OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi
savjetovanje

Svrha dokumenta
Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta
Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili
akta
Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja
zakona, drugih propisa i akata
objavljenog na internetskim stranicama
općine
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne radne skupine za
izradu nacrta?

Je li nacrt bio objavljen na internetskim
stranicama ili
na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj stranici i koliko je
vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga
Plana gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od
2019. do 2024. godine.
Općina Kalnik, Jedinstveni upravni odjel
Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih
informacija od zainteresirane javnosti u svezi rješenja
predloženih nacrtom prijedloga Plana gospodarenja otpadom
Općine Kalnik za razdoblje od 2019. do 2024. godine, uz
podnošenje konkretnih prijedloga odredbi.
Prva verzija dokumenta
Izvješće
Plan gospodarenja otpadom Općine Kalnik za razdoblje od
2019. do 2024. godine.

IZ 218180-EL
Općina Kalnik
Nije bilo uključenih predstavnika zainteresirane javnosti u
postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za
izradu nacrta.

Da

Internetska stranica Općine Kalnik i
oglasna ploča Općine Kalnik

Savjetovanje
je
trajalo od 19.11. do
19.12. 2018. godine

https://kalnik.hr/javna-raspravanacrt-plana-gospodarenja-otpadomopcine-kalnik-za-razdoblje-20192024/

-

-

Olinka Gjigaš

Razlozi
neprihvaćanja
pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti na
određene odredbe nacrta
Javno savjetovanje nije iziskivalo dodatne troškove.
Troškovi provedenog savjetovanja

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih zaprimljenih primjedbi/prijedloga

Redni broj

Sudionik
savjetovanja

Članak ili
drugi dio
nacrta na koji
se odnosi
prijedlog ili
mišljenje
Članak 5.
Status sanacije
neusklađenih
odlagališta i
lokacija
onečišćenih
otpadom

Tekst zaprimljenog
prijedloga ili mišljenja

Na stranici 41. predloženog
Plana
gospodarenja
otpadom Općine Klanik od
2019. do 2024. godine
napisano je slijedeće:
„Na
području
Općine
Kalnik nema zabilježenih
lokacija odbačenog otpada
(„divljih odlagališta“).
Sva
prijašnja
divlja
odlagališta
otpada
na
području Općine Klanik su
sanirana što je utvrđeno
zapisnicima o inspekcijskim
nadzorima tijekom 2011. i
2012. godine od strane
Uprave za inspekcijske
poslove
tadašnjeg
Ministarstva zaštite okoliša
i prirode.“
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OLINKA
GJIGAŠ

OBRAZLOŽENJE:

Članak 6.
Podaci o
lokacijama
odbačenog
otpada i
njihovom
uklanjanu

Nakon
inspekcijskih
nadzora iz 2011. i 2012.
godine, krajem 2016. došlo
je do onečišćenja u samom
centru mjesta.
Konkretno, 13. studenog
2016. godine prijavljeno je
Ministarstvu zaštite okoliša
i energetike, Uprava za
inspekcijske
poslove,
Sektor
inspekcijskog
nadzora zaštite okoliša,
Služba
inspekcijskog
nadzora zaštite okoliša
Područna jedinica Zagreb
(KLASA
351-02/1603/942, UR. BROJ 517-061-1-17-6) onečišćenje u
samom centru Kalnika na
nekretnini kčr. Br. 161
Katastarske općine Kalnik,
odmah iza zdravstvene

Status prijedloga ili
mišljenja
(prihvaćeno/djelomično
prihvaćeno s
obrazloženjem/neprihvaćeno
s obrazloženjem)
DJELOMIČNO
PRIHVAĆENO
OBRAZLOŽENJE:
Nakon
odgovora
nadležne
Inspekcije od 2. siječnja 2017., ista
je Općini Kalnik dostavila i:
- Rješenje o izvršenju (KLASA:
UP/I-351-02/16-27/210,
URBROJ:517-06-1-1-17-6) od
dana 27.travnja 2017. godine te
- RJEŠENJE
o
obustavi
postupka (KLASA: UP/I-35102/16-27/210, URBROJ: 51708-1-1-17-10) od dana 08.
kolovoza 2017. godine.
U Obrazloženju Rješenja
obustavi postupka navodi se:

o

„Dana 03. srpnja 2017. godine
obavljen je ponovljeni nadzor na
lokaciji nekretnine kč. Br. 161 k.o.
Kalnik tijekom kojeg je utvrđeno
da je otpad sa nekretnine kč.br.
161 k.o. Kalnik uklonjen odnosno
da se isti više tamo ne nalazi, pa je
koprivničko-križevačka županija
dopisom KLASA: UP/I -35102/16-27/210, URBROJ:517-081-1-17-8 od 13. srpnja 2017.
godine pozvana da dostavi
očitovanje o postupanju sa
otpadom sa predmetne nekretnine,
odnosno da dostavi dokumentaciju
(prateći list) o zbrinjavanju otpada
putem ovlaštene osobe. Dana 26.
srpnja 2017. godine Koprivničkokriževačka županija je e-mailom
dostavila očitovanje o uklanjanju
otpada sa nekretnine kč. Br. 161
k.o. Kalnik, iza ambulante u
naselju Kalnik, u kojem navodi da
je 22. svibnja 2017. godine
provedeno uklanjanje otpada sa
predmetne
lokacije
putem
ovlaštene
pravne
osobe

ambulante.
Odgovor
nadležne
Inspekcije od 2. siječnja
2017. nakon provedenog
nadzora, kaže:
„Provedenim inspekcijskim
nadzorom utvrđeno je da su
na nekretnini kč. Br. 161
k.o. Kalnik, kod ambulante
u naselju Kalnik, odbačene
veće količine raznih vrsta
opasnog
i
neopasnog
otpada, te je , shodno
utvrđenom,
inspekcija
zaštite okoliša pokrenula
upravni postupak kojim je
Općini Kalnik naredila da
putem osobe koja posjeduje
odgovarajući
akt
za
obavljanje
djelatnosti
gospodarenja otpadom, do
28. veljače 2017. godine
ukloni i zbrine sve vrste
otpada sa nekretnine kč. Br.
161 k.o. Kalnik koje su tamo
nepropisno odbačene. Po
isteku ostavljenog roka
inspekcija zaštite okoliša će
obaviti kontrolni nadzor.
Inspektorica zaštite okoliša.
Martina Barešić, univ. spec.
oecoing.“
Vijest
o
nepropisno
odbačenom otpadu kod
ambulante u centru Kalnika
popratili
su
tada
i
mnogobrojni mediji. Kopije
novinskih članka nalaze se u
prilogu.
Za više informacija o
trenutnom
statusu
predmeta, molimo Vas da
kontaktirate
Službu
Inspekcijskog
nadzora
zaštite okoliša Ministarstva
zaštite okoliša i energetike,
a i sama Općina Kalnik
posjeduje informacije o
navedenom problemu.
Stanje na terenu, na istoj
katastarskoj čestici nije se
promijenilo do današnjeg
dana. Divlje odlagalište nije

Komunalno poduzeće križevci
d.o.o., Ulice drage grdenića 7,
Križevci.
Uvidom u dostavljene prateće
listove za otpad utvrđeno je da je
sa lokacije uklonjeno 340 kg
miješanog komunalnog otpada KB
20 03 01 koji je zbriinut na
odlagalištu otpada „Ivančino
brdo“ u Križevcima, auto guma,
EE otpad (stolna lampa) i 50 kg
plastike KB 20 01 39 koja je
predana na reciklažno dvorište u
Cubincu – Križevci, kojim upravlja
komunalno poduzeće Križevci
d.o.o., slijedom čega nema pravnih
pretpostavki za daljnje vođenje
postupka u predmetnoj upravnoj
stvari, pa je na temelju članka 46.
stavka 5. zakona o općem
upravnom postupku („Narodne
novine“ broj 47/09) donijeto
rješenje kao u izreci.“

U prijedlogu Nacrta Plana
gospodarenja otpadom Općine
Kalnik za razdoblje 2019.-2024.
godine mijenja se:
- Mjera 4.5. Sanacija lokacija
onečišćenih
otpadom
odbačenim u okoliš na način:
„Na području Općine Kalnik nema
lokacija

onečišćenih

otpadom

odbačenim u okoliš. Općina prema
potrebi provodi sanaciju lokacija
onečišćenih otpadom odbačenim u
okoliš.
U centru naselja Kalnik, na javnoj
površini, nalazi se privremeno
odloženi građevni otpad čije
uklanjanje i zbrinjavanje će
organizirati pravna osoba koja je
provodila građevinske radove.“
- dio članka 6. Podaci o
lokacijama odbačenog otpada i
njihovom uklanjanju na način:
„Na području Općine Kalnik nema
zabilježenih lokacija odbačenog

sanirano, nego je na istom
mjestu
navezena
veća
količina
građevinskog
otpada, što se može vidjeti
obilaskom lokacije.
Sukladno gore navedenom
smatramo da je potrebno
promijeniti Članak 5. i 6.
dokumenta, te sukladno
tome na stranici 39
prilagoditi
Cilj
4.
i
pripadajuće mjere 4.1, 4.2, i
mjeru 4.5.
Dodatno,
potrebno
je
napraviti
promjene
u
Tablici 7. (stranica 63) sa
Procjenom
potrebnih
ulaganja u predviđene
stavke u gospodarenju
otpadom u razdoblju od
2019. do 2024. godine,
pogotovo stavka Sanacija
lokacija
onečišćenih
otpadom za svaku od godina
u Planu.

otpada (“divljih odlagališta”).
Sva prijašnja divlja odlagališta
otpada na području Općine Kalnik
su

sanirana

zapisnicima

što

je

utvrđeno

o

inspekcijskim

nadzorima tijekom 2011. i 2012.
godine od strane Uprave za
inspekcijske

poslove

Ministarstva

zaštite

tadašnjeg
okoliša

i

prirode te 2017. godine od strane
Uprave za inspekcijske poslove
Ministarstva

zaštite

okoliša

i

energetike.
Poslije

zadnjeg

inspekcijskog

nadzora, u centru Kalnika, izvodili
su se građevinski radovi. Nakon
završetka građevinskih radova u
centru naselja Kalnik, na javnoj
površini privremeno je odložen
građevni otpad koji je potrebno
ukloniti sa lokacije i na propisani
način zbrinuti. Općina Kalnik
ukloniti će navedeni građevni
otpad.“

U članku 8.2. sekcija
Građevni otpad na stranici
51 stoji slijedeće:
„Građevni
otpad
sa
područja Općine Kalnik
odvozi se na odlagalište
otpada „Ivančino brdo“ u
Križevcima.“

Članak 8.2.
Građevni
otpad

- Ta činjenica je netočna i
lako
povjerljiva
sa
Komunalnim poduzećem
d.o.o. križevci
- Odlagalište
otpada
„Ivančino
brdo“
u
Križevcima ne prima
građevni otpad, nego je
na toj lokaciji bilo
moguće
odložiti
isključivo građevinski
otpad koji sadrži azbest.
Ista se činjenica ponovno
spominje na stranici 22:

PRIHVAĆENO

„Građevni otpad i otpad
koji sadrži azbest sa
područja Općine Kalnik
odvozi se i odlaže na
uređenu
kazetu
za
građevni otpad odlagališta
otpada „Ivančino brdo“ u
Gradu Križevcima.“
- Otpad koji sadrži azbest
je moguće odložiti u
kazetu za isti na
odlagalištu
Ivančino
brdo, dok je generalni
građevinski
otpad
moguće
odvesti
na
reciklažno dvorište u
Cubincu, barem onaj koji
se
koji
nastaje
održavanjem i manjim
popravcima koje obavlja
sam vlasnik kućanstvau
količini ne većoj od 200
kg u šest uzastopnih
mjeseci.
Sukladno tome, potrebno je
promijeniti i promjene u
Tablici na stranici 37, Mjera
2.1.2. pod Ispunjavanje
obveze/cilja potrebno je
promijeniti
netočnu
informaciju da se:
Građevni
otpad
sa
područja Općine Kalnik
odvozi se na odlagalište
otpada „Ivančino brdo“ u
Gradu Križevcima.

KLASA: 351-02/18-01/02
URBROJ: 2137/23-18-10
Kalnik, 21. prosinca 2018.
Napomena: Izvješće o provedenom javnom savjetovanju objavljeno je na internetskoj stranici Općine
Kalnik: www.kalnik.hr

