
 

                           
           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

     

KLASA:021-05/18-01/17 

URBROJ:2140/05-18-1 

Gornje Jesenje, 14. 05. 2018. 

 

 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju  otpadom  ( Narodne novine br 

94/13) i članka 15. Statuta općine Jesenje  («Službeni  glasnik» Krapinsko-zagorske županije 

broj 15/09 i 11/13, 11/18), Općinsko vijeće općine Jesenje na 06. sjednici održanoj dana 14. 

svibnja 2018. godine, donosi: 

 

O D L U K U 
 

Članak 1. 

 

Usvaja se  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje u 2017. 

godini. 

Izvješće je  sastavni dio ove odluke. 

  

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku“ 

Krapinsko-zagorske županije. 

 

 

                     Predsjednik Općinskog vijeća 

                                        Zdenko Brodar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jesenje za 2017. godinu 

1. UVOD 

 Temeljem Plana  gospodarenja otpadom  za Općinu Jesenje  za razdoblje 2008.-2015. 

godine  (izrađen od IPZ Uniprojekt Terra Zagreb) usvojenog od Općinskog vijeća Općine 

Jesenje i objavljenog  u "Službenom glasniku KZŽ-e" br.20/08., Općina Jesenje je u 2017. 

godina provodila aktivnosti predviđene navedenim Planom. Sukladno članku 20. stavku 1. 

Zakona o održivom gospodarenju otpadom, („Narodne novine“ br. 94/13) 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. 

2. OPĆINA JESENJE 

Na području Općine Jesenje  prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 

1551 stanovnik u 5 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 

Jesenje 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 u „zelene“ (za komunalni otpad) i „plave“  (za papir, plastiku i karton) 

posude po  120 l, za odvojeno odlaganje otpada. 

Odvoz komunalnog otpada od domaćinstava i pravnih osoba provodi se jedanput tjedno,  a 

selektirani otpad (papir, plastika karton) jedanput mjesečno. Odvoz otpada sa groblja vrši se 

prema potrebi i po pozivu. 

Odvoz glomaznog otpada iz domaćinstava u pravilu se  provodi dva puta godišnje (u proljeće  

i na jesen) ali i prema potrebi mještana  na način da su kontejneri postavljeni po zaselcima, u 

koje građani odlažu  glomazni otpad  te se isti odvozi kamionima (tablica1.).  

Na području Općine Jesenje dosad su postavljena 3 kompleta zelenih otoka s 3 kontejnera i to 

u naseljima Gornje Jesenje(kod mjesnog groblja i OŠ Jesenje) i Donje Jesenje (pored 

Društvenog doma), za odvojeno prikupljanje otpada. Također je u suradnji sa gradom 

Krapina, okolnim općinama i Fondom za zaštitu okoliša opremljeno  i otvoreno reciklažno 

dvorište  gdje su mještani besplatno dovozili odvojeni otpad (tablica 2.i 3.).  Time su 

zadovoljeni postavljeni parametri iz Plana gospodarenja otpadom. 

 



 

Tablica 1.- Prikupljeni i odvezeni komunalni i neopasni otpad sa područja Općine Jesenje u 

2017. godini, (podaci Krakom d.o.o. Krapina) 

Red. br. Vrsta otpada Količina otpada u tonama u 2017. 

1. Komunalni otpad  205,6 

2. Komunalni otpad groblje G. Jesenje 45,0 

3. Glomazni otpad 27,6 

4.  Staklo 1,0 

4. Papir 8,5 

5. Pet ambalaža 6,3 

 Ukupno:                            294,0 

Tablica 2.- Prikupljeni  neopasni otpad sa područja Općine Jesenje  2017. godini, zaprimljen u 

reciklažnom dvorištu (REC-84) –neopasni otpad predala su 23 korisnika  (podaci Krakom d.o.o. 

Krapina) 

Red.br. Vrsta otpada Količina otpada u 2017. u kg 

1 Glomazni otpad 460 

2 Električni otpad 441 

3 Staklo  61 

4 Karton  41 

5 Plastika   5 

6 Papir                     270 

7 Stiropor 0 

8 Pet ambalaža  22 kom 

9 Staklena ambalaža                     200 

10 Otpadni tekstil                     140 

11 Odjeća 70 

12 Metal  0 

13 Auto gume                     160 

14 Građevinski otpad  0 

15 Komadno drvo 20 

   

Tablica 3.-Prikupljeni  opasni-problematični otpad sa područja Općine Jesenje u 2017. godini, 

zaprimljen u reciklažnom dvorištu (REC-84) – otpad predalo 7 korisnika  (podaci Krakom d.o.o. 

Krapina) 

Red.br. Vrsta otpada Količina otpada u 2017. u kg 

1 Stare baterije  1 

2 Lijekovi   3 

3 Boje, tinte, ljepila 90 

4 Onečišćena ambalaža  2 

5 Metalna onečišćena ambalaža 20 

 

 



 

4. MJERE ZA UKLJUČIVANJE SVIH DOMAĆINSTAVA U SUSTAV 

ORGANIZIRANOG ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA 

Općina Jesenje je donijela Odluku o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja 

čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada, Odlukom općinskog 

Vijeća o obaveznom skupljanju i odvozu  komunalnog otpada (KLASA;021-05/05-01/107, 

URBROJ;2140-05-05-1, sa danom 18. rujna 2005.), te ista predstavlja temelj za provedbu 

predloženih mjera u Planu gospodarenja otpadom. 

5. MJERE ZA UPRAVLJANJE I NADZOR NAD ODLAGALIŠTIMA 

KOMUNALNOG OTPADA 

Na području Općine Jesenje nalazi se  legalno odlagalište komunalnog otpada „Gorjak“ koje 

je u vlasništvu i na upravljanju komunalnog poduzeća „Krakom“  d.o.o. Krapina. Na području 

općine Jesenje nema evidentiranih većih divljih odlagališta, uzmemo li u obzir sve gore 

navedene  mjere koje se poduzimaju na terenu stanje se može procijeniti zadovoljavajućim. 

6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG OKOLIŠA I NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA 

OTPADA 

Divlja odlagališta su mjesta na koja neodgovorne pravne i fizičke osobe nekontrolirano 

odlažu svoj otpad bez ikakvih dozvola. Takva odlagališta  sukladno Planu gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske potrebno je sanirati i zatvoriti, kako bi se smanjio štetan utjecaj 

na okoliš a prvenstveno na podzemne vode. 

7. FINACIRANJE PROVEDBE PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U 2017. 

Red. 

broj 

Naziv programa - aktivnosti Plan za 2017. Izvršenje 

programa u 

2017. 

Izvršenje 

% 

 

    1. Sufinanciranje izgradnje reciklažnog 

dvorišta  

25.400,00 kn 25.324.20 kn 99,70 % 

    2. Kontejnerski odvoz smeća  

 

 

   10.000,00 kn 

 

6.205,00 kn 

 

62,05% 

    3. Iznošenje i odvoz smeća      4.000,00 kn 1.353,40 kn 33,84% 

                                                         UKUPNO: 39.400,00 kn 32.882,60 kn   65,20% 

8. OSTALO 

Općina Jesenje je krajem 2017. godine pokrenula postupak izrade Plana gospodarenja 

otpadom na području općine Jesenje za razdoblje 2017. do 2021. godine.        


