sastavni dio. 

II. 

 

 Ovaj zaključak i izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“ te proslijediti nadležnim tijelima KZŽ. 

 

 

                                                                                     POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

                                                                                  OPĆINE ĐURMANEC                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                Marko Rodić 

 

 



 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za 2018. godinu 

1. UVOD 

 Plan gospodarenja otpadom za Općinu Đurmanec za razdoblje 2017.-2022. godine usvojen je dana 30. siječnja 2018. godine, a koji je 

izrađen sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.  

Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Đurmanec za razdoblje od 2017. - 2022. godine izradila je ovlaštena tvrtka IPZ 

Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb (oznaka Plana TD 93/17, oznake IOD broj: T-06-P-3239-1275/17), na kojeg su dobivene sve suglasnosti i  

Općinsko vijeće Općine Đurmanec ga je donijelo na svojoj 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine. 

 Sukladno članku 20., stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17 i 14/19) do 31. ožujka 

tekuće godine općinski načelnik je u obvezi podnijeti Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi utvrđenih obveza i 

učinkovitosti poduzetih mjera. 

  Izvješće potvrđeno na Vijeću se objavljuje u Službenom glasniku KZŽ i dostavlja nadležnim tijelima KZŽ. 

Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona država je odgovorna za gospodarenje opasnim otpadom i 

za spaljivanje otpada, županije i Grad Zagreb odgovorni su za gospodarenje svim vrstama otpada, osim za opasni otpad i spaljivanje, a gradovi i 

općine odgovorni su za gospodarenje komunalnim otpadom i građevinskim otpadom. 

2. OPĆINA ĐURMANEC 

Na području Općine Đurmanec prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 4.250 stanovnika u 13 naselja te je na taj način 

prilagođeno i organizirano gospodarenje otpadom. 

3. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA 

Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području općine Đurmanec vrši komunalno poduzeće „KRAKOM“ 

d.o.o. Krapina. Tako skupljeni otpad odvozi se na odlagalište otpada pod nazivom „GORJAK“, a korisnici usluge odvoza i odlaganja otpada 

odlažu ga na različite načine: po domaćinstvima su podijeljene „zelene“ posude 120 l i 240 l  kao i kod manjih pravnih osoba, po pojedinim 

lokacijama posude od 1100 l za prikupljanje komunalnog otpada, a također svako domaćinstvo ima „plavu“ kantu za odvajanje otpada-za papir, 

plastiku i karton, (posude postavljene u 1055 domaćinstava). 



 

 

 

Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đurmanec kojom je uređen način pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području 

općine Đurmanec. 

 

Navedenom Odlukom je utvrđeno kako je davatelj javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom trgovačko društvo Krakom d.o.o., 

Gajeva 20, Krapina. 

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se  

- jednom u dva tjedna za miješani komunalni otpad -odvoz zelenih kanti; 

- jednom u dva tjedna za otpadni papir i karton i reciklabilni otpad – odvoz plavih kanti. 

Kontejneri sa miješanim komunalnim otpadom sa Mjesnog groblja se odvoze po pozivu.  

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava se provodio dva puta godišnje na način da su kontejneri po nekoliko dan postavljeni po naseljima, u 

koje građani iznose glomazni otpad te se prema posebnom rasporedu otpad odvozi kamionima.  

Općina Đurmanec je dosad postavila 9 kompleta zelenih otoka sa 4 kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, čime su zadovoljeni postavljeni 

parametri iz Plana gospodarenja otpadom. 

U 2018. godini na području općine Đurmanec prikupljeno je 539,70 tona komunalnog otpada, (od toga 249,90 tona komunalnog otpada samo sa 

Mjesnog groblja), 105,30 tona glomaznog otpada, 26,44 tona papira, 28,71 tona PET ambalaže, 2,73 tona stakla, dok za metal nemamo podataka.  

Općina Đurmanec je zajedno sa Gradom Krapina i okolnim općinama ustrojila zajedničko reciklažno dvorište koje je otvoreno krajem 2016. 

godine, isto se nalazi na području Grada Krapine, a projekt je realiziran u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša, čime je Općina zadovoljila 

zakonske pretpostavke vezano za rješavanje te problematike. 

 

Reciklažno dvorište je u funkcij, radi, na raspolaganju je korisnicima svakim danom za odlaganje neopasnog i opasnog otpada, a podaci o 

količinama zaprimljenog otpada od korisnika sa područja općine Đurmanec se nalaze u izvješću „Krakom“ – a, davatelja usluge, koje se prilaže 

ovom izvješću i čini njegov sastavni dio. 

 



 

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 

Općinsko vijeće Općine Đurmanec je na 5. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Đurmanec kojom je uređen način pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s javnom uslugom na području 

općine Đurmanec. 

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA KOMUNALNOG OTPADA 

Na području Općine Đurmanec nema aktivnog legalnog odlagališta komunalnog otpada, niti većih divljih odlagališta, s obzirom na sve naprijed 

navedene mjere koje se poduzimaju na terenu. 

6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA 

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta  sukladno 

Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske moraju se odmah sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na 

podzemne vode. 

Na području Općine Đurmanec nisu zabilježena divlja odlagališta otpada. 

7. FINACIRANJE PROVEDBE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U 2018. 

Rd. 

broj 

 

Naziv programa - aktivnosti 

 

Plan za 2018. 

 

Izvršenje 

programa 

% 

Izvršenje 

     

1. 

 

Kontejnerski odvoz smeća  

 

 

80.000,00 

 

85.000,00 

 

106 % 

     

2. 

 

Sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada “Gorjak” 

 

 

50.000,00 

 

0,00 

 

0 % 

     

3. 

 

Sufinanciranje nabave PVC kanti za domaćinstva za odvajanje otpada  

 

 

200.000,00 

 

0,00 

 

0 % 

 



 

 

 

8. OSTALO 

U narednom razdoblju planiraju se daljnje radnje na provođenju Zakona, s obzirom da je prošle godine donesen novi Plan gospodarenja otpadom 

za razdoblje od 2017. - 2022. godine te daljnje aktivnosti u pogledu oko unapređenja sustava zaštite okoliša i načina zbrinjavanja otpada 

sukladno novom Planu i zakonskim propisima. 

Napominje se kako je uspostavljen sustav zaprimanja obavijesti oko određenih radnji u pogledu onečišćenja okoliša ili odbacivanja otpada, 

temeljem kojeg građani mogu prijaviti sve nezakonite radnje koje primijete na terenu, bilo pismenim putem, mailom ili telefonom Upravnom 

odjelu Općine Đurmanec. 

Na službenoj web stranici Općine Đurmanec se redovito objavljuju obavijesti korisnicima o rasporedu odvoza komunalnog otpada, mogućnosti 

odlaganja EE otpada, obavijesti o radnom vremenu reciklažnog dvorišta i ostale potrebne informacije. 

                                         

                               

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


