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U četvrtak 10. svibnja HDZ-ovi predsjednici,  Mjesnog odbora Hrašćica Damir Laljek i 

Gradskog vijeća Grada Varaždina Damir Habijan, te direktor varaždinske Elektre 

Zvonko Rožmarić obišli su radove na rekonstrukciji niskonaponske električne mreže 

u tom varaždinskom prigradskom naselju. 

 

 

 

Laljek je istaknuo da je kanalizacija u Hrašćici izgrađena prije 8 godina te da se 

nakon stanke od 5 godina krenulo u sanaciju ulica. 

 

„Ovo privremeno što je bilo, zbog vremenskih uvjeta je otišlo, pohabalo se, po 

ulicama su se pojavile velike rupe koje su postale opasne za odvijanje normalnog 

prometa. Krenulo se sa sanacijom ili rekonstrukcijom. Prošle godine su urađene dvije 

ulice. Da ne bi došlo do prekopavanja asfaltne podloge, preostaje nam samo da 

zamijenimo drvene bandere novim betonskim“, rekao je predsjednik MO-a te dodao 

da su u tijeku i rekonstrukcije ulica Petra Zrinskog i Osječke. 



„Ostalo je devet ulica koje vape za hitnim sanacijama. Naravno svjesni smo da ne 

možemo sve odjednom, zato je Mjesni odbor napravio prioritete. One koje su 

najkritičnije i gdje je veća frekvencija prometa s tima se prvo krenulo. Molimo 

mještane Hrašćice da se strpe. Vjerujemo da kroz koju godinu sve ulice budu 

riješene i sanirane“, kazao je Laljek. 

 

 

 

Rožmarić: „Sredstva na godišnjoj razini za područje Elektre Varaždin oko 30 milijuna 

kuna“ 

 

Direktor Elektre je naglasio da da su HEP-ova sredstva na godišnjoj razini za 

područje Elektre Varaždin oko 30 milijuna kuna. 

 

„Otprilike je 15 milijuna kapitalnih investicija. To je ono što ljudi ne vide jer oko 15 

milijuna godišnje ulažemo u trafostanice. A 15 milijuna ide na zamjenu ovih stupova, 

rekonstrukciju trafostanica po ovim malim mjestima. U Hrašćici smo uočili da ovu 

mrežu treba zamijeniti. Vrijednost ovog posla negdje oko negdje oko 200.000 kuna. 

Nakon toga, isto tu u Hrašćici, selimo se u Radničku ulicu, Grad je uredio rasvjetu, ali 

moramo popraviti mrežu“, rekao je Rožmarić te dodao da se u Varaždinu još radi u 



Ulici Ljudevita Filipeca projekt vrijednosti 200.000 kuna, u ulicama Vide Sokola i 

Frane Seljana vrijednost milijun kuna, Široke ledine i Trg Matije Gupca oko 300.000 

kuna, u Jalkovcu Ulica Matije Gupca 150.000 kuna, te da su u planu radovi u Kućanu 

Marofu u Varaždinskoj ulici. 

 

„Radimo i na trafostanici Varaždin 1. to je veliko čvorište gdje radimo rekonstrukciju 

vrijednu 10 milijuna kuna tako da će sve skupa na području Varaždin biti utrošeno 

oko 30 milijuna kuna“, završio je direktor Elektre. 

 

 

 

Habijan: „Grad Varaždin nastavlja s ovakvim projektima, malim financijski, ali 

značajnima za ljude koji ovdje žive“ 

 

Predsjednik Gradskog vijeća je istaknuo da se na ovim radovima najbolje vidi 

važnost mjesnog odbora. 

 

„Predsjednik mjesnog odbora je pokrenuo inicijativu i to je ta suradnja i sinergija 

Grada i mjesnih odbora. Ukupna vrijednost, uključujući ovo što se radi na 

niskonaponskoj mreži i vezano za rekonstrukciju Osječke ulice i Ulice Petra Zrinskog, 



je oko 2 milijuna kuna“, izjavio je Habijan ponovo istaknuvši važnost prioriteta koje 

određuje mjesni odbor. 

 

„Mislim da tu želju stanovnika treba poštivati. Dosad možda to nije bio slučaj, radile 

su se neke ad hoc mjere, uređenja, ovisno možda o privatnim interesima. Mislim da 

je tome doista ovim putem došao kraj. Grad Varaždin će nastaviti i u ostalim mjesnim 

odborima s ovakvim aktivnostima, malim projektima financijski, ali značajnima za 

ljude koji ovdje žive“, zaključio je Habijan. 

 

 


