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U varaždinskom prigradskom naselju Ĉrnec Biškupeĉki u ponedjeljak su poĉeli radovi na 

dogradnji te sanaciji postojećeg sustava odvodnje u sklopu projekta Aglomeracije 

Varaždin. Rijeĉ je o posljednjem ĉetvrtom gradilištu u Varaždinu koje obuhvaća podruĉje 

grada Varaždina i deset susjednih općina. Ukupna vrijednost projekta je 855,8 milijuna 

kuna, a iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna. Aglomeracija 

Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 241,487 km, 108 

precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,654 km postojećih 

gravitacijskih cjevovoda. 

 

 

 

 



Na otvorenju gradilišta u predgraĊu Varaždina bio je ministar zaštite okoliša i energetike 

Tomislav Ćorić. Istaknuo je da će ovo gradilište, uz preostala tri, omogućiti odvodnju za 

više od 40 tisuća stanovnika Varaždina i okolnih općina te će se tako poboljšati kvaliteta 

života. 

 

 

 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković najavio je u sljedećih mjesec dana 

raspisivanje natjeĉaja za izgradnju proĉistaĉa otpadnih voda za 127.000 ekvivalent 

stanovnika ĉime će cjelokupni projekt biti zaokružen. Dodao je i da će ovaj veliki projekt 

vrlo malo koštati lokalnu komponentu, tek 40 milijuna kuna, odnosno 5,5 % od cjelokupne 

investicije. Većina sredstava osigurana je preko fondova Europske unije i s nacionalne 

razine. 

 

Na otvorenju radova bio je i saborski zastupnik, HDZ-ov Josip Križanić. 

– Definitivno je ovo najveći projekt ovakve vrste u Varaždinskoj županiji i on je jako 

dobrodošao. Puno će se ovdje riješiti problema, a posebice je važan zbog povećanja 

standarda života naših sugrađana na područjima gdje se projekt provodi. Nadam se da će 



upravo zbog toga ovaj projekt biti preduvjet zadržavanja mladih na ovim područjima. 

Jedan od najvažnijih poslova ove Vlade i svih nas je da poduzmemo sve da se osiguraju 

svi uvjeti, ne samo komunalni, da nam mladi ljudi ne odlaze, ali i da se doseljavaju iz 

drugih krajeva – izjavio je Križanić. 

 

 

 

Prvi ĉovjek varaždinskog HDZ-a i predsjednik Gradskog vijeća Damira Habijan govoreći o 

projektu izrazio je zadovoljstvo što se nakon perioda neizvjesnosti krenulo sa samom 

realizacijom projekta. 

 

– Ovim putem zahvaljujem Vladi RH-a koja je još jedanput pokazala da joj je i više nego 

stalo do ovog dijela zemlje. Važno je što je pokazano i da se znaju povući sredstva iz 

Europskih fondova. Ovo je pozitivan primjer kojih treba biti sve više – kazao je Habijan. 

Habijan je dodoa da je investicija važna za Ĉrnec Biškupeĉki, za mjesto koje se nalazi na 

rubu grada Varaždina, koje je do sada bilo nepravedno zapostavljeno. S njim se u ocjeni 

složio predsjednik Temeljnog ogranka HDZ-a Ĉrnca Biškupeĉkog, Luka Conar, koji je za 



investiciju rekao da je najveća i najvažnija u povijesti naselja. Pozvao je mještane na 

strpljivost budući će radovi neko vrijeme znaĉiti i otežani promet kroz Ĉrnec Biškupeĉki. 

 

 

 

 

 


