Temeljem članka 11. stavak 4. Zakonu o otpadu (Narodne novine, br. 178/04., 153/05.,
111/06., 110/07., 60/08. i 87/09) i članka 23. Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke
županije, br. 25/09), Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2013.
godine prihvaća

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA OGULINA
ZA 2012. GODINU

Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 17. studenog 2009. godine je
sukladno odredbama Zakona o otpadu donijelo Odluku o usvajanju Plana gospodarenja
otpadom Grada Ogulina.
Prema odredbama Zakona, gradonačelnik je do konca travnja tekuće godine dužan
Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Plana za prethodnu godinu, poglavito o provedbi
obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Planom gospodarenja otpadom Grada Ogulina predviñene su tri osnovne grupe mjera:
mjere odvojenog prikupljanja otpada, mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada te mjere
za upravljanje i nadzor (sanaciju) odlagališta komunalnog otpada Sodol.
Kao i ranijih godina, tijekom 2012. godine Grad Ogulin je kao prioritetnu mjeru za
rješavanje odredio sve postupke i radnje u cilju realizacije Projekta sanacije s daljnjim
korištenjem do zatvaranja odlagališta komunalnog otpada Sodol.
U cilju realizacije Projekta sanacije uz stalno izvješćivanje prema Fondu za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost prema istom je dano očitovanje po kojem je Grad u cijelosti
spreman prepustiti voñenje projekta sanacije odlagališta Fondu. Cilj je da se sredstva za
sanaciju u cijelosti osiguraju iz predpristupnih fondova Europske unije. Ukoliko to ne bi bilo
moguće, Grad Ogulin je uputio zahtjev da se razmotri dosadašnji model financiranja u omjeru
50% Grad - 50% Fond na način da Fond osigura veća sredstva (obzirom da je Grad Ogulin
razvrstan u skupinu brdsko planinskih područja).
Nadalje, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzeo je brigu oko
rješavanja preostalih imovinskopravnih poslova s Agencijom za upravljanje državnom imovinom.
Naime, Grad Ogulin je sklopio nagodbe i riješio imovinskopravne odnose s privatnim vlasnicima
(posjednicima) zemljišta koja se prema projektu sanacije nalaze unutar obuhvata odlagališta.
Fond je na sebe preuzeo obvezu rješavanja imovinskopravnih poslova za zemljište u vlasništvu
Republike Hrvatske a kojim gospodare Hrvatske šume.

U cilju provedbe mjera za unaprjeñenje skupljanja otpada, Grad je u suradnji s Fondom
osigurao nabavku posuda za otpad zapremine 120 i 1100 litara za odvoz otpada s područja MO
Drežnica. Postupak nabave proveden je početkom 2012. godine. Nabavljeno je 45 posuda
zapremine 1100 litara i 60 posuda zapremine 120 litara. Nabava je financirana prema modelu
40% Grad - 60% Fond.
Prema istom modelu financiranja krajem 2012. godine Fond je odobrio nabavu 30
plastičnih kontejnera zapremine 1100 litara a kojima bi se na području naselja Ogulin formiralo
10 "zelenih otoka" za odvajanje otpada na mjestu prikupljanja (plastika, papir, staklo). Kontejneri
su tvrtki Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o. isporučeni početkom ožujka 2013. godine.
Kao i ranijih godina, Grad Ogulin će u cilju provedbe Plana gospodarenja otpadom i
nadalje sve svoje aktivnosti usmjeravati na realizaciju Projekta sanacije odlagališta komunalnog
otpada Sodol te zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raditi na
iznalaženju financijskih sredstava za realizaciju tog projekta.
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