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Na području cijele 
Aglomeracije Varaždin 
vrijednosti takvih radova, 
odnosno presvlačenja 
cijevi, iznosi oko 15 
milijuna kuna, a radi se o 
2,5 kilometra kolektorskih 
cijevi, napomenuo je 
Bunić

AGLOMERACIJA Dogradnja sustava odvodnje - Grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje

Završetak sanacije kolektora  
čak tri mjeseca prije roka

U tijeku su radovi na sanaciji 
sjevernog varaždinskog kolekto-
ra, u sklopu projekta Dogradnje 
sustava odvodnje - Grad Varaždin 
i sanacije postojećeg sustava od-
vodnje (ugovor A-1 Aglomeracije 
Varaždin), koje su 6. svibnja obišli 
direktor tvrtke Varkom dr.sc. Želj-
ko Bunić, predsjednik uprave GK 
Grupe Robert Gotić i varaždinski 
gradonačelnik Ivan Čehok.

Ukupno 10.000 priključaka
- Ovakvi se projekti rade jed-

nom u sto godina - naglasio je di-
rektor Varkoma na gradilištu sje-
vernog kolektora pokraj Arene 
Varaždin, dodavši da će u sklopu 
Aglomeracije Varaždin biti na-
pravljeno ukupno 10.000 priklju-
čaka, što znači da će 42.000 ljudi 
dobiti kanalizaciju.

- Radovi su se sada u potpuno-
sti zahuktali. Ovo je primjer jedne 
potpuno specifične situacije, gdje 
se, umjesto izgradnje nove ko-
lektorske mreže, u postojeću be-
tonsku cijev, staru 50 godina, tzv. 
“metodom čarape” upuhuje novi 
sloj. Na taj način ćemo u potpu-
nosti sanirati naš sjeverni kolek-
tor. Na području cijele Aglome-
racije Varaždin vrijednosti ta-
kvih radova, odnosno presvlače-
nja cijevi, iznosi oko 15 milijuna 
kuna, a radi se o oko 2,5 kilome-
tra kolektorskih cijevi - napome-
nuo je Bunić.

Robert Gotić, predsjednik 
uprave GK Grupe i predstavnik 
izvođača radova, pojasnio je de-
taljnije način sanacije postojećeg 
kolektora.

- Umjesto vađenja starih cijevi, 
one se saniraju na način da radi-
mo novu ovojnicu koja se upuhu-
je te potom prianja uz postojeću 
stjenku AB cijevi, promjera 1.200 
mm. Tako se stvara nova cijev koja 
omogućuje protok. To je važno jer 
smo tijekom sanacije uočili da je 
na nekim mjestima već bilo i ko-
rijenja, što dovodi do zastoja i pro-

Najveći komunalni 
projekt u županiji
Projekt aglomeracije Varaždin koji 
je tvrtka Varkom d.d., javni isporu-
čitelj vodnih usluga, uspješno kandi-
dirala za europska sredstva ukupne 
je procijenjene vrijednosti 855,8 mi-
lijuna kuna s PDV-om. Iznos finan-
cijske potpore Europske unije, iz Ko-
hezijskog fonda, iznosi 488,7 miliju-
na kuna bez PDV-a. Projekt obuhva-
ća izgradnju sustava javne odvodnje 
ukupne duljine 241,487 km, 108 pre-
crpnih stanica, tri kišno-retencijska 
bazena te sanaciju 2,654 km postoje-
ćih gravitacijskih cjevovoda.

Završetak sanacije bio je predviđen za 
 kolovoz ove godine, no mi ćemo biti gotovi za 
dva tjedna, dakle tri mjeseca prije službenog 

roka, istaknuo je Gotić

blema u odvodnji fekalne kanali-
zacije. Ovo je brži proces. Mi na 
ovaj način saniramo i postižemo 
kvalitetu kao da smo iskopali sta-
re cijevi i ugradili nove - napome-
nuo je Gotić, a osvrnuo se i na rok 
za završetak radova.

Daleko ispred svih
- Prema terminskom planu, 

završetak sanacije bio je pred-
viđen za kolovoz ove godine, no 
mi ćemo biti gotovi za dva tjed-
na, dakle tri mjeseca prije služ-
benog roka. Radove na A1 smo 
počeli u kolovozu prošle godine 
i nakon osam mjeseci rada mo-
žemo reći da smo bitno ispred 
roka koji je predviđen - istaknuo 
je Gotić.

Direktor Varkoma dr.sc. Želj-
ko Bunić naglasio je da krajnji rok, 
kraj 2021. godine, ne bi trebao biti 
u pitanju.

- Zahvaljujući tome što smo 
uspješno proveli naše projekte 
javne nabave, daleko smo ispred 
svih drugih u Hrvatskoj pa rok 
2021. godine kod nas nije u pita-
nju. Ako će se pojaviti još kakve 
sitnice, može se malo produžiti, 
ali u principu, možemo očekivati 
2022. godinu sa završenom aglo-

meracijom. Koronakriza nas nije 
usporila, štoviše, s obzirom na 
to da je riječ o europskim nov-
cima, mislim da su izvođači kre-
nuli uzeti siguran novac - rekao 
je Bunić.

I gradonačelnik Čehok je ista-
knuo da će, prema sadašnjem sta-
nju gradilišta, rokovi ispoštovati i 
to unatoč ranijem prekidu.

- Nakon što su ponovno sklo-
pljeni ugovori, došlo je samo do 
produžetka od dva mjeseca, i mi-

slim da će sve biti u roku. Važno 
je reći kako se u ovom trenutku, 
od svih aglomeracija u Hrvatskoj, 
od većih gradova radi samo u Vin-
kovcima i Varaždinu. Hrvatska je 
imala 16 milijardi kuna na raspo-
laganju, četiri su ugovorene, a od 
toga se na Varkom odnosi gotovo 
milijardu kuna, tako da možemo 
pohvaliti Varkom i sve izvođače, 
jer unatoč koroni i stanju na trži-
štu rada, ljudi su uspjeli izdržati 
taj pritisak i rade - rekao je Čehok.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
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