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HIDROPROJEKT I SLIJEDNICI
PREDSTAVLJANJE TVRTKE DIPPOLD & GEROLD - HIDROPROJEKT 91

PRIPREMIO:
Davor Štrbenac

U Brezovici zbog lakšeg
poslovanja i parkiranja

Tvrtka u uspjehe ubraja što se uspjela održati u kriznim vremenima
i što nije bilo otpuštanja, a kontinuirano s vanjskim stručnjacima
razvija vlastite računalne programe

Tijekom 1991. Hidroprojekt transformirao
se u više samostalnih tvrtki koje su utemeljili glavni inženjeri odnosno voditelji
projekata i stručnjaci koji su sudjelovali
u poslovima projektiranja. Jedna je od tih
tvrtki Dippold & Gerold - Hidroprojekt 91
koju je sa svojim suradnicima formirao
iskusni projektant Dalibor Vacek, dipl.
ing. građ.

Tvrtka nastavlja s poslovima projektiranja hidrotehničke infrastrukture i
pritom koristi stečeno iskustvo i nasljeđe Hidroprojekta, ali i tvrtke Dippod
& Gerold iz Njemačke za koju je ing.
Vacek radio punih devet godina i koja
se uključila u dokapitalizaciju. Tako je
na neki način ponovno uspostavljena
veza sa stručnjacima iz Njemačke koji

se bave projektiranjem komunalne infrastrukture.
S obzirom na ratna događanja u Hrvatskoj koja su gotovo "zamrznula" projektantske poslove, tvrtka Dippold & Gerold
- Hidroprojekt 91 uključila se u izradu
detaljnog katastra sustava kanalizacijske odvodnje u Bavarskoj i na tome je
intenzivno radila do kraja 1994. godine.
Istodobno su se "otvorili" projektantski
poslovi u Hrvatskoj pa sada tvrtka uglavnom posluje u domovini, ali obogaćena
iskustvom stečenim u poslovima u Njemačkoj. Ugovaraju se poslovi projektiranja na područjima gdje je Hidroprojekt

Zajednička fotografija svih zaposlenika Dippold & Gerold - Hidroprojekt 91 na balkonu sjedišta tvrtke
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stekao referencije, ali i u drugim dijelovima Hrvatske gdje se pojavila potreba za
suvremenim pristupom rješavanju problema vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
U razradi projekata primjenjuju se suvremene smjernice za projektiranje (DWA i
DVGW), a glavni su investitori za izradu
tehničke dokumentacije Hrvatske vode i
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Zagreba.
Tvrtka se naime vrlo aktivno uključila u
izradu projekata komunalne infrastrukture.
Puno se ulaže u opremu (hardver i softver) pa Dippod & Gerold - Hidroprojekt 91
ima desetak stalno zaposlenih diplomiranih inženjera građevinarstva ili magistara inženjera hidrotehničkog smjera.
Uz pomoćno osoblje i stalnu suradnju s
iskusnim tvrtkama koje se bave poslovima geodezije, izrade elektrotehničkih
i strojarskih projekata te GIS sustava
vodoopskrbe i odvodnje, ali i uz potporu
stručnjaka iz Njemačke, tvrtka uspješno
odgovara na sve zahtjeve koji se pojavljuju u projektiranju komunalne infrastrukture.
Valja istaknuti stalnu, dugogodišnju
suradnju s, nažalost, pokojnim konzultantom prof. dr. sc. Marijanom Vodopijom (1932. – 2007.) koji je sudjelovao u
izradi mnogih složenih projekata i koji je
svojom stručnosti i stajalištima pridonio
oblikovanju tvrtke i dodatnoj edukaciji
zaposlenih inženjera.
Tvrtka je 2005. promijenila sjedište i iz
Draškovićeve 33, gdje je bilo sjedište
Hidroprojekta, preselila u Brezovicu, u
Desprimsku 8, u vlastitu zgradu, u kojoj
zapošljava petnaestak zaposlenika.
Najvažniji su poslovi tvrtke oni na sustavima odvodnje obavljeni u Slavonskom
Brodu, Sisku, Novoj Gradiški, Plitvičkim
jezerima, Koprivnici, Križevcima, Vrbovcu, Slunju i Omišu, dok je projektiranjem
sustava vodoopskrbe obuhvaćeno područje grada Zagreba te Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije. Uz to svakako valja istaknuti razradu postojećeg
stanja vodoopskrbe za slivno područje
grada Zagreba u Vodnogospodarskoj osnovi Hrvatske (2002.), Nacionalni akcijski
plan (NAP) za zaštitu Sredozemnog mora
od onečišćenja s kopna (2005.) i studiju

678

HIDROPROJEKT I SLIJEDNICI

Davor Štrbenac, dipl. ing. građ., direktor

izvedivosti moguće odvodnje Novigradskog i Karinskog mora (2005.), koja je
izrađena u suradnji s tvrtkom Dippold &
Gerold iz Njemačke u sklopu suradnje Hrvatske i Bavarske na rješavanju problema komunalne infrastrukture.
Stručnjaci tvrtke Dippold & Gerold - Hidroprojekt 91 sudjeluju i u izradi prostornoplanske dokumentacije, a pritom se posebno ističe Prostorni plan Zagrebačke
županije u kojoj razrađuju poglavlja komunalne infrastrukture.
Tvrtka Dippold & Gerold - Hidroprojekt 91
u svoje velike uspjehe ubraja i to što se
uspjela održati u kriznim vremenima
(2013. – 2016.) i što pritom nije bilo otpuštanja zaposlenika. U suradnji s vanjskim stručnjacima tvrtka kontinuirano
razvija vlastite računalne programe koji
olakšavaju i unaprjeđuju procese projektiranja i poslovanja. Zahvaljujući bogatome nasljeđu Hidroprojekta i na temelju
25-godišnjeg vlastitog iskustva u poslovanju i projektiranju sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih
voda na području Hrvatske i Njemačke,
tvrtka Dippold & Gerold - Hidroprojekt 91
uspješno odgovara svim suvremenim
izazovima i zadaćama.
Osim u projektiranje sustava vodoopskrbe i odvodnje, tvrtka je uključena i u izradu tehničke dokumentacije za uređaje za
pročišćavanje otpadnih voda (UPOV), a
pritom treba istaknuti suradnju s izvođačima na ugovorima "ključ u ruke", odnosno uspješno provedene projekte UPOVa Ogulin i Ljubuški.

U posljednje vrijeme Dippold & Gerold
- Hidroprojekt 91 uglavnom se bavi izradom brojnih tzv. europskih projekata koji
predviđaju sufinanciranje rekonstrukcija i dogradnji sustava komunalne infrastrukture iz fondova Europske unije.
Osim u izradi idejnih i glavnih projekata
tvrtka sudjeluje u izradi "tehničkih" dijelova studija izvodljivosti. Prema tvrtkinim
projektima uspješno je modernizirana
vodoprivredna infrastruktura Slavonskog
Broda, a u tijeku je provedba projekata na
području aglomeracija Siska i Petrinje.
Trenutačno se izrađuje tehnička dokumentacija (također u sklopu "europskih" projekata) za daljnju modernizaciju vodoprivredne infrastrukture na području Slavonskog
Broda, ali i na području Rijeke, Novalje,
Rogoznice, Koprivnice, Daruvara te Plitvičkih jezera. Tvrtka je uključena i u izradu
koncepcijskih rješenja vodoopskrbe za područje Hrvatskog primorja, Gorskog kotara
i šireg područja Gospića. S obzirom na velik
opseg poslova, tvrtka je razvila uspješnu
suradnju s nizom renomiranih domaćih i
stranih tvrtki s kojima u sklopu posebno
formiranih konzorcija izrađuje tehničku
dokumentaciju za sufinanciranje iz strukturnih fondova Europske unije. U 2017.
predstoji završetak tih projekata, ali tvrtka
namjerava aktivno sudjelovati i u sljedećim
natječajima za projektiranje komunalne infrastrukture u Hrvatskoj i inozemstvu.
Poštujući referencije tvrtke i golemo iskustvo njezinih zaposlenika na takvim poslovima, tvrtka može bez straha razmišljati o
daljnjem uspješnom opstanku na tržištu
projektiranja komunalne infrastrukture,
dakako uz očuvanje i eventualno povećanje broja radnih mjesta za inženjere hidrotehničkog usmjerenja mlađe generacije.
Tvrtka Dippold & Gerold - Hidroprojekt 91
i dalje će poticati stručno usavršavanje
svojih zaposlenika, razvoj vlastitih programskih paketa te suradnju s renomiranim stručnjacima i tvrtkama. Pritom će
uvijek stremiti tehničkome sagledavanju
problematike i pronalaženju optimalnih
rješenja za sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
U tvrtki Dippold & Gerold - Hidroprojekt
91 nadaju se da će te planove i ostvariti. Ujedno je to želja zaposlenika za 25.
obljetnicu poslovanja tvrtke.
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