Na temelju članka 28. i 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 94/13) i članka 46. Statuta Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/09. i 5/13), općinska načelnica Općine Hlebine podnosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području
Općine Hlebine za 2013. godinu
I.
Plan gospodarenja otpadom na području Općine Hlebine za razdoblje od 2009. do
2015. godine (u daljnjem tekstu: Plan gospodarenja otpadom) objavljen je u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 4/09, a izrađen je u suradnji s Upravnim
odjelom za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije,
Odsjekom za zaštitu okoliša i prirode.
Na području Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina), postoji u naselju Gabajeva
Greda jedno divlje odlagalište „Krapinčeva graba“ površine 10.000 m2 gdje se komunalni
otpad ne odlaže od 2000. godine, a u 2013. godini saniralo se samo u smislu guranja otpada s
puta u obližnju depresiju.
Na čitavom području Općine organizirano je skupljanje i odvoz komunalnog otpada iz
kućanstava, a koncesionar je „Prizma VV” iz Malog Otoka, Mali Otok 20. Koncesionar je
otpad odlagao na ovlaštena odlagališta u Koprivnici, Krapini, Donjem Miholjcu i Vukovaru.
U 2013. godini prikupljena je 86,34 tona komunalnog otpada.
Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza
i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Hlebine koncesionar jednom tjedno
skuplja, odvozi i zbrinjava otpad. Glomazni otpad se prikuplja dva puta 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.
U 2013. godini je prikupljeno 3-4 T glomaznog otpada.
Skupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom regulirano je člancima 32. do
42. Odluke o komunalnom redu na području Općine Hlebine („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 6/08).
U 2013. godini uvedeno je odvojeno sakupljanje otpada.
U Planu gospodarenja otpadom definirana je daljnja suradnja komunalnog redara sa
sanitarnom inspekcijom i inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša
kemikalijama, neopasnim i opasnim otpadom.
Aktualno stanje gospodarenja otpadom na području Općine predstavlja problem koji
je potrebno riješiti. Problem je što se komunalni otpad ne odvaja kod prikupljanja, nizak je
stupanj recikliranja otpada i njegove obrade. Cilj gospodarenja otpadom je zbrinjavanje
otpada na propisan način, sanacija i zatvaranje divljih odlagališta, te odvajanje otpada i
recikliranje u skladu s načelima zaštite okoliša.
Učenici polaznici Područne škole u Hlebinama, pokrenuli su inicijativu prikupljanja
papira, a ista akcija provodit će se i u 2014. godini.
Radi poboljšanja sustava gospodarenja otpadom na području Općine i nadalje će se
apelirati na svijest građana i poduzimati sljedeće mjere:
1. postaviti veći odgovarajućih spremnike/posude/kontejnere – «zelene otoke» za
odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada (plastika-PET, staklo, papir, metal),

2. pojačati odvojeno skupljanje otpada u domaćinstva putem posebnih vreće za svaku
vrstu otpada,
3. izgraditi mini reciklažno dvorište i opremiti kontejnerima i spremnicima za
odlaganje korisnih otpadnih tvari, aluminijske ambalaže i metalnog otpada, te osigurati
prostor za odlaganje glomaznog otpada,
4. provoditi intenzivnu edukaciju stanovništva vezano uz odvojeno skupljanje otpada
s ciljem podizanja ekološke svijesti građanstva,
5. provoditi trajnu kontrolu i saniranje divljih odlagališta otpada, te pokrenuti akcije
sprečavanja pojave novih divljih odlagališta,
6. krajnji cilj je smanjiti u što većoj mjeri količinu komunalnog otpada, te potpuno
sanirati i zatvoriti sva divlja odlagališta otpada na području Općine.
II.
Općinska načelnica Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Hlebine na usvajanje.
III.
Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.
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