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Otvorenjem gradilišta u Općini Vinica u mjestu Gornje Ladanje u utorak je započela 

realizacija i trećeg podugovora projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda aglomeracije Varaždin". Ovim otvaranjem gradilišta kreće dogradnja sustava 

odvodnje  za općine Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec. Ugovoreni iznos radova je 

125.866.102,70 kuna, a rok dovršenja je 48 mjeseci.  

 

 

 

Kostanjevac: „Kroz četiri godine općina će izdvojiti 2,5 do 3 milijuna kuna“ 

 

Načelnik općine Vinica Marijan Kostanjevac naglasio je da se radi o dugo očekivanoj 

i velikoj komunalnoj investiciji koja predstavlja prekretnicu za općinu Vinica.  

 

- Iako mi već 10 godina imamo svu dokumentaciju, sve projekte, građevinsku dozvolu 

čekali smo do sad. Mislio sam da se u svom mandatu neću dočekati ovog  trenutka.  

Radovi su veliki i molim ljude za razumijevanje. Ulica Matije Gupca je izuzetno uska i 



još imamo odvodne kanale s obje strane i prometno će biti vrlo teško sve to posložiti, 

sinkronizirati, pa ovim putem molim izvođače i mještane Gornjeg Ladanja da imaju 

strpljenja i razumijevanja, a sve probleme koje ćemo imati rješavati ćemo ih usput. 

Kroz četiri godine općina će izdvojiti 2,5 do 3 milijuna kuna – pojasnio je načelnik 

Vinice. 

 

Stričak: „Ukupna vrijednost svih projekata aglomeracije iznositi će oko 1,6 

milijardi kuna“ 

 
Na otvorenju je bio i saborski zastupnik Anđelko Stričak koji je podsjetio da su glavni 

nositelji aktivnosti Hrvatske vode te da 70 posto sredstava za ovaj trenutačno najveći 

projekt na području Varaždinske županije stiže iz EU fondova. Po 12,5 posto ga 

sufinanciraju Hrvatske  vode i Ministarstvo regionalnog razvoja, dok oko 5 posto 

sufinanciranja otpada na  gradove i općine na čijem se području izvodi projekt. 

 

 

 
 

Napomenuo je da je riječ o trenutno najvećem ulaganju na području Varaždinske 

županije,  još od kraja 90 ih godina, i izgradnje autoceste Zagreb- Goričan. Osim 

Aglomeracije Varaždin čija vrijednost iznosi 855 milijuna kuna, na području 

Varaždinske županije planira se raditi još 6 aglomeracija: Varaždinske Toplice, Novi 



Marof, Ivanec. Lepoglava. Ludbreg i Mali Bukovec, za koje se predviđa dodatnih 800 

milijuna kuna. Ukupna vrijednost svih projekata Aglomeracije iznositi će oko 1,6 

milijardi kuna s PDV-om. 

- Provođenje projekata aglomeracije nije bitno samo iz razloga komunalne 

opremljenosti već i iz razloga zaštite okoliša, naime Varaždinska županija bogata je 

rijekama, potocima, tj vodama. Upravo realizacijom projekta aglomeracije zaštititi 

ćemo vode koje u današnje vrijeme imaju sve veće značenje. Ujedno koristim priliku 

da se zahvalim Vladi, premijeru Plenkoviću, resornim ministarstvima i vodstvu 

Hrvatskih voda na potpori - zaključio je Stričak. 

 

 

 


