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Predmet: Informacija o uvođenju izvanrednih mjera na odlagalištu Piškornica - 

zamolba 
 
 
Poštovani, 
 
Izvješćujemo Vas da je direktor društva dana 07. siječnja 2021. godine donio Odluku o 
uvođenju izvanrednih mjera na odlagalištu Piškornica u Koprivničkom Ivancu s ciljem 
sprečavanja izlijevanja procjednih voda u okoliš. 
 
 
Upravljanje procjednim vodama sukladno okolišnoj dozvoli sastoji se od njezine recirkulacije u 
tijelo odlagališta, dok njezino zbrinjavanja putem javne odvodnje Grada Koprivnice nije 
moguće obzirom da se javni isporučitelj vodnih usluga Koprivničke vode d.o.o. očitovao da nije 
u mogućnosti iste zbrinuti putem svog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 
 
Razine procjedne vode svakodnevno se kontroliraju, te prema tim podacima u posljednjih 15 
mjeseci imaju kontinuirani rast. Imajući u vidu takvo stanje u periodu rujan – prosinac 2020. 
godine poduzete su slijedeće preventivne mjere: 
 

▪ Izvršeno je privremeno prekrivanje dijela IV plohe HDPE folijom kako bi se spriječio 

ulazak oborina u tijelu odlagališta, a time i smanjile količine procjednih voda 

▪ Izgrađene su dvije privremene lagune na samom tijelu odlagališta sa nepropusnim 

folijama, kako bi se dodatno povećao kapacitet prihvata procjednih voda za oko 700 

m3 

▪ Preventivno, radi sigurnosti recirkulacije nabavljena je rezervna pumpa za recirkulaciju, 

jer popravak ili nabava nove traje i preko 30 dana 

▪ Nabavljene su dvije mobilne pumpe koje služe za mogućnost istovremenog 

preventivnog sprečavanja istjecanja procjedne vode u okoliš, te je uvijek jedna pumpa 

u rezervi 



 

 

 
Unatoč ovim dodatnim mjerama stanje količina procjednih voda kako i tijelu odlagališta, tako i u 
lagunama ( i privremenim) na gornjim je granicama. Laguna 2 ima razinu -29 cm, laguna 1 ima 
raznu -16, dvije manje privremene lagune su popunjene.  
 
 
Temeljem navedenog direktor dana 07. siječnja 2021. godine donosi Odluku o uvođenju 
izvanrednih mjera na odlagalištu Piškornica u sklopu provedbe Preventivnih mjera za 
sprečavanje onečišćenja vode  prema Operativnom planu provedbenih mjera u slučaju 
izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda. 
 
 
Kao informaciju dostavljamo Vam popis aktivnosti koje će se provoditi u sklopu primjene 
izvanrednih mjera zaštite okoliša: 
 

1. Pristupa se izgradnji treće privremene lagune na IV plohi odlagališta kapaciteta oko 900 

m3  

2. Zatvaranjem zapornih ventila prema lagunama podiže se razina procjednih voda u tijelu 

odlagališta, kako bi se smanjio dotok procjedne vode u lagune na najmanju moguću mjeru, 

a time i povećao ukupni kapacitet za procjedne vode (tijelo odlagališta, privremene lagune 

i lagune izvan tijela odlagališta) 

3. 08. siječnja 2021. godine kao preventivna mjera zatvara se obodni kanal prema recipijentu 

Gliboki, tako da ne postoji mogućnost utoka oborinskih voda sa odlagališta u Gliboki, pa 

tako i procjednih voda koje bi se eventualno izlile u kanalice ili ukoliko bi došlo do 

prelijevanja laguna. 

 
4. Mijenja se plan odlaganja otpada na odlagalištu, na način da se popuni prostor u sredini 

IV plohe sa otpadom, kojim bi se usporio dotok procjednih voda iz tijela odlagališta u 

lagune prilikom recirkulacije. Podizanje razine odloženog otpada u sredini IV plohe izvršiti 

će se već prekrivenim i zbijenim otpadom.  

Nažalost, ove su jedine mjere koje u kratkom vremenu možemo realizirati, a kojim se značajno 
smanjuje rizik od izlijevanja procjednih voda u okoliš. Istima se ne rješava prisustvo procjednih 
voda, odnosno one imaju cilj osigurati dovoljno vremena za pronalazak trajnog rješenja, a to je 
smanjenje količina procjedne vode odvozom sa odlagališta.  
 
 
Postoje tri mjere za trajno rješavanje problematike procjednih voda i to su: 
 

1. Prema procjeni u lagunama i privremenim lagunama nalaziti će se oko 5.600 m3 procjedne 

vode, te je cilj da se ova količina procjednih voda zbrine izvan odlagališta i to putem javne 

odvodnje Grada Koprivnice, a kako je to predviđeno i Okolišnom dozvolom. Prema načelu 

blizine i tehnoloških mogućnosti obrade ovakvih voda kontaktirali smo Komunalije d.o.o. 

Đurđevac i Koprivničke vode d.o.o. Koprivnica i dobili isti odgovor da nisu u mogućnosti 

zbrinuti procjedne vode, iako postoje tehnološke mogućnosti. Od Koprivničkih voda d.o.o. 

već ranije imamo odgovor da zbog zakonskih propisa UZPOV u Koprivnici ne može preuzeti 



 

 

procjedne vode jer tvrtka nije registrirana za oporabu otpada, a što procjedne vode i jesu. 

Molim Ministarstvo gospodarstva i održivog razloga da zbog zaštite okoliša temeljem 

zahtjeva upućenog od strane Koprivničkih voda d.o.o. donese privremenu mjeru 

kojom bi se omogućilo da UZPOV u Koprivnici preuzme na zbrinjavanje procjedne 

vode u ovom trenutku 

2. Druga mogućnost je obrada procjednih voda putem mobilnog uređaja za obradu gdje bi ista 

nakon obrade bila sukladna Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda za 

ispust u sustav javne odvodnje Grada Koprivnice, ali i direktno i recipijent. U tijeku je 

prikupljanje Ponuda za nabavu ili najam ovakvog postrojenja, a kojim bi se postigao isti 

učinak kao i odvozom na UZPOV Koprivnica. 

3. Treća mjera je dugoročna i predviđa povećanje kapaciteta prihvata procjednih voda i to 

izgradnjom 3 nove lagune na odlagalištu svaka kapaciteta oko 360 m3, čime bi se povećao 

kapacitet laguna izvan tijela odlagališta za 1.080 m3, te bi ukupan kapacitet iznosio 5.080 

m3. Prema informacijama kojima raspolažemo izgrađeni kapacitet laguna za prihvat 

procjednih voda nije dostatan obzirom na veličinu i kapacitet odlagališta Piškornica, a 

pogotovo što u projektnoj dokumentaciji nije predviđena bilo kakva obrada ili odvoz 

procjednih voda. U takvim okolnostima, te imajući u vidu da je vijek trajanja odlagališta još 

3,5 godine (prestanak prihvata predviđen je 30.06.2024.) smatramo da je nužno povećati 

kapacitet prihvata procjednih voda u lagunama. 

Tvrtka će putem ovlaštenih osoba izraditi tehničku rješenje izgradnje tri privremene lagune 

kojim će se osigurati njihova vodonepropusnost. Smatramo da je utjecaj procjednih voda 

na okoliš već obrađen u Studiji, te da za ovakve potrebe nova procjena nije nužna. Stoga 

molim Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te Upravni odjel za prostorno 

uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode u Koprivničko – Križevačkoj 

županiji da prilikom zahtjeva odobre privremenu izgradnju tri nove lagune. 

 

U slučaju izlijevanja procjednih voda u okoliš došlo bi do zagađenja recipijenta Gliboki, vodotoka 
koji u Koprivničko – Križevačkoj županiji ima gotovo najbolje ekološko stanje. Nadalje, neminovno 
bi došlo do zagađenja podzemnih voda, a s tim u vezi i potencijalnog onečišćenja izvorišta pitke 
vode Ivanščak sa kojeg se opskrbljuje Grad koprivnica i okolne Općine. 
 
Stoga mjere moje predlažemo kao i pomoć u njihovoj realizaciji su opravdane i nužne, jer su od 
interesa za zdravlje ljudi i održavanja postojećeg stanja okoliša. 
 
Još jednom molimo za pomoć i razumijevanje. 

 
S poštovanjem, 
 
 

Direktor 
Marijan Blažok 

 
 


