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Ova je trasa financijski 
najveća, ali i najsloženija 
po opsegu i konfiguraciji 
terena, istaknuo je dr.sc. 
Željko Bunić, direktor 
Varkoma

AGLOMERACIJA VARAŽDIN Počela dogradnja sustava odvodnje za općine Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec

Iskorak u komunalnoj  
opremljenosti za četiri općine

Ivana Dreven

Realizacija trećeg podugovora 
projekta “Sustav odvodnje i pro-
čišćavanja otpadnih voda aglome-
racije Varaždin” započela je u uto-
rak 8. svibnja otvorenjem gradili-
šta u općini Vinica, u Ulici Mati-
je Gupca u Gornjem Ladanju. Ri-
ječ je o ugovoru A-2, koji se odnosi 
na dogradnju sustava odvodnje u 
općinama Cestica, Vinica, Petri-
janec i Sračinec.

Najzahtjevnija trasa
Na tom je području predviđe-

na izgradnja ukupno 94.551 me-
tra gravitacijske i tlačne kanali-
zacije te 38 crpnih stanica. Izvo-
ditelj radova je tvrtka Cestno po-
djetje Ptuj d.o.o., ugovoreni radovi 
iznose 125.866.102,70 kuna, a rok 
dovršenja je 48 mjeseci.

- Trasa bi trebala obuhvati-
ti 78 km kanalizacije, 15 km tlač-
nih cjevovoda i 38 crpne stanice. 
Najveća je od svih ostalih trasa fi-
nancijski, ali i najsloženija po op-
segu i konfiguraciji terena. Po za-
vršetku radova stanovnici ovog 
područja će dobiti kanalizaciju, 

Dr.sc. Željko Bunić

Komunalna opremljenost važna za ostanak mladih
Načelnik općine Vinica Marijan Kostanjevac ista-
knuo je da je riječ o dugo očekivanoj i velikoj ko-
munalnoj investiciji. - Ovo je prekretnica za našu 
općinu, iako mi već 10 godina imamo svu doku-
mentaciju, sve projekte, građevinsku dozvolu... Ra-
dovi koji ovdje započinju su veliki te molim ljude 
za razumijevanje kod poteškoća u prometu - re-
kao je i dodao da će Općina Vinica kroz četiri go-
dine za ovaj projekt izdvojiti 2,5-3 milijuna kuna.
Zadovoljan je i načelnik općine Cestica Mirko Ko-
rotaj, koji je naglasio da mu je drago što je zaži-
vio projekt aglomeracije koji na području općine 
Cestice iznosi 75 milijuna kuna, od čega Općina 
sudjeluje s 4,5 milijuna.
Načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec 
kazao je da Općina Sračinec za ovaj projekt iz-

dvaja oko 2,1 milijun kuna. - Glavnina radova 
na glavnim prometnicama u općini Sračinec je 
odrađena, a slijede radovi na nerazvrstanim ce-
stama. Ovakvi projekti su od posebnog znača-
ja za općine poput naše, jer je komunalna opre-
mljenost vrlo važna za privlačenje i zadržava-
nje mladih ljudi - ukazao je Novoselec na zna-
čaj aglomeracije.
Načelnik općine Petrijanec Željko Posavec na-
pomenuo je da će kanalizaciju dobiti naselja Str-
mec Podravski, Nova Ves, Zelendvor i Družbinec.
- Time će pokrivenost kanalizacijom u našoj op-
ćini biti gotovo 100 posto. Očekujem da će se svi 
građani priključiti i smatram da će to imati veli-
ku ulogu u zaštiti podzemnih voda - zaključio je 
Posavec.

Najveći komunalni projekt u županiji
Projekt aglomeracije Varaždin koji je tvrtka Varkom d.d., jav-
ni isporučitelj vodnih usluga, uspješno kandidirala za europska 
sredstva ukupne je procijenjene vrijednosti 855,8 milijuna kuna 
s PDV-om. Iznos financijske potpore Europske unije, iz Kohezij-
skog fonda, iznosi 488,7 milijuna kuna bez PDV-a. Projekt obu-
hvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,487 
km, 108 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena te sana-
ciju 2,654 km postojećih gravitacijskih cjevovoda.

odnosno iskorak u opremljenosti 
komunalnom infrastrukturom - 
istaknuo je dr.sc. Željko Bunić, 
direktor komunalne tvrtke Var-
kom koja je, kao javni isporučitelj 
vodnih usluga, projekt aglomera-
cije Varaždin uspješno kandidira-
la za europska sredstva.

U općini Cestica predviđena je 
izgradnja 40.737 metara gravita-
cijske i tlačne kanalizacije te 16 cr-
pnih stanica, a u općini Vinica iz-
gradnja 22.294 gravitacijske i tlač-
ne kanalizacije te 15 crpnih stani-
ca. U općini Petrijanec izgradit će 
se 12.979 gravitacijske i tlačne ka-
nalizacije te pet crpnih stanica. U 
naselju Zelendvor predviđena je 
izgradnja 4.190 m gravitacijske i 
tlačne kanalizacije te jedne crpne 
stanice. U općini Sračinec pred-

raciji Varaždin zaokružiti krajem 
svibnja početkom četvrte faze - iz-
gradnjom potrebne infrastruktu-
re na području Varaždina. Ujed-
no je istaknuo da je objavljen tekst 
za uređaj za pročišćavanje otpad-
nih voda.

Zatvaranje prstena 
aglomeracije

- Na naš će se pročistač spojiti 
sve ove općine, bez toga se aglo-
meracija ne bi mogla dovršiti. Mi 
to moramo dograditi kako bismo 
mogli prihvaćati sve otpadne vode 
i na taj će se način zatvoriti cije-
li prsten aglomeracije Varaždin - 
rekao je dr.sc. Čehok.

Iako će radovi u ove četiri op-
ćine biti tehnološki najzahtjev-
niji, gradonačelnik je naglasio da 
će prometno i urbanistički naj-
zahtjevniji biti radovi u samom 

Varaždinu, jer će stvoriti najve-
će gužve.

Zaštita podzemnih voda
Otvorenju trećeg gradilišta 

prisustvovali su i varaždinski žu-
pan Radimir Čačić te potpred-
sjednik Vlade RH i ministar gra-
diteljstva i prostornog uređenja 
Predrag Štromar.

- Pred nama je još oko 40 po-
sto posla u različitim oblicima. 
Neki od njih neće biti u lisnici do 
2020. godine ugovarani jer spada-
ju u kategoriju malih pročistača pa 
će prema tome biti rađeni i pri-
ključci. Ovo je gro cijele aktivno-
sti, očekujemo još oko 600 miliju-
na, plus 203 milijuna za pročistač. 
Županija nije nositelj, nositelj je 
država - 70 posto je europski no-
vac, 12,5 posto Ministarstvo re-
gionalnog razvoja, 12,5 Hrvatske 
vode i 5-6 posto lokalna samou-
prava na čijem se području radovi 
odvijaju. Na nama je da pomogne-
mo, da koordiniramo i da izdamo 
dozvole - napomenuo je Čačić.

Ministar Štromar kazao je da 
su pripreme dugo trajale, ali i da 
su kvalitetno napravljene.

- Po završetku radova velik dio 
županije će imati kanalizaciju, a naj-
bitnija je pritom zaštita podzemnih 
voda. Bogati smo vodom, ali je go-
dinama zagađujemo. Ovime ćemo 
zaustaviti to zagađenje i ponovno 
ćemo imati jedan od najkvalitetni-
jih resursa u državi, ali i u Europi i 
svijetu - ukazao je Štromar.

viđena je izgradnja 10.506 meta-
ra gravitacijske i tlačne kanalizaci-
je te jedne crpne stanice, a u nase-
lju Svibovec Podravski predviđe-
na je izgradnja 3.845 metara gra-
vitacijske kanalizacije.

Varaždinski gradonačelnik 
dr.sc. Ivan Čehok podsjetio je da 
će se izvođenje radova na Aglome-

PROJEKT JE SUFINANCIRALA  
EUROPSKA UNIJA IZ KOHEZIJSKOG FONDA
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