
Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 

111/06, 110/07,  60/08. i 87/09)  i članka 46. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni 

glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09), općinski načelnik Općine Koprivnički 

Ivanec 8. lipnja 2012. podnosi 

 

 

IZVJEŠĆE  
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području  

Općine Koprivnički Ivanec za 2011. godinu 

 

I. 

 

 Utvrđuje se da je u tijeku 2011. proveden Plan gospodarenja otpadom u Općini 

Koprivnički Ivanec kako slijedi: 

 

Plan gospodarenja otpadom na području Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 

2010. do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Plan) objavljen je u „Službenom glasniku 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 8/10, a izrađen je u suradnji sa Upravnim odjelom za 

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za 

zaštitu okoliša i prirode. 

 Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada iz kućanstva organizirano je na području 

cijele Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Općina) u naseljima: Koprivnički 

Ivanec, Goričko, Kunovec, Botinovec i Pustakovec, a koncesionar je „PRIZMA VV” d.o.o. 

Mali Otok 20, Legrad (u daljnjem tekstu: koncesionar). 

Sakupljanje, odvoz i postupanje s komunalnim otpadom regulirano je člancima 32. – 

44. Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/08. i 17/09).  

Sukladno Ugovoru o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti sakupljanja, 

odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine koncesionar jednom tjedno 

sakuplja, odvozi i zbrinjava komunalni otpad. Otpad se odlaže na odlagalište „Piškornica“ 

koje se nalazi na području k. o. Koprivnički Ivanec. 

U 2011. godini prikupljeno je 85,9 t komunalnog otpada, što je 9,4 t manje nego u 

2010. godini.  

U 2011. godini na „Piškornicu“ je ukupno odloženo 10 475 t, 924 t manje nego u 

2010. godini. 

Glomazni otpad se od strane koncesionara prikuplja dva puta godišnje, a u 2011. 

godini prikupljeno je 1,3 t glomaznog otpada. 

U 2011. godini nastavljena je akcija Područne škole iz Kunovca i koncesionara, kojom 

se željela podići razina ekološke svijesti kod osnovaca, ali i stanovnika Kunovca. Učenici 

starijih godišta obilazili su kunovečka kućanstva, objašnjavali ljudima kako će razvrstati 

krupni otpad i ostavili im letak u kojem je bilo napisano sve o svrsi akcije. Razvrstani otpad 

potom odvozi koncesionar. 

Na području Općine postavljena su 3 namjenska spremnika za staklo (2 u naselju 

Koprivnički Ivanec i 1 u naselju Kunovec).  

Tokom 2011. godine su na kritičnim lokacijama u naseljima Koprivnički Ivanec, 

Goričko i Botinovec postavljane oglasne table zabrane ispuštanja otpadnih voda i zabrane 

odlaganja otpada, a mještani su putem oglasnih ploča obavještavani o mogućnostima 

zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada. 

Uvidom na terenu nisu utvrđene nove divlje deponije. 

U Planu je definirana daljnja suradnja komunalnog redara sa sanitarnom inspekcijom i 

inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša kemikalijama, neopasnim i 

opasnim otpadom.  



 

II. 

 

Općinski načelnik Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec na 

usvajanje. 

 

III. 

 

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

 

 

 

KLASA: 351-01/12-01/02 

URBROJ: 2137/09-12-1 

Koprivnički Ivanec, 8. lipnja 2012. 

 

 

           OPĆINSKI NAČELNIK 

     Božidar Vrabelj, dipl. oec. 


