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Pleškovec, 30. ožujka 2017.
Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“,
broj 94/13.) i članka 29. Statuta Općine Sveti Juraj na Bregu („Službeni glasnik Međimurske
županije“, broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Sveti Juraj na Bregu na svojoj 26. sjednici
održanoj 30. ožujka 2017. godine, donosi
IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu
1. UVOD
Plan gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Juraj na Bregu prihvaćen je 18. prosinca
2008. godine na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu a Izmjene i
dopune Plana gospodarenja otpadom za Općinu Sveti Juraj na Bregu prihvaćene su 03. travnja
2013. godine na 27. sjednici Općinskog vijeća.
Plan je prihvatilo Općinsko vijeće a sukladno istom i članku 20. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13.), jedinica lokalne samouprave
dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana jedinici područne samouprave do 31. ožujka
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja
otpadom dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i Agenciji za zaštitu okoliša do 31. svibnja
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
Prema obvezama i odgovornostima u gospodarenju otpadom koje proizlaze iz Zakona
o održivom gospodarenju otpadom utvrđuju se mjere za sprečavanje ili smanjenje štetnog
djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količine otpada u nastanku
i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po
ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.
2. OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu prema popisu stanovništva iz 2011. godine
živi 5.090 stanovnika u naseljima: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali
Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg.

3. MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA
Organizirano skupljanje i odvoz otpada koji nastaje u domaćinstvima na području
Općine Sveti Juraj na Bregu vrši koncesionar Mull-trans d.o.o, Mokrice 180/C, 49243
Oroslavje.
Skupljeni miješani komunalni otpad u 2016. godini odvozio se na sljedeća odlagališta:
odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, na odlagalište „Piškornica“ iz Koprivnice te u pogon
za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO u Varaždin.
Primarna reciklaža se provodi:
1. Staklo putem kontejnera za staklo,
2. Papir, tetrapak, plastika, metal, staklo i tekstil putem spremnika zapremnine 240 l i
3. Lampioni s groblja putem kontejnera.
Biorazgradivi otpad se trenutno kompostira u domaćinstvima na području Općine
Sveti Juraj na Bregu.
Odvoz komunalnog i selektivnog otpada obavlja se sukladno koncesijskom
Ugovoru prilikom čega je u 2013. godini uspostavljeno prikupljanje i odvoz selektivnog
odvoza (papir, tetrapak, plastika, metal, staklo i tekstil).
Skupljanje izdvojenog otpada (stakla i lampiona) provodi se po pozivu davatelja
koncesije.
Sakupljeni otpad s područja Općine Sveti Juraj na Bregu u 2016. godini:
KLJUČNI BROJ OTPADA
15 01 01
15 01 02
15 01 07
20 01 01
20 01 39
20 03 01
20 03 07
15 01 07

NAZIV OTPADA
Ambalaža od papira i kartona
Ambalaža od plastike
Staklena ambalaža
Papir i karton
Plastika
Miješani komunalni otpad
Glomazni (krupni) otpad
Staklena ambalaža (zeleni otoci)

PRIKUPLJENA KOLIČINA (kg)
39.311,00
8.949,00
19,00
76.668,00
75.938,00
582.640,00
19.910,00
10.420,00

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava provodi se dva puta godišnje (u proljeće i
na jesen) na način da se postave kontejneri na tri lokacije (Brezje, Pleškovec i Zasadbreg).
Tijekom 2016. godine organizirano je skupljanje i zbrinjavanje električnog i
elektroničkog otpada te auto guma. Sakupljeno je 1.500 kg elektroničkog i električnog otpada
te cca 400 komada raznih guma.
4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV
ORGANIZIRANOG SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA
KOMUNALNOG OTPADA
Sukladno zakonskim odredbama koje se odnose na obvezu uključivanja u sustav
prikupljanja i odvoza komunalnog otpada poslane su opomene svim kućanstvima koja nisu
uključena u sustav organiziranog skupljanja, odvoza i odlaganja otpada.

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA
KOMUNALNOG OTPADA
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu nema aktivnog legalnog odlagališta
komunalnog otpada, već koncesionar Mull-trans d.o.o. sakupljeni komunalni otpad odvozi na
odlagališta: odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalište „Piškornica“ Koprivnica te u
pogon za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO u Varaždin.
6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREDNIH
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 moraju
se sanirati i zatvoriti kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš, prvenstveno na podzemne
vode.
Na području Općine Sveti Juraj na Bregu utvrđena su sljedeća divlja odlagališta:
- „Haruga“ – Pleškovec i
- „Vražja jama“ – Mali Mihaljevec.
Navedena odlagališta se stalno saniraju te je postavljen znak zabrane odlaganja otpada,
ali još ponekad fizičke osobe odlažu svoj otpad tamo bez dozvole, međutim skupljanjem,
odvozom i odlaganjem komunalnog otpada su divlja odlagališta uvelike sanirana te je
smanjena količina otpada na njima. Sanacija se provodi i putem komunalnog redara koji šalje
upozorenja određenim fizičkim osobama koje odlažu komunalni otpad na odlagališta bez
dozvola.
7. REDOSLIJED AKTIVNOSTI SANACIJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA
I OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA
Potrebno je uključiti sva domaćinstva u organizirano skupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada te pojačati nadzor nad divljim odlagalištima. Komunalni redar redovito
prati stanje na divljim odlagalištima a stanje se prati i preko trećih osoba, kada one prijave
Općini Sveti Juraj na Bregu ili komunalnom redaru neovlašteno odlaganje otpada. Komunalni
redar šalje upozorenje s rokom uklanjanja od 15 dana a nakon toga slijedi prekršajni postupak.
8. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU SANACIJE
DIVLJIH ODLAGALIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI JURAJ NA
BREGU
Općina Sveti Juraj na Bregu nije planirala sredstva za sanaciju divljih odlagališta u
Proračunu Općine Sveti Juraj na Bregu za 2016. godinu zbog nedostatka financijskih
sredstava.
Početkom sanacije deponije i izgradnjom reciklažnog dvorišta kvaliteta zbrinjavanja
komunalnog otpada zadovoljavat će propise a i smanjit će se količine koje se odlažu na
odlagališta: odlagalište „Doroslov“ Donji Miholjac, odlagalište „Piškornica“ Koprivnica te
pogon za mehaničko-biološku obradu otpada C.I.O.S. MBO u Varaždin.

U narednom razdoblju očekujemo intenzivnije aktivnosti oko zaštite okoliša i načina
zbrinjavanja otpada.
Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
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