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Još je jedan broj Općinskog lista 
pred vama. I baš dok pišem ovaj 
uvodnik, vrijeme je poprilično tmurno 
i kišovito. ( Očito, ovaj prosinac  nam 
nije naklonjen). Ipak, atmosferske 
prilike ne bi smjele bitno utjecati na 
naše raspoloženje, a osobito u vrijeme 
nadolazećih božićnih i novogodišnjih 
blagdana. Stoga apeliram na sve ljude 
dobre volje da pokušaju, bez obzira na 
osobne, obiteljske ili ne daj Bože 
kreditne teškoće, optimistički razmi-
šljati o  2009.g.. To je jedini način da 
pred neizvjesnošću (koja nam uvijek 
dolazi s novom godinom) zadržimo 
pozitivan duh. O politici ne bi smjelo 
biti puno riječi u ovom predbožićnom 
broju, iako se, priznali mi to ili ne, već 

Na kraju 2008. god.  ovim putem 
želimo naše mještane ukratko  
izvijestiti  o izmjenama i dopunama  
proračuna, kao i o novom proračunu 
za 2009. godinu.

Prihodi u 2008. godini najvećim 
dijelom odnose se na porez iz 
osobnog dohotka te kapitalnih 
pomoći iz države. Nažalost, nikakva 
sredstva nisu došla iz Županije iz 
već poznatih razloga - prezaduže-
nosti.

Rashodi u 2008. godini najve-
ćim dijelom odnose se  na komu-
nalnu djelatnost: - uređenje cesta, 
odvodnje, pješačkih staza, mode-
rnizaciju starih cesta, nabavu i 
dopremu šljunka, odvoz iskopanog 
materijala, održavanje javnih 
površina, nabava i postava 
znakova, uređenje groblja, otplata 
stroja, sufinanciranje kod Varkoma 
i HEP-a, javna rasvjeta, otkup 
zemljišta u zoni i na groblju, 
dovršenje dječjih igrališta,  itd.  što 
iznosi 2.500,000 kuna.

Za školstvo i predškolski odgoj  
(vrtić, mala škola, škola plivanja i 
sl.- 260.000 kn

Za kulturu, šport, socijalu te 
udruge građana 609.000 kuna

Za poljoprivredu 90.000 kuna 
Planom i programom Općinskog 
poglavarstva najvažniji projekti za 
iduću 2009. godinu  su:

pomalo naziru lokalni izbori. Naša 
općinska oporba uvijek je bila 
spremna pokazati što misli, bez 
obzira je li to bilo za našu lokalnu 
zajednicu ispravno ili ne. To vam je u 
politici uvijek tako. Ali za političke 
konotacije bit će već vremena. Sada 
bih samo, za ovaj  uvodnik,  
pripomenuo da uistinu nema razloga 
za pesimizam, barem što se nas u 
Općini tiče. Mi, kako se to često zna 
čuti,  i u  novoj 2009. godini idemo 
dalje…..

Sljedeće godine nastavljamo s 
projektima koje financira država i 
Županija uz maksimalno zalaganje  
članova Poglavarstva  .

Na putu smo da konačno 
realiziramo projekte koje sanjaju 
generacije unatrag 50 godina, tj., 
blizu smo realizacije izgradnje 
dvorane Beletinec, odnosno izgradnje 
dvorane i škole u Svetom Iliji. Evo, ja 
baš tako, optimistički doživljavam 
2009.g., a to preporučam i vama. Zato 
svima želim čestit Božić i veselu 
2009.g..

Načelnik, Ivica Minđek

UVODNIK UVODNIK UVODNIK 

Poštovane čitateljice i poštovani čitatelji !

Ukratko, najvažnije investicije i projekti
• modernizacija i izgradnja 
nerazvrstanih cesta 1.890.000 kuna 
(započeta izgradnja)
• početak izgradnje dvorane  
Beletinec
- početak izgradnje osnovne škole i 
dvorane  u Svetom Iliji
• izgradnja nogostupa Doljan 
Tomaševec
- rekonstrukcija nisko-naponske 
mreže  te jedna nova trafo-stanica 
prema planu za 2009.g.
• rekonstrukcija i izgradnja  
vodovodne   mreže prema planu za 
2009.

PRIHODI 2009.g.  (u globalu)
Planiraju se, kao i za 2008. 

godinu, sredstva od svih vrsta 
poreza i komunalnih naknada, 
kapitalnih pomoći iz države te 
planirani iznos za školstvo od 
strane Županije .

RASHODI:
Najveći dio uložit će se za  

modernizaciju nerazvrstanih cesta  
na području Općine kao i za 
sufinanciranje pješačkih staza i 
odvodnje uz dijelove županijske  
ceste, HEP-a, Varkoma te za 
sufinanciranje u školstvu.  

Za samo te, gore spomenute 
djelatnosti, izdvojit će se oko     
3.000.000 kuna   

Za  Općinsko vijeće, Općinsko 
poglavarstvo, Jedinstveni upravni 

odje - sve režije na području općine, 
javna rasvjeta, mjesni odbori, 
otplata kredita, plaće, komunalni 
pogon održavanje stroja, nafta, 
servisi, itd., izdvojit će se narednih    
1.100.000 kuna

Za kulturu, šport, socijalu skrb i 
udruge građana (VZO, KUD te sve 
druge registrirane druge  i prijevoz 
učenika izdvojit će se 470.000 kuna.

Za odjel školstva, predškolstva, 
vrtić i stipendije izdvojit će se  
320.000 kuna.

Za poticaje u poljoprivredi  
izdvojit će se 137.000 kuna

Općinsko poglavarstvo

Proračun za 2009 godinu

vi
še
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je

ceškoladvorana
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Koliko je važno sudjelovanje 
mještana u uređivanju naselja, 
pokazali su i stanovnici dijela Radničke 
i Vodovodne ulice u Beletincu. Naime, 
uz njihovu inicijativu i sufinanciranje 
početkom srpnja započeli smo s 
projektom sanacije odvodnih kanala i 
proširenja spomenutih ulica. 

Na taj je način, kroz nekoliko 
proteklih mjeseci sanirano sveukupno 
870 metara odvodnih kanala te je 
postavljeno 1000 metara rubnika. 
Takvim načinom uređenja ulica širina 
kolnika je s dosadašnja 3 metra pove-
ćana na 4. 5 metra, čime je znatno 
povećana sigurnost sudionika u 
prometu. 

Ci jena projekta iznosi la je  
300.000,00  kuna, a u tom su iznosu s 
ukupno 65.000,00  kuna sudjelovali i 

Zajednički susret čelnih ljudi Varaždinske županije s 
članovima Poglavarstva

Raskidanjem koalicije HDZ  HNS i 
formiranjem nove vlasti HDZ  HSS, 
pokazalo se kao dobar potez. Poznato je 
da se u posljednje tri godine bivši župan 
Varaždinske županije nije ni jednom 
udostojao primiti načelnika ili bilo koga 
iz naše Općine, a kamoli da posjeti našu 
Općinu. Formiranjem nove koalicije 
situacija se u potpunosti promijenila. 
Novi (stari) župan dr. Zvonimir Sabati, 
kao i njegovi suradnici, u svakom su 
trenutku voljni pomoći i surađivati po 
bilo kojem pitanju. Tako su sredinom 
studenog mjeseca, na poziv Općinskog 
poglavarstva, posjetili našu Općinu. Na 
tom radnom sastanku bilo je govora o 
svim većim projektima koje je započela i 
nastavlja naša Općina. Razgovaralo se, 
dakako, o izgradnji nove škole i sportske 
dvorane u Svetom Iliji kao i izgradnje 
sportske dvorane u Beletincu. Naša 
općina uspjela je u zadnji osam godina 
otkupiti potrebno zemljište, financirati 
izradu projektne dokumentacije i 
ishoditi građevnu dozvolu za spomenute 
dvorane i školu. Za sve te radnje Općina 
je do sada potrošila milijun i 200 tisuća 
kuna. Sve ovo dobro je poznato 
gospodinu županu i na postavljeno 
pitanje kako dalje, župan je odgovorio 
slijedeće. „U ovom trenutku blagajna 
Županije je prazna, a svima nama dobro 
je poznat razlog takvoj situaciji. Zbog 
taga je Varaždinska županija uputila  
Vladi RH i resornim ministarstvu plan 
izgradnje i dogradnje škola i dvorana u 
Županiji. Na prvom mjestu tog plana je 
izgradnja nove škole i sportske dvorane 
u Svetom Iliji kao i sportske dvorane u 
Beletincu. Ovog trenutka postoje čvrsta 
obećanja od strane Vlade i resornog 

ŽUPAN  dr. sc. Zvonimir Sabati POSJETIO JE NAŠU OPĆINU

ZAJEDNIČKIM SNAGAMA DO SIGURNIJIH I LJEPŠIH ULICA
stanovnici dijelova Radničke i 
Vodovodne ulice koji su obuhvaćeni 
ovim radovima. 

Na žalost, zbog loših vremenskih 
prilika radovi nisu u potpunosti 
dovršeni pa će se uređenje zelenih po-
vršina uz same prometnice i presvla-
čenje asfaltnim tepihom u Vodovodnoj 
ulici nastaviti kad vremenski uvjeti 
budu povoljniji.

Ovom prilikom ujedno možemo 
najaviti i proširenje projekta na 
preostali dio Vodovodne ulice čije je 
uređenje predviđeno početkom 2009. 
godine. Na taj će način cijela Vodovodna 
ulica dobiti novo lice i zasigurno postati 
jedna od najljepših ulica u našoj općini.

Predsjednik MO Beletinec,
Marin Bosilj

Vodovodna ulica će tijekom
2009. poprimiti još ljepši izgled.

ministarstva o financiranju izgradnje. 
Škola i dvorane će se graditi i to uskoro. 
Sufinanciranjem  Županije i Općine  
krenut će se u realizaciju navedenih 
projekata.“

Gradnja biljnog pročistača za 
naselje Sveti Ilija počet će uskoro. 
Izgradnju će u cijelosti financirati 
Županija i Hrvatske vode. Ideju o tom 
projektu dala je Županija prije pet godina 
(župan Z. Sabati) i ujedno bi to bio tzv. 
pilot projekt. Općina je otkupila potrebno 
zemljište, a Županija je platila izradu 
projektne dokumentacije. Nakon 
dobivanja građevne dozvole uskoro bi 
trebala započeti gradnja. Prema toj ideji 
u našoj Općini trebalo bi izgraditi još 
četiri takva pročistača i to: - jedan za 
Žigrovec/Doljan, jedan za Tomaševec 

/Križanec jedan za Beletinec/Krušljevec i 
jedan za Seketin.

Sljedeće godine nastavit će se 
izgradnja nogostupa i biciklističke 
staze od Doljana prema Turčinu. Po-
trebna financijska sredstva osigurat će 
50% Županijska uprava za ceste i 50% 
Općina Sveti Ilija. Slijedilo je obećanje da 
će Županija u buduće pružati financijsku 
i savjetodavnu pomoć, a posebno u 
domeni pred-pristupnih fondova i 
resornih ministarstava. (Nadamo se da 
to nisu samo pusta obećanja.)

Nakon sastanka u prostorijama 
Općine, župan i članovi  Poglavarstva 
obišli su sva naselja naše Općine te smo 
župana na licu mjesta upoznali s našim 
planovima i projektima za iduću godinu.

 Općinsko poglavarstvo
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Na inicijativu Mjesnog odbora Beletinec ove je godine  
prioritetno (zbog sigurnosti  djece i mještana)  u prvi plan 
stavljena izgradnja nogostupa koji povezuje Livadsku i 
Radničku ulicu. Razmatrajući  stanje sigurnosti, načelnik 
Općine Ivica Minđek je s članovima Poglavarstva donio 
odluku o izgradnji nogostupa u ulici Stjepana Radića ukupne 
dužine 400 metara. Prišlo se konkretnoj realizaciji pa je 10. 
prosinca ove godine dožupan Goran Kaniški svečano i 
otvorio spomenutu dionicu nogostupa. ( na slici)  

Projektom je obuhvaćeno saniranje odvodnih kanala i 
izgradnja  pješačke staze kojom će se najviše kretati  djeca na 
putu do škole te mještani.  

Radove na izgradnji nogostupa izvela je Tvrtka 
„Trgoingrad“ iz Zeline, a vrijednost radova  iznosi 618.000 
kuna od čega ŽUC financira 309.000 kuna, a ostalih 309.000 
Općina. (Važno je spomenuti da je intervenciju načelnika i 
članova Poglavarstva resorno ministarstvo pokrilo i taj 
općinski dio troškova). 

Kako smo doznali, ovakav model izgradnje pješačke 
staze, ako će  sadašnji načelnik voditi Općinu,  provest će se i 
od  Doljana prema Tomaševcu. Otvorenje se planira za Dana 
općine 2009.  godine.

 

Vječno počivalište naših najbližih i okoliš uz njega 
sastavni je dio života i rada jedinica lokalne samouprave, 
ali i svih mještana.    

Tijekom protekla dva mjeseca završeno je uređenje 
okoliša groblja u Beletincu. Dovršen je potporni zid, uređeno 
je stepenište te asfaltirano parkiralište, uređena je i proširena 
Tiha ulica  dio Radničke ulice.

Sljedeću godinu planira se nastavak uređenja posta-
vljanjem ograde te uređenje cijele nove čestice (novo  groblje). 

Vrijednost svih  dosadašnjih radova kreće se oko 
320.000 kuna, a radove je najvećim dijelom izvodila tvrtka 
Hranić iz Ivanca te sama Općina sa svojom mehanizacijom.
Ovom prilikom molimo sve mještane da vode brigu oko 
očuvanja okoliša, posebno cvijeća i drveća .

MO Beletinec

Nogostup u Beletincu otvorio je zamjenik župana Goran Kaniški 
i zamjenik načelnika Općine Marin Bosilj uz nazočnost pre-
dsjednika Općinskog vijeća Zdravka Ostroškog, načelnika Ivice 
Minđeka, članova Poglavarstva, ravnatelja ŽUC-a Tomislava 
Osonjačkog te predstavnika izvođača.
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općine Sveti Ilija želi općine Sveti Ilija želi 

općinska organizacija općinska organizacija 
SDP-a Sveti IlijaSDP-a Sveti Ilija

Sretan Božić 
i vesele novogodišnje   blagdane 

svim žiteljima 
općine Sveti Ilija želi 

općinska organizacija 
SDP-a Sveti Ilija

Svim žiteljima Općine Sveti IlijaSvim žiteljima Općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen Božić i sretan i blagoslovljen Božić i 
puno zdravlja u 2009.g.želipuno zdravlja u 2009.g.želi
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HNS-a Općine Sveti IlijaHNS-a Općine Sveti Ilija

Svim žiteljima Općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen Božić i 
puno zdravlja u 2009.g.želi
općinska organizacija
HNS-a Općine Sveti Ilija

Sretan i veseo Božić te Sretan i veseo Božić te 
uspješnu 2009.g. svim žiteljima uspješnu 2009.g. svim žiteljima 

općine Sveti Ilija želi općine Sveti Ilija želi 
Općinski odborOpćinski odbor

HSS-a Sveti Ilija HSS-a Sveti Ilija 

Sretan i veseo Božić te 
uspješnu 2009.g. svim žiteljima 

općine Sveti Ilija želi 
Općinski odbor

HSS-a Sveti Ilija 

Svim žiteljima općine Sveti IlijaSvim žiteljima općine Sveti Ilija
puno zdravlja, sreće i svako puno zdravlja, sreće i svako 

dobro povodom Božića i dobro povodom Božića i 
Nove godine želiNove godine želi

općinska organizacija općinska organizacija 
HSLS-a  Sveti IlijaHSLS-a  Sveti Ilija

Svim žiteljima općine Sveti Ilija
puno zdravlja, sreće i svako 

dobro povodom Božića i 
Nove godine želi

općinska organizacija 
HSLS-a  Sveti Ilija

Uređenje okoliša groblja   
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Obiteljski glasnikObiteljski glasnikObiteljski glasnik

Udruga „Moj hobi“ u SUBOTU, 27. prosinca 2008.g.organizira veliku novogodišnju priredbu pod nazivom „50+“. Zabavne i 
popularne pjesme pjevat će izvođačice i izvođači  stariji od 50 godina, a koji su se prijavili i  žive na području naše 

općine. Za taj prigodan i zabavni program već vlada VELIKI INTERES pa se karte po cijeni od svega 10 kuna  mogu nabaviti u 
većini prodavaonica  mješovite robe na području općine. Prvo mjesto donosi  1000 kuna, drugo mjesto 500, a treće 300 kuna. 
Očekuje se i nastup zanimljivih gostiju, a posebna nagrada bit će dodijeljena i od strane PUBLIKE. Program prati Alfa-bend. 

Čestit Božić, uspješnu 2009. g., 
puno veselja i ugodnih trenutaka 

svim korisnicima naši usluga i  
svim žiteljima općine Sveti Ilija,

žele članovi Alfa benda: 
Kiki, Mišo, Dejan, Pepi i 

Toni s obiteljima 

Svoj djeci i njihovim
roditeljima sretan i 
blagoslovljen Božić te 
veselu i bezbrižnu 
Novu godinu žele 
članovi i Izvršni odbor 
Udruge „Moj hobi“

Čestit Božić i sretnu 2009.g. svim 
članovima naše Zajednice i svim 
žiteljima općine Sveti Ilija 
od srca želi
Vatrogasna zajednica 
općine  Sveti Ilija

Iskrene želje povodom 
Božića i Nove godine 

upućujemo svim našim 
članicama i svim ljudima 

dobre volje!
Udruga žena sela Doljan

Općine Sveti Ilija

U humanitarnoj akciji 
„Za malog Sašu“, 8.11. 
ove godine, sv. Martin je 

na Varaždinskom placu  bio 
srdačno dočekan. (Više na str.6) 
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 Dođite i zabavite se !



 od 2005.g. izlazi kao 
podlistak "Općinskog lista".

Naklada:  
1000 primjeraka, besplatno

Sjedište:  
Trg J. Godrijana 2, Sveti Ilija;

Uredništvo:  
P. Domislović, M. Lakuš, D. Meštrić;

Glavni i odgovorni urednik 
Obiteljskog glasnika: Darko Meštrić

Obiteljski glasnik
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Općina Sveti Ilija u suradnji 
s Radio Varaždinom (8. 
studenoga 2008.g.)  priključila 
se humanitarnoj akciji „Za 
malog Sašu“. Mnogi slušatelji 
tog radija, kao i brojni po-
sjetitelji varaždinskog placa, 
te su subote tijekom dvosatnog 
programa imal i  pr i l iku 
upoznati  našu malu, ali vrlo 
aktivnu općinu.

U akciji su sudjelovale mnoge 
udruge s područja naše općine. 
Tako se udruga „Grozdek“  iz 
Svetog Ilije predstavila svojim 
mladim vinom i rakijom,  na 
oduševljenje brojnih posjetitelja. 
Udruga žena sela Doljan izne-
nadila je posjetitelje domaćom 
makovnjačom, orehnjačom i 
štruklima. Cjelokupni program je 

HUMANITARNA AKCIJA NA VARAŽDINSKOM  PLACU
svojim plesom, pjesmom i 
nastupom u narodnim nošnjama 
upotpunio KUD „Beletinec“. 
Aktivan je bio   i načelnik naše 
općine Ivica Minđek koji se 
itekako naradio, jer  ipak  je 400 
porcija gulaša trebalo podijeliti. 
A kakva bi to proslava Martinja 
bila bez sudjelovanja sv. Martina 
(Darka Meštrića) koji je mošt 
prekrstio u mlado vino uz pomoć 
Štefeka i Barice. Brojne pro-
laznike i posjetitelje našeg 
štanda zabavljali su i „Stari 
pajdaši“ koji su svirali puna dva 
sata na veselje i oduševljenje 
svih. Zdušno je pomagala i naša 
međunarodna delegacija iz 
Devinske Nove Vesi tako da je 
sam događa j  popr imio  i  
međunarodni karakter. Svojom 

donacijom i sudjelovanjem u 
akciju se uključila i državna 
tajnica i nacionalna predsjednica 
zajednica žena „Katarina 
Zrinski“ gđa Bianka Matković 
kao i pomoćnica ministra 
vanjskih poslova i europskih 
integracija gđa Andrea Gustović-
Ercegovac. Općina se ovom 
akcijom na najljepši mogući 
način predstavila svim slu-
šateljima Radio Varaždina, ali i 
brojnim posjetiteljima koji su 
prepoznali naša otvorena srca i 
vedar duh. U ime Općinskog 
poglavarstva i u svoje osobno 
ime zahvaljujem svima koji su 
sudjelovali u ovoj humanitarnoj 
akc i j i ,  a  posebno naš im 
vrijednim udrugama. 

Nadica Dreven-Budinski

Doprinos humanitarnoj  akciji „Za malog Sašu“ dali su:

Članice Udruge žena sela Doljan 
i načelnik Ivica Minđek  

Udruga vinogradara i voćara „Grozdek“
pod vodstvom predsj. Ilije Kefelje

KUD Beletinec  na čelu s predsjednikom
Franjom Kuharićem

Gosti iz Slovačke i koordinator za                      
međunarodnu suradnju Ivan Domislović 

Legende tamburaške glazbe
„Stari pajdaši“ (ili, svi su oni Vajda) 
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Razdragano, svečano i veselo 
bilo je „Kod Barbare“ u subotu 13. 
prosinca 2008.g. kada je  Pogla-
varstvo Općine Sveti Ilija priredilo 
prijam za roditelje i njihove bebe 
koje su rođene u proteklih nekoliko 
mjeseci. 

DJECA  I SVETI  NIKOLA VLAKOM DO BUDINŠČINE I ČAKOVCA

Tradicionalno druženje stano-
vnika treće dobi iz Doljana 
organizirano je 7. prosinca ove 
godine - u kontejneru

Iako prostor za druženje nije bio 
odviše prostran, ipak se okupilo 
dvadesetak stanovnika starije dobi 
iz Doljana koji su, pričajući o 
svakodnevnom životu i radu, 
pronašli smisao druženja i pokazali 
da se uz malo dobre volje može sve 
postići.

Druženje su inicirale članice 
Udruge žena iz Doljana, a Nadica 
Dreven  Budinski (članica Pogla-
varstva zadužena u Općini za dru-

OD SRPNJA DO PROSINCA 16 NOVIH STANOVNIKAOD SRPNJA DO PROSINCA 16 NOVIH STANOVNIKAOD SRPNJA DO PROSINCA 16 NOVIH STANOVNIKA
Mladim roditeljima i njihovim 

prinovama obratio se zamjenik 
načelnika Marin Bosilj i članica 
Poglavarstva Nadica Dreven-
Budinski. (na slici.) 

Čestitajući im, M. Bosilj je na-
glasio kako se sljedeće godine za 
svako novo dijete može očekivati i 
poklon bon veći od tisuću kuna te je 
izrazio želju za daljnjim natalitetom 
unutar naše općine. 

Nakon prigodne božićne čestitke 
uslijedio je mali domjenak koji je 
ujedno poslužio i za razmjenu 
iskustava mladih obitelji, a u 
diskusiji su, na svoj način, 
sudjelovali: Patrik Ostroški, 
Marija Pintarić, Matea Ivičević, 

Matej Mikulić, Ema Islami, Drago 
Njegovec, Niko Gašparić, Vita So-
kol, Leona Domislović, Erik Vuk, 
Martin Ptiček, Lana Siročić, Bela 
Ostroški, Ida Novak, Jana Kefelja i 
Lea Makar.

 D. Meštrić

štvene djelatnosti ) posjetila je ovaj 
skup i zaželjela svima zdravlja i 
radosti t i jekom nadolazećih 
blagdana. Uz prigodne poklone bilo 
je vremena i za pokoju recitaciju, 
dobar vic, pje-smu ili uspomenu iz 
mlađih dana. Dobar primjer 
pozitivnog razmišljanja zasjenio je i 
ovaj put nečije pesimističko 
razmišljanje, ali i onih koji još uvijek 
ne vjeruju da su takva okupljanja 
moguća i u drugim sredinama. 

Uredništvo Obiteljskog glasnika 
želi svima dobro zdravlje i još češća 
druženja.

D. Meštrić

UDRUGA ŽENA SELA 
DOLJAN OPĆINE SVETI ILIJA

Zbog lakše organizacije, kapaciteta 
vlakova, ali ponajviše zbog sigurnosti 
djece nije se prišlo zajedničkoj orga-
nizaciji izleta u kojem bi se na istom vlaku 
sa sv. Nikolom vozila djeca iz vrtića i 
školska djeca. Zato su odlasci vlakova 
bili usmjereni na dva odvojena termina…

Bez obzira na tu činjenicu,  
zadovoljstvo djece bilo je ispunjeno, a 
posebno u trenutku kada ih je sv. Nikola 
darivao. 

Općina Sveti Ilija ovom je prilikom 
osigurala  preko 500 poklon paketića. 
Prema izjavama djece, pratitelja i roditelja  
ovakvi izleti trebali bi biti češći te 
usmjereni i na druge grupe, udruge ili 
društva. Vlak je idealno mjesto za 
druženje, pjesmu i zajedništvo, a to se 
pokazalo i tijekom proteklog blagdana 

Svetog Nikole. Općinsko poglavarstvo 
zahvaljuje svima koji su prihvatili ovakav 
način druženja djece i odraslih.

Nadica D.-Budinski
  

Ovaj put se nije ostvarila uzrečica 
„Martin v Zagreb, Martin iz Zagreba“. 
Naprotiv, organizacija i pratnja bila je 
na zavidnom nivou.  

Sretan
Sretan

BožićBožić

i Novai Nova

godina!
godina!

Sretan

Božić

i Nova

godina!
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NISMO VAM OBJAVILI ČESTITKU ? 
Javite nam se. Sljedeći broj izlazi povodom Uskrsa. Hvala.

HRASTEK
Seketin

ROBERTO-TRANS

Specijalistička 
ordinacija 

obiteljske medicine
Nives Topolnjak, dr.med.

Trg J. Gordijana 2, Sveti Ilija
tel. 042 734 233, 098 231 200 

čestita svim žiteljima 
općine Sveti Ilija i 
korisnicima usluga
Božić i želi 
sretnu 2009.g.

SVIM ŽITELJIMA 

OPĆINE SVETI ILIJA,

POSLOVNIM PARTNERIMA I 

SURADNICIMA 

ŽELIMO SRETAN I 

BLAGOSLOVLJEN 

BOŽIĆ UZ OBILJE RADOSTI U 2009.g.

Svim kupcima, poslovnim 

partnerima i žiteljima 

općine Sveti Ilija svako dobro 

u vrijeme Božića i 

Nove godine želi

Sretan 
BOŽIĆ I 

NOVA GODINA

želi svim poslovnim 
partnerima, kupcima i 
žiteljima općine Sveti Ilija
blagoslovljen Božić i 
sretnu 2009. g. 

frizerski 
salonandraS

Doljan, Bana J. Jelačića 52
Tel. 042 734  267 Ostroški Ivan, ing. • BELETINEC, Livadska 11

BUŠENJE - MINIRANJE d.o.o.

Trgovina i mjenjačnica žita
Sveti Ilija, Vinogradska 13

Tel. 042/734-118

AUTOPRIJEVOZNIK
Ljubomir Boroviæ

Vilima Cecelje 11, Sveti Ilija
Tel. 734-272

TRGOVINA
TOMISLAV

Darko Kaselj, Sveti Ilija, B. Jelačiča 14
042 651 789, 098 267 281

Svim žiteljima općine 
Sveti Ilija želimo 
sretan Božić i Novu godinu!

želi svim žiteljima općine
Sveti Ilija

radostan i veseo Božić te 
uspješnu 2009. g.

BREŽNJAK-TRANS d.o.o.

Božo Brežnjak
Beletinec,

 Zavrtna 4, 
tel./fax. 

042 749 196

AUTOSERVIS I
VUČNA SLUŽBA

Tomaševec, B. V. Nazora 17
Tel: 042 651 775

TONI d.o.o

Trgovina 
„M I R O“

Tomaševec, B. J. Jelačića 62 

Puno radosti i 

veselja tijekom 

božićnih i 

novogodišnjih

blagdana

te uspješnu 

2009.g. 

svima od 

srca želi

Čestit Božić 
i puno zdravlja u
 2009.g. želi vam

Svima želimo čestit Božić
 i sretnu Novu godinu !

Hvala na povjerenju !

želi svim žiteljima želi svim žiteljima 
općine Sveti Ilijaopćine Sveti Ilija
puno radosnih  puno radosnih  

trenutaka za Božić i trenutaka za Božić i 
Novu godinuNovu godinu

želi svim žiteljima 
općine Sveti Ilija
puno radosnih  

trenutaka za Božić i 
Novu godinu

Svim žiteljima općine 
Sveti Ilija želim sretan 
Božić i Novu godinu!

Trgovina 

Radnička 16, Doljan • 091 1734 185 Žigrovec, Vladimira Nazora 70
Sveti Ilija

cvjećarnicacvjećarnicacvjećarnica
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Općinski list

ZAŠTITA OKOLIŠA
1. Općina će  u dogovoru s Lovačkim 

društvom „Trčka“ organizirati nadzor naših  šu-
ma i polja, a u cilju zaštite okoliša te prijaviti 
svakog tko se zatekne u nadzoru i koji  dovozi 
smeće u šume, polja ili vrši spaljivanje  smeća u 
prirodi. Posebno se to odnosi na gume, plastiku, 
perje, vunu i druge materijale koji zagađuju 
okolinu te štete nama i samoj prirodi.

 

OSIGURANJE USJEVA
2.  Svi zainteresirani mještani koji žele svoje 

usjeve (ratarske, voćarske, vinogradarske ili 
druge nasade) osigurati za slijedeću godinu bit 
će putem plakata ili javnih medija pozvani u 
Općinu, a u cilju zajedničke organizacije i edu-
kacije od strane stručnih osoba. Tu aktivnost 
predviđamo tijekom siječnja 2009.g. 

Napominjemo da će u osiguranju osim države 
i Varaždinske županije  sudjelovati i Općina Sveti 
Ilija i to samo za svoje mještane koji stanuju na 
području Općine, ali u skladu sa svojim mogu-
ćnostima.

Tijekom 2008. g. komunalni pogon Općine bio je vrlo 
aktivan i učinkovit. Na nivou čitave općine, tj. na 
području svih 8 naselja, učinjeno je sljedeće:

- iskopano je više od  2000  metara  raznih kanala;
- postavljeno je 1200 metara raznih propusta vode, 
odvodnje, mostova;

- postavljeno nekoliko desetina slivnika, šahtova itd.;
- isplanirano preko 3000 metara makadam cesta, 
navozom sa šljunkom, uređenjem bankina;

- uređenje dječjih igrališta;
- autobusne postaje Žigrovec i Sv. Ilija

Novouređene autobusne postaje u Svetom Iliji i Žigrovcu 
(Doljanu) osim funkcionalnosti sada doprinose i ljepšem izgledu 
ovih naselja.

Komunalni pogon Općine Sveti Ilija

TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI
UREĐUJU SE AUTOBUSNA STAJALIŠTA

Zbog sigurnosti vlastite djece pokrenuta je 
inicijativa roditelja iz ulica Bana J. Jelačića i V. 
Nazora za uređenjem autobusnih stajališta u Toma-
ševcu. Nakon dogovora sa ŽUC-om i izrađene 
projektne dokumentacije, krajem kolovoza započela 
je izgradnja i uređenje autobusnih stajališta u 
Tomaševcu.

S ovom inicijativom građana upoznati su i vijećnici 
Tomo Cikač, Josip Cikač i Jasna Blagus koji su na 
radnom sastanku u Općini dogovorili tijek izvedbe ovog 
projekta.  

Nakon toga načelnik Općine Ivica Minđek je s   
članovima Poglavarstva donio odluku da se ide u 
izgradnju autobusnih stajališta zbog same sigurnosti 
djece, jer im prijeti opasnost za vrijeme čekanja 
prijevoza do škole (s obzirom da autobus čekaju na 
„samoj cesti“).

Radove trenutno izvode djelatnici PZC-a. Za projekt 
će se  utrošiti 380.000 kuna, a isti će biti dovršen prema 
vremenskim uvjetima i prema projektnoj dokumentaciji 
koja obuhvaća dolazak i odlazak  autobusa s ovih 
stajališta. Izgradnjom autobusne stanice u ulici B. J. 
Jelačića (s južne strane) uredit  će se i dio kanala koji je 
dosad prijetio poplavom obitelji Cepanec (plavljeno je 
dvorište i vrt.)

Autobusno stajalište u izgradnji.

ObAvIjEsTi
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Temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom 
regionalnog razvoja (plan EIB II) o sufinanciranju  
izgradnje i modernizacije nerazvrstanih cesta, ovih 
dana započela je realizacija projekta koji je osigurao 
načelnik s članovima Poglavarstva, a  koji obu-
hvaća plan i program izgradnje za čitavu našu 
općinu, točnije za svih 8 naselja. Trenutno se vrši 
priprema na cesti Krušljevec - Conari. Budu li  
vremenski uvjeti dozvoljavali  gradit će se prema planu, 
a svi radovi iz ovog programa moraju biti gotovi do 
svibnja iduće godine.

Zalaganjem i čestim intervencijama načelnika 
Ivice Minđeka i članova Poglavarstva prema  raznim 
ministarstvima Republike Hrvatske,  uspjela su se 
(tijekom 2008.g.)  pokrenuti razna    javna poduzeća  
koja su u našoj Općini  odradila veći broj  građevinskih 
zahtjeva, a sve u cilju poboljšavanja standarda naših 
mještana. 

Evo nekih primjera:  

HEP Varaždin
Rekonstrukcija i izgradnja novih vodova;
- Krušljevec -Kalnička i Livadska ulica
  (20 novih stupova)
- Beletinec -Stjepana Radića sa svim odvojcim
  (40 stupova);
- Sv. Ilija -Vinogradska, Bana Jelačića, I. Stankusa i 

dr. (30 betonskih stupova);
- Seketin - V. Nazora, M. Gupca, (24  stupa);
- Tomaševec B. - A. Šenoe, autobusna postaja
  ( 6 stupova);  

Vrijednost   rekonstrukcija i izgradnje    iznosi   
ukupno oko  1.100.000 kuna

I CONARI DOČEKALI SVOJIH „5 minuta“

Odlična suradnja s 
javnim poduzećima

Radove izvodi tvrtka PZC iz Varaždina, a  
financiranje je iz resora ministarstva i Općine što 
ukupno iznosi 1.890.000 kuna, od čega na mini-
starstvo otpada 1.200.000 kn, a na općinu 690.000 
kuna.

Iako se, objektivno, poduže čekalo na ovaj zahvat, 
čelnici Općine nisu zaboravili stanovnike zaseoka 
Conari tako da će i putovi prema njihovim kućama 
uskoro biti sigurniji i bolji.

Put od Krušljevca prema Conarima bit će primjereno 
uređen i asfaltiran. (Baš kao na slici lijevo.)

VARKOM Varaždin
Rekonstrukcije i izgradnje   vodovodne mreže: 
 Tomaševec - A. Šenoe……...........................…280 m
 Križanec - Nova ulica…………......................... 55 m
 Sv. Ilija - Prežburg, Vodovodna, V. Cecelje.......500 m
 Beletinec-  Dražena  Obrstara Caca.....................60 m
 Seketin -  Zavrtna, Jurišičeva, Palih boraca..…880 m

 Vrijednost  rekonstrukcije i izgradnje  iznosi oko 
700.000 kuna

Općinski list

Seketin: - izmjenu starih i dotrajalih električnih 
stupova pratili su Ivica Cepanec, predsjednik mjesnog 
odbora i Stanislav Krklec, vijećnik.



Pod "društveno poticanom stanogradnjom" u 
smislu spomenutog programa razumijeva se 
izgradnja stanova uz sudjelovanje tzv. javnih 
sredstava (države i jedinica lokalne samouprave), 
što kao posljedicu ima reduciranje troškova za 
krajnjeg korisnika stana.    

Ovaj program se bavi izgradnjom stanova za 
potrebe građana po njima pristupačnim uvjetima. 
Stanovi iz programa POS-a grade se za prodaju 
skupini građana s prosječnim platežnim mogu-
ćnostima koji nemaju riješeno svoje stambeno 
pitanje, a nisu u mogućnosti samostalno riješiti 
problem kupnje stanova po tržišnim uvjetima. 
Organizacija izgradnje obavlja se u Agenciji za 
pravni promet i posredovanje nekretninama - APN, 
a sudionici su i jedinice lokalne samouprave. 

   Stanovi kupoprodajnim ugovorom postaju 
vlasnički stanovi. Površina stana ovisi o broju 
članova obiteljskog domaćinstva.  Za kupnju stana 
uz obročnu otplatu, kupac osigurava financijska 
sredstva kao vlastito učešće i to najmanje u iznosu 
15% predračunske vrijednosti stana.

 Za kupnju stana uz obročnu otplatu kupac, 
hrvatski branitelj-dragovoljac iz Domovinskog rata 
i kupac koji ima obitelj s troje ili više djece ne 
moraju osigurati financijska sredstva kao vlastito 
učešće.

Kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan 
rok otplate, uključivo mogući poček (jedna godina 
počeka) plaćanja obroka te razdoblje otplate 
kreditnih sredstava banke, ne može biti duži od 31 
godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.
   Mjesečni obrok kod obročne otplate utvrđuje se 
na način da je njegova visina za cijelo razdoblje 
otplate ujednačena, time da iznos mjesečnog 
obroka ne može biti niži od 0,25% prodajne cijene 
stana.

Kod obročne otplate cijene stana, kamata na 
vrijednost javnih sredstava sadržanih u cijeni stana 
za razdoblje počeka do podmirenja duga banci 
obračunava se po kamatnoj stopi u visini 2% 
godišnje (konformno) i pripisuje glavnici, a za 
razdoblje otplate obračunava se po kamatnoj stopi 
u visini 5% godišnje (dekurzivno).

U tijeku obročne otplate stana kupac može, 
ovisno o uvjetima banke, izvršiti prekid otplate i 
platiti odjednom ukupni preostali iznos cijene stana 

ANKETA O INTERESU GRAĐANA 

s pripadajućom kamatom na javna sredstva za 
razdoblje do prekida otplate.

2Prosječna prodajna cijena stana po m  korisne, 
odnosno prodajne površine na jednom sta-
mbenom objektu ne može biti viša od etalonske 

2cijene građenja m  stana uvećane za 30%; 
21.109,37 EUR m  maksimalno (očekivana cijena 

2cca 900 EUR m  )  Etalonska cijena građenja iznosi 
2792,41 EUR po m  korisne površine stana.

Uvjet banke je ocjena platežne, odnosno 
kreditne sposobnosti kupca.Radi sagledavanja i 
ocjene stvarnih potreba i financijskih mogućnosti 
potencijalnih kupaca, te za potrebe razrade svih 
drugih elemenata vezanih za realizaciju 
«Programa društveno poticane stanogradnje» u 
Općini Sveti Ilija ocijenjeno je nužnim prikupiti 
odgovarajuće podatke od građana. Stoga Vas 
pozivamo  da  se  odazovete  na  ovu  anketu  
te anketni listić ispunite i dostavite do 15. 
s i j e č n j a  2 0 0 9 .  g o d i n e  n a :  e - m a i l :  
opcina.sveti.ilija@gmail.com, putem pošte ili 
osobno na adresu Općina Sveti Ilija, Trg Josipa 
Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija.

Anketni listić možete preuzeti na web 
stranicama www.opcina-sveti-ilija.hr ili osobno u 
Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 
Sveti Ilija.

Posebno ističemo da ova Anketa nije podloga 
za konkretan odabir, odnosno izradu konkretne 
Liste prioriteta. Informacije prikupljene ovom 
anketom služit će isključivo za dobivanje pregleda 
relevantnih podataka i elemenata u cilju izrade što 
kvalitetnije snimke stvarnih potreba i financijskih 
mogućnosti potencijalnih kupaca, a kako bi se na 
što primjereniji način pristupilo operativnoj razradi 
predmetnog projekta. S obzirom na to da o 
prikupljenim podacima ovise daljnje aktivnosti i 
ocjena dugoročnog interesa Općine u budućem 
sudjelovanju u "Programu društveno poticane 
stanogradnje", u okviru kojeg se građanima omo-
gućava da lakše riješe stambeni problem, molimo 
Vas da se odazovete na ovu anketu, odnosno da 
popunite anketni listić traženim podacima i 
dostavite na navedene adrese. 

Općinsko poglavarstvo
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Ispitivanje o mogućnostima sudjelovanja građana u 
" Programu društveno poticane stanogradnje" 
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U ozračju božićne radosti želim 
svim župljanima i dobročiniteljima 
sretne i blagoslovljene božićne 
blagdane te uspješnu Novu 2009. u 
koju ćemo uskoro zakoračiti!

Ove godine imali smo u župi 
nekoliko investicija koje su bile potr-
ebne za normalno odvijanje života 
župne zajednice u župi.

Na početku smo morali urediti i 
obnoviti vjeronaučnu dvoranu u kojoj 

CRKVA I OPĆINA NOVA VRATA NA CRKVI SVETOG ILIJE PROROKA
 Dragi župljani i svi ljudi dobre volje!

Nakon ugrađivanja nekoliko novih crkvenih vrata velečasni Izidor Ferek obišao je s načelnikom Općine Ivicom Minđekom i 
Franjom Korparom, članom Poglavarstva, okoliš Crkve te su tom prilikom dogovorili  još neke dodatne zahvate i investicije.

se odvija vjeronauk, probe pjevanja i 
manji susreti i sastanci.  Uveden je u 
crkvu i novi razglas. Od većih zahvata 
bilo je instaliranje novog grijanja u 
Crkvi (jer je staro na termogen već bilo 
dotrajalo i neefikasno.) Zahvaljujući 
općinskoj donaciji od 40 tisuća kuna 
na crkvi su ugrađena sva nova vrata od 
hrastovine što je također malo veći 
zahvat. Sve te investicije iznose nešto 
više od 190 tisuća kuna. Još nam je 
preostalo isplatiti majstoru za crkvena 
vrata oko 40 tisuća kuna, Nadam se da 

ćemo i to uspješno riješiti. Sve smo to 
mogli isplatiti od novca koje je župa 
imala na dan primopredaje, vaših obi-
teljski doprinosa i donacija.

Stoga još jednom zahvaljujem 
Općini na donaciji, kao i svim ostalim 
donatorima te vama poštovani župljani 
koji ste dali obiteljski doprinos.

Još jednom želim svima sretan i 
blagoslovljen Božić i uspješnu Novu 
2009. godinu

Izidor Ferek, župnik

                    

STIPENDIJE STUDENTIMA
Na temelju Odluke o stipendijama Općine Sveti Ilija od 29. 

08. 2008. godine, Općinsko poglavarstvo raspisalo je natječaj 
za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 
2008/2009. Natječaj je objavljen u Regionalnim tjedniku od 
23. rujna 2008. godine.

Prema Odluci o stipendijama, studenti prve godine 
nemaju pravo na stipendiju. Stipendije Općine dodjeljuju se 
za 10 mjeseci, računajući od 1. listopada 2008. godine. Iznos 
stipendije utvrđuje se u visini od 300 kuna mjesečno za 
studente koji studiraju na području Varaždinske, Međi-
murske i Koprivničko-križevačke županije, Grad Zagreb 500 
kuna, a 600 kuna mjesečno za studenta koji studiraju na 
području ostalih županija u Republici Hrvatskoj.

Otvaranje zamolbi iz Natječaja bilo je 10. 10. 2008. 
godine u prostorijama Općine te su tom prilikom, radi 
transparentnosti,  pozvani svi podnositelji zamolbi. 

Stipendije Općine Sveti Ilija dobivat će slijedeći studenti.
1. MAJA MIKIĆ, DOLJAN - Medicinski fakultet u Rijeci 
2.JURICA JURIŠA, SEKETIN- Ekonomski fakultet u 

Zagrebu 
3.MONIKA PTIČEK, SVETI ILIJA - Visoka učiteljska škola u 

Čakovcu 
4.MATEJA MIKIĆ, DOLJAN  - Medicinski fakultet u Rijeci 
5.ANA KRPAN, SVETI ILIJA - Visoka zdravstvena ustanova u 

Zagrebu 
6.IVICA HORVATIĆ, ŽIGROVEC - VUŠ Čakovec 
7.MARTINA MILOVEC, BELETINEC - Filozofski fakultet u 

Rijeci
Podsjećamo, Općina daje i 400 kuna za svako dijete 

predškolske dobi koje polazi u bilo koji dječji vrtić i 
sufinancira prijevoz srednjoškolskih učenika. 

Da nismo zaboravili studente dokazali smo ovim 
dodjeljivanjem stipendija. Nadamo se da će nam se učenici i 
studenti odužiti na najbolji mogući način, a to je dobro 
vladanje i odlične ocjene. 

DODATNA POMOĆ I DJEČJEM VRTIĆU «ANĐEO»
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Obzirom da svake godine ima sve više polaznika dječjeg 
vrtića, postojeći prostori postali su pretijesni. Bilo je nužno 
proširenje prostora koje još uvijek nije dovoljno. To je i 
učinjeno. Pošto dječji vrtić nije bio u mogućnosti podnijeti taj 
trošak, bili su prisiljeni potražiti razne donatore. Tako je i 
Općinsko poglavarstvo dodijelilo donaciju od  11.000,00   
kuna. Uvjereni smo da je donacija dodijeljena u prave svrhe. 

Zbog sve većeg broja djece u vrtićima (preko 
50) Općina Sveti Ilija se sljedeće, 2009.g., 
postepeno sprema za izgradnju novog, pro-
storno većeg vrtića. Zemljište za tu namjenu je 
već osigurano. Najvažnije je da djeca koja 
stanuju u našoj općini i ostanu u našem vrtiću, 
tj. matičnoj općini. 
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