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Hrvatske vode planiraju uložiti više od 62 milijuna kuna u zaštitu od poplava na slivu 

rijeke Plitvice. Riječ je o važnom projektu posebice za općine i gradova kroz koje 

Plitvica prolazi od Vidovca do njenog ušća na području Općine Veliki Bukovec tj. 

područja koja su ugrožena poplavama. 

 

Izrađena je studijska dokumentacija za pripremu projekata koja je u utorak, na 

području Općine Martijanec, u Lovačkom domu u Hrastovljanju, predstavljena čelnim 

ljudima spomenutih gradova i općina. 

 

 

 

Govoreći o projektu direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu 

Hrvatskih voda Danijel Bunić kazao je da on u konačnici sadrži dvije retencije, 

Maruševec i Varaždin, dok su ostale aktivnosti uređenje korita te izgradnja nasipa na 

samom ušću. Pojasnio je kako su posebno ugrožena područja općine Vidovec, južni 

dio Varaždina, te područja općine Gornji Kneginec i Jalžabet, zatim Općine Trnovec i 

Martijanec do Velikog Bukovca. 

 



- Investicija iznosi oko 62 milijuna kuna od čega, 85 posto iz EU fondova te 15 posto 

s nacionalne razine. Projekt će provoditi Hrvatske vode dok gradovi i općine, te 

županija sudjeluju kroz koorodinaciju, potporu i izdavanje dozvola. Za njih nema 

izravnih troškova - pojasnio je Bunić. Dodao je da je za daljnje napredovanje projekta 

potrebno napraviti izmjene prostornih planova na području gradova i općina gdje će 

se graditi retencije i nasipi. 

 

Levak: „Stvara se mogućnost razvoja ciklo ili sportskog turizma“ 

Načelnik općine Martijanec Dražen Levak izjavio je da je zadovoljan prezentacijom 

Studije obrane od poplava Plitvičkog sliva. 

- Iz prezentacije je vidljivo da Hrvatske vode uzvodno i nizvodno od područja Općine 

Martijanec planiraju graditi nasipe i retencije uz Rijeku Plitvicu čime bi se stvorili uvjeti 

za veći protok i prijem vodenog vala, a time i smanjenje visine zadržavanje vode na 

području Općine Martijanec. Pohvalno je i to što se uz rijeku Plitvicu predviđa 

izgradnja širih polivalentnih nasipa koji se ne bi koristili samo za obranu od poplava, 

već i kao putovi, odnosno u rekreacijske svrhe čime se otvara mogućnost razvoja 

ciklo ili sportskog turizma uz rijeku - zaključio je Levak. 

 

 

 



Stričak: „Vlada puno ulaže u Varaždinsku županiju“ 

 

Na predstavljanju studijske dokumentacije bili su i HDZ-ovi saborski zastupnici 

Anđelko Stričak i Josip Križanić.  

 

Stričak je u svojoj raspravi podsjetio da je voda danas jedan od najvažnijih resursa, 

da je posebno važna njena zaštita, ali i zaštita od štetnog djelovanja voda. Također 

je istaknuo da je  zadovoljan  što još jedan velik projekt dolazi s nacionalne razine.  

- Zahvaljujem Vladi, premijeru Plenkoviću, resornim ministarstvima, javnim tvrtkama 

poput Hrvatskih voda, na velikim ulaganjima na području naše županije, odnosno 

brizi za sigurnost, te kvalitetu života naših sugrađana - zaključio je Stričak. 

 

 

 

Križanić je podsjetio na važnost zaštite vode kao najvažnijeg prirodnog resursa, a 

upravo projekti Aglomeracije garantiraju njenu zaštitu.  

 

Na prezentaciju studijske dokumentacije, uz domaćina načelnika općine Martijanec 

Dražena Levaka, odazvali su se načelnik Vinice Marijan Kostanjevac, načelnik 

Svetog Ilije Marin Bosilj, načelnik Jalžabeta Mirko Magić, općine Trnovec 

Bartolovečki Zvonko Šamec, zatim načelnik Velikog Bukovca Franjo Vrbanić te 

načelnik Maruševca Damir Šprem.  


