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ODLAGALIŠTE PIŠKORNICA KAO 
STRATEŠKI PROJEKT

Vlada je nedavno na listu strateških 
investicijskih projekata uvrstila i prvi 
projekt na područje sjeverozapadne Hr-
vatske – Regionalni centar za gospoda-
renje otpadom (RCGO) Piškornica. Riječ 
je o projektu vrijednom 760 milijuna 
kuna koji će, kako se vjeruje, utjecati na 
kvalitetu života i zaštitu okoliša na po-
dručju četiriju županija – Varaždinskoj, 
Međimurskoj, Koprivničko-križevačkoj i 
Krapinsko-zagorskoj. Svaka je županija 
vlasnik 22,5 %, a općina Koprivnički Iva-
nec, na čijem će se području graditi regi-
onalni centar ima udjel od 10 %.
Prema riječima zamjenika ministra 
gospodarstva Alena Leverića, Piškorni-
ca udovoljava uvjetima za financiranje 
iz europskih fondova u programskom 
razdoblju 2014. do 2020., i to do 85 % 
ukupnih troškova, dok će preostala 
sredstva biti osigurana iz lokalnih i dr-
žavnih izvora. Projekt RCGO Piškornica 
obuhvaća gradnju centra za gospodare-
nje otpadom i dviju pretovarnih stanica 
te pristupnih prometnica, komunalne i 
druge prateće infrastrukture.
Kao ključne aktivnosti za realizaciju 
projekta i u kojima će pomoći ope-
rativna vladina skupina ponajprije je 
rješavanje imovinsko-pravnih odno-
sa s Gradom Koprivnicom na lokaciji 
budućeg centra, ali i s državom ili Hr-
vatskim šumama na lokaciji pretovar-
ne stanice u Varaždinu, za što je po-
trebno izdvajanje šumskog zemljišta 
i davanje prava građenja. Uvrštenje 
RCGO-a Piškornica na listu projeka-
ta od strateškog interesa trebalo je 
omogućiti dobivanje beskamatnog 
kredita iz Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, što je u me-
đuvremenu i učinjeno. Time je osigu-
ran novac za otkup zemljišta od Ko-
privnice i privatnih vlasnika. 

Početak se gradnje regionalnog cen-
tra očekuje krajem 2014. godine. Time 
će se osigurati obrada miješanoga ko-
munalnog otpada prije konačnog od-
laganja te izdvajanje korisnih sirovina 
i materijala za energetsko iskorišta-
vanje te ostatak će se trajno odloži-
ti. Time će se riještiti riješiti problem 
obrade otpada za više od 550.000 sta-
novnika u 110 općina i gradova sjeve-
rozapadne Hrvatske. Valja dodati da 
su pripremaju projekti i za ostale regi-
onalne centre, a vrlo brzo će s proved-
bom krenuti Bikarac (faza 2), Biljane 
Donje i Babina gora. •

PROJEKTI VRIJEDNI 120 MILIJUNA KUNA

Ministarstva zaštite okoliša i prirode 
nastoji zaštićena područja staviti u 
funkciju razvoja. Kako bi se to ostva-
rilo, potrebna su znatna ulaganja u 
infrastrukturu. Ministarstvo je stoga 
u protekle dvije godine uložilo više od 
115 milijuna kuna. Planirane su inve-
sticije u sva zaštićena područja, ali i 
upravljanje prirodnim vrijednostima 
u sklopu ekološke mreže Natura 2000, 
za koje je iz strukturnih fondova Eu-
ropske unije u razdoblju 2014.-2020. 
predviđeno 800 milijuna kuna. Stoga 
se ovu i sljedeće godinu pripremiti 
projekti vrijedni 120 milijuna. U Naci-
onalnom parku Paklenica već su ure-
đene nove pješačke staze uz istočnu 
stranu Velike Paklenica. Ministarstvo 
je projekt uložilo 1,2 milijuna kuna 
kroz Projekt integracije u Europsku 
uniju u pripremi je još i uređenje cen-
tra za posjetitelje Paklenica vrijedan 
gotovo 15 milijuna kuna, a koji će do 
kraja 2014. biti prijavljen za financi-
ranje iz europskih fondova. Realiza-
cijom projekata u Nacionalnom parku 
Paklenica otvorit će se mogućnosti za 
daljnji razvoj turističkih i pratećih dje-
latnosti na tom području. •

PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE KUĆA

Projektima energetske obnove bit će 
obuhvaćeno više od šest tisuća kućan-
stava, najavio je 8. srpnja 2014.  ministar 
zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović 
na tribini u Puli, gdje je zajedno s mini-
stricom graditeljstva Ankom Mrak Tari-
taš predstavio Program energetske ob-
nove obiteljskih kuća od 2014. do 2020.
Programom energetske obnove obi-
teljskih kuća trebalo bi biti obuhvaćeno 
minimalno dvije tisuće kućanstava u 
2014., no zbog velikog interesa projek-
tima energetske obnove moglo bi biti 
obuhvaćeno više od šest tisuća kućan-
stava. Za te su projekte u Fondu za za-
štitu okoliša i energetsku učinkovitost 
osigurali gotovo 160 milijuna kuna.
Obnovom po načelima energetske učin-
kovitosti građani mogu ostvariti uštede 
na režijama od 30 do čak 60 posto te 
osigurati kvalitetnije uvjete stanovanja. 
Projekt se provodi kroz Fond za zaštitu 
okoliša u suradnji s gradovima, opći-
nama i županijama, dok se građanima 
omogućuje da ostvare subvencije od 50 
do 80 posto, izjavio je direktor Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovi-
tost Sven Müller. Dodao je kako se na 
javni poziv Fonda za te projekte prija-
vilo 180 jedinica lokalne i regionalne 
samouprave od čega je prihvaćena 171 
prijava, i to od deset županija, 62 grada i 
99 općina. Za projekte obnovljivih izvora 
energije prihvaćene su prijave šest žu-
panija, 43 grada i 51 općine.
Program je Vlada donijela u ožujku, on je 
uspješan i može biti jedan od pokretača 
našeg građevinskog sektora, istaknula je 
ministrica Mrak Taritaš. Dodala je kako su 
tim programom obuhvaćene obiteljske 
kuće površine do 400 kvadrata, koje imaju 
do dvije stambene jedinice koje su izgrađe-
ne od 1945. do 1987. godine, odnosno da su 
zgrade lošijih svojstava. (Izvor: HINA) •


