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Blagoslovljen Božić
te sigurnu i sretnu

Novu Godinu
želi Vam

Neka vam dodir 
anđelova krila
donese pregršt 
smijeha i mira!
Svim ljudima dobre volje 

sretan Božić i uspješno novo ljeto 
žele učenici i djelatnici

OŠ "Vladimir Nazor", Sveti Ilija

Krist će nam doći, 
sva sreća svijeta 

zasjat će 
u božićnoj noći

žele učenici i djelatnici

OŠ Beletinec

ČESTIT BOŽIĆ I 
SRETNU NOVU GODINU
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Ova je godina uistinu posebna 
ako ju gledamo i doživljavamo 
kroz prizmu materijalnih i 
financijskih rezultata. Vjerojatno 
je mnogima donijela Besparicu, 
Nesigurnost i Nepovjerenje. S 
druge strane, ima mnogih koji ovu 
godinu ne bi mijenjali ni za što na 
svijetu… Kada bi se radila anketa, 
svatko bi imao svoju teoriju. 
Teorija vašeg načelnika isprepliće 
se s višegodišnjom praksom i 
stvarnošću pa mi je dužnost da se 
opet obratim s nekoliko uvodnih 
riječi, a sve u cilju optimizma, jer 
jedino tako možemo dalje. Prva 
rečenica ovog uvodnika je stvarna, 
posebna i zato ovdje želim napo-
menuti kako materijalna i fina-
ncijska situacija unutar Općine 
nije kao prijašnjih godina (što su 
mnogi već primijetili), a niti 
Proračun nije kao u našim zlatnim 
vremenima, npr. u 2006. godini. 

Ruka Krize počešljala je sve, 
dakle nije zaobišla niti našu 
Općinu pa zato pozivam sve vas, 
poštovani žitelji Općine Sveti Ilija, 
da s razumijevanjem i poštova-
njem odmjerite stvarne snage i 
mogućnosti naše sredine te 
shvatite kako se Proračun puni, 
usuđujem se reći na kapaljku. 
Posebno apeliram na neposredne 
korisnike Proračuna (udruge, 
društva, klubove) koji su prvi 
uvidjeli da na njihovim žiro-ra-
čunima više ne cvatu ruže. Ne, ne 
opravdavam nikoga, a naročito ne 
Općinsko vijeće koje je imalo 
podosta muke izbalansirati sve 
zahtjeve i potrebe građana, mje-
snih odbora, projekata i sl., samo 
konstatiram da ću zajedno s vama 
novu godinu dočekati skromnije 
nego one prethodne i da Jedi-
nstveni upravni odjel Općine Sveti 
Ilija čini sve da se ne tapka u 
mjestu. Štoviše, nazire se svjetlo 
na karaju tunela pa ću optimistički 
i završiti ovaj uvodnik, ali i ovu 
godinu. 

Želim svima vama puno 
radosnih trenutaka u 2010. godini 
s napomenom da je od pukih brojki 
u Proračunu ipak važnije zdravlje. 
Zahvaljujem svima na podršci i 
suradnji te vam još jednom oso-
bno, u ime mojeg zamjenika g. 
Franje Korpara  i u ime djelatnika 
Općine želim sretan Božić i zdravu 
novu godinu.

Ivica Minđek, načelnik 

Na kraju ove 2009. godine želimo Vas ukratko izvijestiti o 
izmjenama i dopunama Proračuna, kao i o novom Proračunu za 2010. 
godinu. Planom i programom Općine najvažniji projekti za 2010. 
godinu  su:

-izgradnja pješačkih staza i odvodnje u Doljanu i Tomaševcu
-početak izgradnje dvorane u Beletincu
-početak izgradnje osnovne škole i dvorane u Svetom Iliji
-rekonstrukcija niskonaponske mreže te jedna nova trafostanica
-rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže (u skladu s 

predviđenim tempom gradnje) 
-modernizacija odvojaka i ulica u svim naseljima.
 Prihodi u 2009. godini najvećim su se dijelom odnosili na  porez iz 

osobnog dohotka te kapitalnih pomoći iz države. Nažalost, zbog krize 
(opravdano) trenutno nisu ispunjena obećanja resornoga 
ministarstava  i Varaždinske županije.

RASHODI U 2009. GODINI:    
a) 2.800,000 kn  za  komunalne djelatnosti kao osnove oko koje se 

sve odigravalo: uređenje cesta, odvodnja, pješačke staze, 
modernizacija starih cesta, nabava i doprema šljunka, odvoz 
iskopanog materijala, održavanje javnih površina, nabava i postava 
znakova, uređenje groblja, otplata stroja, sufinanciranje projekata s 
Varkomom i HEP-om, javna rasvjeta, otkup zemljišta u zoni i na 
groblju, dovršenje dječjih igrališta i sl.

b) 322.000,00 kn  za školstvo i predškolstvo (vrtić, mala škola, 
školu plivanja, itd.)

c) 490.000,00 kn  za kulturu, šport, socijalu te udruge građana
d) 136.000,00 kn   za poljoprivredu
PRORAČUN ZA 2010. GODINU
U prihodima se planira se kao i za 2009. godinu (sredstva od svih 

vrsta poreza i komunalnih naknada, kapitalnih pomoći iz države te 
planirani iznos za školstvo od  Varaždinske županije).

U rashodima:
a) najveći dio uložit će se za sufinanciranje pješačkih staza i 

odvodnje uz ŽUC-ove ceste, HEP, Varkom te za sufinanciranje u 
školstvu. Za spomenute djelatnosti izdvojit će se oko 1.600,000 kuna;

b) za Općinsko vijeće, Jedinstveni upravni odjel (sve režije na 
području Općine, javna rasvjeta, mjesni odbori, otplata kredita za 
stroj, plaće, komunalni pogon 
(održavanje stroja, nafta, servisi, 
itd.) izdvojit će se 930.000,00 
kuna;

c) za kulturu, šport, socijalu 
skrb i udruge građana (VZO, KUD 
te sve druge registrirane udruge) 
i prijevoz učenika  izdvojit će se 
530.000,00 kuna;

d )  z a  o d j e l  š k o l s t v a ,  
predškolu, vrtić i stipendije 
izdvojit će se 760.000,00 kuna;

e) za poticaje u poljoprivredi 
izdvojit će se 55.000,00 kuna.

NAŠA STVARNOST I REALNOST PRORAČUNA
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Općina s osam naselja i zaselkom Conari spada 
u red manjih općina u našoj Županiji, ali s obzirom 
na izgled zavičaja i potrebe stanovništva ulažu se 
značajna sredstva kako bi infrastruktura, 
prometnice, lokalni putovi, odvodni kanali i druge 
investicije bile učinkovito realizirane. Ovdje bilježi-
mo (u obliku podsjetnika) nekoliko najznačajnijih 
radova tijekom 2009. godine, ali i nekoliko 
prioritetnih zahvata u narednoj godini. 

1. IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE
Na inicijativu Općine, tijekom mjeseca svibnja 

2009. godine, potpisan je sporazum za izgradnju 
pješačke staze  nastavak u naselju Doljan prema 
Tomaševcu te jedan manji dio na ulazu u Beletinec, 
do škole. Sporazum je potpisan između Općine i 
ŽUC-a u omjeru 50:50, a s izgradnjom je trebalo 
početi tijekom ljeta ili jeseni 2009. godine. U 
realizaciju programa nije se krenulo zbog zamolbe 
ŽUC-a, jer još nemaju osigurano dovoljno 
sredstava. Projekt je zasad odgođen za 2010. 
godinu. Vrijednost ovog projekta je 700.000,00 
kuna.

2. UREĐENJE GROBLJA I OKOLIŠA  
Tijekom 2009. godine uređena je grobna kuća 

na mjesnom groblju u Žigrovcu, sanirane su 
stepenice i ulaz u grobnu kuću. Uređen je i vanjski 
dio objekta te okoliš groblja. Iz Proračuna Općine 
izdvojeno je 50.000,00 kuna, od kojih je resorno 
ministarstvo dalo 20.000,00 kuna. Važno je 
spomenuti da je zasađeno preko 150 različitih 
sadnica (tuje, šimširi i sl.). U suradnji s Općinom 
Beretinec i Gradom Varaždinom u planu za 2010. 
godinu je također i uređenje parkirališta. Za tu je 
investiciju bio raspisan i javni natječaj, odabran je 
izvođač radova, a vrijednost radova je  315.000,00 
kuna.

Za mjesno groblje Beletinec u 2010. godini  
predviđeno je uređenje sanitarija i dopunske 
prostorije u sklopu grobne kuće te nekoliko manjih 
zahvata na cijelom području groblja.

Ovim putem molimo sve posjetitelje i korisnike 
groblja u Žigrovcu i Beletincu da se pridržavaju 
odluka koje su izvješene na oglasnim pločama.

Javna poduzeća Varaždinske županije prepo-
znala su naše ideje, prihvatila projekte i investicije. 
Ovom prilikom zahvaljujemo im na suradnji i 

Tijekom 2009. godine kroz komunalni pogon 
Općine učinjeno je slijedeće:

Na nivou čitave Općine tj. za potrebe 
modernizacije cesta izgrađeno je preko 5000 
metara bankina. Za potrebe fizičkih osoba 
odrađeno je 300 sati koliko je i naplaćeno, preko 
4000 metara  navoz šljunka na makadam ceste, 

VRIJEDNE INVESTICIJE TIJEKOM ČITAVE GODINE
profesionalnom odnosu prema radovima. Evo ne-
koliko primjera:

3. HRVATSKE VODE
U Doljanu je reguliran potok uz Zavrtnu ulicu, a 

izvođač radova (iskop kanala, novi mostovi) bile su 
Hrvatske vode. Vrijednost radova iznosi 
120.000,00 kuna. U planu za 2010. godinu su pro-
jekti za saniranje kanala (radove financiraju Hrva-
tske vode), izgradnja biopročistača u Sv. Iliji (sve 
zajedno financiraju Hrvatske vode i Županija) i 
regulacija vodotoka (Doljan, Šajevo, Korana, Bele-
tinec).

4. HEP VARAŽDIN
 Realizirana je rekonstrukcija i izgradnja novih 

vodova. Izrađeni su projekti za novu trafo-stanicu 
u Beletincu (centar naselja). U Sv. Iliji napravljena 
je rekonstrukcija u ulicama M.Gupca i G.Krkleca 
(10 stupova). Planom za 2010. godinu bit će 
obuhvaćena rekonstrukcija mreže na području 
čitave Općine, tj. u svim naseljima, a prema 
prioritetima koje iskažu mjesni odbori.

5. VARKOM VARAŽDIN
Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže 

realizirana je u Žigrovcu (cesta prema Conarima u 
dužini od 120 metara), Beletincu (Ulica S. Radića u 
dužini od 450 metara) te na Beretinščaku-Briški (u 
dužini od  800 metara). U 2010. godini planiraju se 
rekonstrukcije po svim naseljima, i to prema 
prioritetima mjesnih odbora.

Komunalni pogon poljske i šumske puteve, postavljeno je oko 200 
metara betonskih  cijevi raznih profila, a za potrebe 
zacjevljenja odnosno mostove, uz navedeno 
iskopano je i regulirano 3000 metara odvodnih 
kanala.

Veći dio radova odnosi se i na uređenja dječjih 
igrališta, javnih površina, postavljanje prometnih 
znakova i još mnogo toga o čemu će se napisati 
detaljno izvješće za vijećnike Općinskog vijeća.

Na području cijele Općine za uređenje okoliša i 

ulica uložena su velika sredstva.
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Beretinec i Gradom Varaždinom u planu za 2010. 
godinu je također i uređenje parkirališta. Za tu je 
investiciju bio raspisan i javni natječaj, odabran je 
izvođač radova, a vrijednost radova je  315.000,00 
kuna.

Za mjesno groblje Beletinec u 2010. godini  
predviđeno je uređenje sanitarija i dopunske 
prostorije u sklopu grobne kuće te nekoliko manjih 
zahvata na cijelom području groblja.

Ovim putem molimo sve posjetitelje i korisnike 
groblja u Žigrovcu i Beletincu da se pridržavaju 
odluka koje su izvješene na oglasnim pločama.
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Ovom prilikom zahvaljujemo im na suradnji i 

Tijekom 2009. godine kroz komunalni pogon 
Općine učinjeno je slijedeće:

Na nivou čitave Općine tj. za potrebe 
modernizacije cesta izgrađeno je preko 5000 
metara bankina. Za potrebe fizičkih osoba 
odrađeno je 300 sati koliko je i naplaćeno, preko 
4000 metara  navoz šljunka na makadam ceste, 

VRIJEDNE INVESTICIJE TIJEKOM ČITAVE GODINE
profesionalnom odnosu prema radovima. Evo ne-
koliko primjera:

3. HRVATSKE VODE
U Doljanu je reguliran potok uz Zavrtnu ulicu, a 
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Hrvatske vode. Vrijednost radova iznosi 
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tinec).
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u Beletincu (centar naselja). U Sv. Iliji napravljena 
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(10 stupova). Planom za 2010. godinu bit će 
obuhvaćena rekonstrukcija mreže na području 
čitave Općine, tj. u svim naseljima, a prema 
prioritetima koje iskažu mjesni odbori.

5. VARKOM VARAŽDIN
Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže 

realizirana je u Žigrovcu (cesta prema Conarima u 
dužini od 120 metara), Beletincu (Ulica S. Radića u 
dužini od 450 metara) te na Beretinščaku-Briški (u 
dužini od  800 metara). U 2010. godini planiraju se 
rekonstrukcije po svim naseljima, i to prema 
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Veći dio radova odnosi se i na uređenja dječjih 
igrališta, javnih površina, postavljanje prometnih 
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Na području cijele Općine za uređenje okoliša i 

ulica uložena su velika sredstva.
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Temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom 
regionalnog razvoja (plan EIB II) o sufinanciranju, 
izgradnji i modernizaciji nerazvrstanih cesta, 
završena je realizacija projekta temeljem kojeg su 
se modernizirale ceste na području cijele Općine 
(pod tim podrazumijevamo nanošenje potpuno 
novog sloja asfalta ili sanacija asfaltom oštećenih 
dijelova naših lokalnih prometnica i putova). Na taj 
je način riješeno (po naseljima):

Krušljevec -  cesta prema Conarima 1000 m
  -  Kalnička ulica 500 m
  -  odvojci Željeznička ulica 120 m
Beletinec -  Vodovodna ulica 450 m
  -  Kružna (odvojak) 100 m
  -  Ulica A. Starčevića 100 m
Žigrovec  -  Conari proširenje i
    navoz šljunka 2100 m
Sveti Ilija -  V.Cecelje i Kružna 650 m
  - I. Stankusa 180 m
Seketin - Jurišičeva i Zavrtna ulica 300 m
Tomaševec - V. Nazora (odvojak) 100 m
Radove je  izvodila tvrtka PZC iz Varaždina, a 

zajedničko financiranje Ministarstva i Općine 
iznosi 1.890,000 kuna, od čega na Ministarstvo 
sufinanciralo 1.200,000 kn, a Općina 690.000,00 
kuna.

Iz sredstava Proračuna Općine i Varaždinske 
županije:

Doljan - modernizacija ulice. Lj. Gaja dužine 
350 metara (izdvajanje Općine 200.000,00 kn i 
Županije 75.000,00 kn);

IZGRADNJA  I MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA (EIB II)
Iz sredstava Proračuna Općine Sveti Ilija, Bereti-

nca, Novog Marofa, Varaždinske županije i ŽUC-a: 
Beletinec -  cesta Ledinec-Briška dužine 1000 

metara (ukupna investicija 300.000,00 kuna)
Tomaševec - autobusna stajališta - ukupno 

350.000,00 kuna, a još nedostaje tzv. fini sloj 
asfalta (navedeni iznos podjednako je investirala 
Općina i ŽUC Varaždin). 

Žigrovec - Sv. Ilija - nadstrešnice - Proračun 
Općine (50.000,00 kn)

Ovdje moramo napomenuti da Općina preko 
svojih javnih radova te komunalnog pogona 
maksimalno radi na pripremi raznih projekata,  što 
u konačnici znači i tri puta jeftinije od drugih firmi. 
To se, naravno, odnosi na pripremu cesta, iskop i 
uređenje bankina, uređenja javnih površina, iskop 
kanala, betonske radove, uređenje poljskih i 
šumskih putova, mostova i propusta te niz drugih 
aktivnosti koji smanjuju troškove radova.

SURADNJA POSTAJE PROMETNE POLICIJE VARAŽDIN I OPĆINE SVETI ILIJA

OPĆINA S MALIM BROJEM PROMETNIH NESREĆA
Postaja prometne policije Varaždin, Policijske 

uprave varaždinske ove je godine intenzivnije 
započela s provođenjem aktivnosti kao što su obilasci 
i kontakti s općinama. Cilj ovih aktivnosti je transfo-
rmacija policije u javni servis građana u poslovima 
vezanima za prometnu sigurnost te zajedničko 
rješavanje problema prometne problematike na razini 
lokalne zajednice kako bi sigurnost svih sudionika u 
prometu bila veća. 

 Takvim načinom i pristupom želimo približiti 
prometnu policiju građanima, poboljšati međusobnu 
suradnju i otkloniti bilo kakvu negativnu percepciju. 
Jednostavnije rečeno, policijski službenik PPRP 
Varaždin više neće biti profesionalac koji isključivo 
nadzire samo vozila i vozače, već prijatelj i pomagač 
većini sudionika u prometu koji poštuju zakone, tj. 
neće biti usmjeren samo na otkrivanje onih koji krše 
prometne propise, već će obavljati i druge aktivnosti 
usmjerene na rješavanje prometnih problema građana 
s ciljem poboljšanja opće sigurnosti građana i  

stvaranja prometne kulture na području Općine 
Sv.Ilija  istaknuo je načelnik Postaje prometne policije 
Varaždin Predrag Benčić na zajedničkom sastanku s 
predstavnicima Općine Sv. Ilija.

Zajednički sastanak ujedno je bio i prilika da se  
predstavnike Općine Sv. Ilija upozna s prometnom 
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Krajem lipnja 2009. konsti-
tuirano je Vijeće za prevenciju Općine 
Sveti Ilija. To je ujedno i treće 
osnovano Vijeće za prevenciju na 
području PP Varaždin, uz već ranije 
postojeća Vijeća u Varaždinu i Općini 
Sračinec. U Vijeće za prevenciju ime-
novani su načelnik Općine, načelnik 
PP Varaždin, ravnateljica OŠ Sveti 
Ilija i ravnatelj OŠ Beletinec, 
upravitelji Župa Svetog Ilije i 
Beletinca, predsjednik Općinskog 
Vijeća, liječnica spec. obiteljske 
medicine i predstavnik Općine 
zadužen za društvene djelatnosti, 
što znači 9 članova.

Vijeće za prevenciju nastoji 
utvrditi i ostvariti program preve-
ncije na području Općine Sveti Ilija 
zajedno s tijelima i ustanovama 
zaduženim za sigurnost ljudi, imo-
vine,  javnog reda i kvalitete života 
građana s ciljem prevencije krimi-
naliteta i pružanja podrške nositelji-

problematikom na njihovom 
području. Tako se na prometnica-
ma Općine Sveti Ilija dogodilo 19 
prometnih nesreća u kojima je 
jedna osoba zadobila teške tjelesne 
povrede, a šest lake. Istovremeno 
je u 13 prometnih nesreća zabilje-
žena samo materijalna šteta. Naro-
čito je pozitivno što na području 
Općine Sv. Ilija nije došlo do težih 
prometnih nesreća. Od specifi-
čnosti valja izdvojiti da se najviše 
prometnih nesreća dogodilo u 
četvrtak i petak (po 5), dok se 
najviše prometnih nesreća dogodio 
zbog brzine koja nije bila primje-
rena uvjetima na cesti. U 7 
prometnih nesreća utvrđena je 
prisutnost alkohola kod vozača, 
što predstavlja velik postotak u 
odnosu na broj prometnih nesreća, 
ali on je identičan cjelokupnom 
stanju na području Varaždinske 
županije.

Načelnik PPRP Varaždin tako-
đer je istaknuo da u odnosu na isto 
razdoblje lani, statistički poka-
zatelji imaju trend smanjenja. 
Kazao je da su ključni pokazatelji u 
padu, no riječ je o malim brojkama 
koje lako mogu stvoriti krivi 
dojam. 

Svjesni činjenice da je prometni 
odgoj i obrazovanje djece u pozna-
vanju prometnih propisa, kao i 
podizanje prometne kulture izrazi-
to važno već od najranije dobi, u 
Općini Sveti Ilija, u Dječjem vrtiću 

Anđeo u mjesecu studenom za 
dvadesetak mališana policijski je 
službenik PPRP Varaždin Davor 
Bezak održao edukativno preda-
vanje te djecu upoznao s osnovama 
snalaženja na cesti: na koji način 
prijeći ulicu te koliko je opasna 
vožnja biciklom po kolniku u 
njihovoj dobi. Na kraju preda-
vanja, svi mališani dobili su 
reflektirajuće naramenice koje će 
povećati njihovu sigurnost kod 
noćnih uvjeta.

Iz prometne policije također 
naglašavaju da njihov posao 
nikako ne treba gledati samo kroz 

izrečene kazne. Značajan dio je i u 
prevenciji sigurnosti prometa koju 
vozači često ne uočavaju. Tako su 
nedavno temeljito obišli pro-
metnice Općine Sv. Ilija i Hrvatski-
m cestama, odnosno nadležnim 
županijskim službama, uputili 
određene prijedloge za poboljšanje 
sigurnosti prometa ili primjedbe o 
uočenim nedostacima signali-
zacije.

NAČELNIK   
Predrag Benčić,  

univ. spec. crim.

Policijski službenici PU Varaždinske prilikom obilaska općine i 
boravka u Dječjem vrtiću „Anđeo“.

ma kriminalno-preventivnih akti-
vnosti te davanjem inicijativa 
Općinskom vijeću. 

Već usvojen Program rada Vijeća 
za prevenciju u 2009. godini 
obuhvaća područja suzbijanja nasi-
lja u obitelji, delinkvenciju djece, 
maloljetnika i punoljetnih osoba, 
zlouporabe droga, suzbijanje svih 
oblika kriminaliteta, osiguranja po-
voljnog stanja javnog reda i mira te 
opće sigurnosti građana i imovine. 

Program rada Vijeća za prevenciju 
nastao je upravo od prepoznatih 
praktičnih problema koji zabri-
njavaju naše građane na području 
Općine Sveti Ilija i to su najčešće: 
prekoračenje brzine automobila 
(osobnih, a pogotovo teretnih) te 
motocikala u kasne noćne sate na 
županijskoj cesti 2086 (od naselja 
Črešnjevo do Turčina) te u manjem 
opsegu na državnoj cesti D-3 od na-
selja Turčin do Lužana; ugostiteljski 
objekti za čiji se rad vežu različiti 
sigurnosni problemi, pijančevanje 
na javnom mjestu i drugi oblici 
narušavanja javnog reda i mira; 
okupljanja na nepristupačnim i neo-
svijetljenim mjestima kao mogući 
izvor prijetnje šetačima, djeci i sl.; 
sve veća prisutnost droge van 
gradskog područja; teške krađe pro-
valjivanjem u vikend kuće; obiteljsko 
nasilje i prepoznavanje nasilja u 
ustanovama na području Općine. 

Do danas su Vijeća osnovana u 
Varaždinu i u deset općina na 
varaždinskom području.

Osnovano Vijeće za prevenciju
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Temeljem potpisanog ugovora s Ministarstvom 
regionalnog razvoja (plan EIB II) o sufinanciranju, 
izgradnji i modernizaciji nerazvrstanih cesta, 
završena je realizacija projekta temeljem kojeg su 
se modernizirale ceste na području cijele Općine 
(pod tim podrazumijevamo nanošenje potpuno 
novog sloja asfalta ili sanacija asfaltom oštećenih 
dijelova naših lokalnih prometnica i putova). Na taj 
je način riješeno (po naseljima):

Krušljevec -  cesta prema Conarima 1000 m
  -  Kalnička ulica 500 m
  -  odvojci Željeznička ulica 120 m
Beletinec -  Vodovodna ulica 450 m
  -  Kružna (odvojak) 100 m
  -  Ulica A. Starčevića 100 m
Žigrovec  -  Conari proširenje i
    navoz šljunka 2100 m
Sveti Ilija -  V.Cecelje i Kružna 650 m
  - I. Stankusa 180 m
Seketin - Jurišičeva i Zavrtna ulica 300 m
Tomaševec - V. Nazora (odvojak) 100 m
Radove je  izvodila tvrtka PZC iz Varaždina, a 

zajedničko financiranje Ministarstva i Općine 
iznosi 1.890,000 kuna, od čega na Ministarstvo 
sufinanciralo 1.200,000 kn, a Općina 690.000,00 
kuna.

Iz sredstava Proračuna Općine i Varaždinske 
županije:

Doljan - modernizacija ulice. Lj. Gaja dužine 
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sigurnosti prometa ili primjedbe o 
uočenim nedostacima signali-
zacije.

NAČELNIK   
Predrag Benčić,  

univ. spec. crim.

Policijski službenici PU Varaždinske prilikom obilaska općine i 
boravka u Dječjem vrtiću „Anđeo“.

ma kriminalno-preventivnih akti-
vnosti te davanjem inicijativa 
Općinskom vijeću. 

Već usvojen Program rada Vijeća 
za prevenciju u 2009. godini 
obuhvaća područja suzbijanja nasi-
lja u obitelji, delinkvenciju djece, 
maloljetnika i punoljetnih osoba, 
zlouporabe droga, suzbijanje svih 
oblika kriminaliteta, osiguranja po-
voljnog stanja javnog reda i mira te 
opće sigurnosti građana i imovine. 

Program rada Vijeća za prevenciju 
nastao je upravo od prepoznatih 
praktičnih problema koji zabri-
njavaju naše građane na području 
Općine Sveti Ilija i to su najčešće: 
prekoračenje brzine automobila 
(osobnih, a pogotovo teretnih) te 
motocikala u kasne noćne sate na 
županijskoj cesti 2086 (od naselja 
Črešnjevo do Turčina) te u manjem 
opsegu na državnoj cesti D-3 od na-
selja Turčin do Lužana; ugostiteljski 
objekti za čiji se rad vežu različiti 
sigurnosni problemi, pijančevanje 
na javnom mjestu i drugi oblici 
narušavanja javnog reda i mira; 
okupljanja na nepristupačnim i neo-
svijetljenim mjestima kao mogući 
izvor prijetnje šetačima, djeci i sl.; 
sve veća prisutnost droge van 
gradskog područja; teške krađe pro-
valjivanjem u vikend kuće; obiteljsko 
nasilje i prepoznavanje nasilja u 
ustanovama na području Općine. 

Do danas su Vijeća osnovana u 
Varaždinu i u deset općina na 
varaždinskom području.

Osnovano Vijeće za prevenciju
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Možda ste već, poštovane čitateljice i poštovani 
čitatelji, pomalo i zaboravili na one LOKALNE izbore 
u svibnju 2009. godine kada se odlučivalo o sastavu 
Općinskog vijeća i izboru načelnika?! Bili su to samo 
još jedni u nizu mnogobrojnih izbora u Lijepoj našoj. 
Izgleda da ne može proći niti šest mjeseci, a da u 
Hrvatskoj ne bude nekih izbora. Već 27. prosinca 
ponovno ćemo posjećivati birališta. Evo kako je to 
bilo 17. svibnja ove godine.

NOVI USTROJ OPĆINE
Na lokalnim izborima 17. svibnja 2009. godine 

voljom birača Općine Sveti Ilija u Općinsko vijeće 
izabrani su:

  1. Marin BOSILJ  Beletinec
  2. Josip BARULEK  Doljan
  3. Perica MINĐEK  Sveti Ilija
  5. Ivan DOMISLOVIĆ  Sveti Ilija
  5. Vlado PTIČEK  Beletinec
  6. Tomo CIKAČ  Tomaševec 
  7. Zdravko OSTROŠKI  Beletinec
  8. Ivica CEPANEC  Seketin 
  9. Robert PUŠKADIJA  Krušljevec 
10. Krunoslav BLAŽI  Doljan 
11. Rudolf MAKAJ  Beletinec 
12. Jasna BLAGUS  Tomaševec 
13. Zdravko PAČKO  Križanec 
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 15. 

lipnja 2009. godine za predsjednika Vijeća Općine 
Sveti Ilija izabran je MARIN BOSILJ, a za zamjenike 
su izabrani JOSIP BARULEK i PERICA MINĐEK.

Pred samim završetkom 
kalendarske godine dobro je 
spomenuti da su mnogi mjesni 
odbori naše općine dali punu 

Tijekom vaših samo-
stalnih akcija i aktivnosti 
unutar naselja kontaktirajte 
nas te zabilježite fotogra-
fijom i tekstom vaše aktivno-
sti. To je dio povijesti vašeg 
sela. Javite nam se. (Jedi-
nstveni upravni odjel Općine 
Sveti Ilija)

AH, TI IZBORI!

Prvi put u novijoj povijesti Republike Hrvatske 
načelnik Općine i zamjenik načelnika birani su 
neposredno. Kandidati za načelnika i njegovog 
zamjenika bili su:

1. Krunoslav Blaži  načelnik
    Franjo Obrstar  zamjenik načelnika
2. Ivica Minđek  načelnik
    Franjo Korpar  zamjenik načelnika
Kandidat pod rednim brojem 1. osvojio je 34% 

posto glasova, a kandidat pod rednim brojem 2. 
osvojio je 66% posto glasova

Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o 
izborima, za načelnika Općine Sveti Ilija izabran je

IVICA MINĐEK, a za zamjenika načelnika 
izabran je FRANJO KORPAR.

Detalj sa prve sjednice novog Općinskog vijeća Općine 
Sveti Ilija

NAŠI MJESNI ODBORI podršku  Općini Sveti Ilija u 
raznim zahvatima i radovima 
unutar njihovim naselja.  Puno 
se radilo, a za pohvalu je što su 
svi predsjednici mjesnih odbora 
imali dovoljno inicijative i volje 

da pokrenu i SAMOSTALNO 
organiziraju niz akcija u svojim 
selima. To je pokazatelj da se uz 
malo volje može puno učiniti za 
svoje mjesto boravka. Hvala na 
suradnji!

Seketin: Uređenje okoliša Društvenog doma.
Primjer dobre suradnje Mjesnog odbora i mještana.

P O Z I V

OBAVIJEST

predsjednicima mjesnih
odbora Općine Sveti Ilija:
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U svakodnevnoj dinamici raznih 
zbivanja, poslova i akcija ne bi smo smjeli 
nikako zaboraviti našeg dugogodišnjeg 
prijatelja i komunalnog djelatnika Stjepana 
Ptičeka iz Beletinca. Nažalost, nakon kratke i 
teške bolesti u 52. godini života zauvijek nas 
je napustio naš Štefek. Punih 14 godina radio 
je kao komunalni redar  grobar. Svi smo ga 
poznavali kao mirnog, samozatajnog, marlji-
vog i poštenog djelatnika. Nije mu bilo teško 
prihvatiti se bilo kakvog posla pa bio i to 
posao koji nije bio u njegovom opisu radnih 
zadataka. Zato smo teško i s velikom tugom 
prihvatili činjenicu kako on više nije s nama. 
Ovom prilikom još jednom izražavamo sućut 
obitelji Stjepana Ptičeka i neka mu božićna 
zvijezda obasjava nebeski put po kojem sada 
sigurno i tiho korača.

 Djelatnici Općine Sveti Ilija

Doživjeti 170 godina nije 
malena stvar za ustanove mnogo 
veće od jedne ljupke seoske škole. 
Živjeti punim plućima 170 godina, 
poučavati, odgajati, pokazivati put 
u život, pridonositi boljitku svoga 
mjesta  zahtjevno je poslanje koje 
traži neprestan rad, koje traži ljubav 
i suradnju. Ljubav zato što bez 
učiteljske i roditeljske ljubavi ne bi 
bilo moguće podizati tolike nara-
štaje djece, a suradnju zato što bez 
suradnje škole, roditelja i zajednice 
ne bi bilo moguće opstati. 

Na takvim je zasadama izrasla i 
raste još uvijek naša škola u 
Svetome Iliji. Ponosno smo i sa 
zahvalnošću ove godine proslavili 
njezinih 170 godina postojanja. 
Obilježili smo tu veliku obljetnicu 
svečanom priredbom, obljetničkim 
brojem školskoga lista Ilek, kre-
ativnim radionicama na sam Dan 
škole, milenijskom fotografijom 
svih učenika i djelatnika Škole. 
Naše nam je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa poslalo česti-
tku s potporom i lijepim željama za 
budućnost. S nama su se radovali 
naši dragi gosti predstavnici Župa-
nije, županijskoga Ureda za pro-
svjetu, predstavnici općina Sv. Ilija i 
Beretinec, naš župnik, ravnatelji 
susjednih škola, umirovljeni učitelji 
i djelatnici Škole i  ono najljepše  
velik broj roditelja te bivših učenika 
naše škole. 

Svi su oni svojom nazočnošću 
pokazali da Škola može računati na 
njih, da smo zajedno i u slavljima i u 
radu. 
Hvala bivšoj ravnateljici Štefici 

Hrebak
Osobitu zahvalnost želim izreći 

bivšoj ravnateljici naše škole, 
gospođi Štefici Hrebak, koja je 
neposredno prije proslave 170. 
rođendana Škole otišla u zasluženu 
mirovinu. Školi je darovala 25 
godina učiteljskoga i 19 godina 
predanoga ravnateljskoga rada, u 
kojemu je naša Škola napredovala i 
razvijala se, postajala prepoznatlji-
va kao mjesto dobrih učenika i 
učitelja, kao mjesto oplemenjivanja 
mladih ljudi za odgovoran život. 

Nova oprema i uređenje škole
U ovu školsku godinu Škola je 

ušla sa 339 učenika u 16 razrednih 
odjela, 38 zaposlenika, od čega je 31 
učitelj i stručni suradnik. Još uvijek 
radimo u dvije smjene, još uvijek 

smo u staroj školskoj zgradi, no 
čvrsto vjerujemo da će veoma skoro 
doći vrijeme da i škola u Svetome 
Iliji dobije novu i suvremenu 
zgradu. Kako vjerujemo da školu ne 
čini samo zgrada, ulažemo mnogo u 
prostore u kojima sada radimo. 

Osobito se ponosimo najsuvre-
menijom informatičkom učionicom 
sa 25 učeničkih računala i popra-
tnom opremom. Tako svaki učenik 
ima svoje računalo za rad. 

U hodniku u prizemlju izmijenili 
smo cjelokupnu stolariju, za što 
osobito zahvaljujemo sponzoru  
tvrtki Gramat, koja nam je donirala 
prozore u vrijednosti 60.000 kuna. 

Sve smo učionice i školske 
hodnike opremili trakastim zastori-
ma, u šest (od sveukupno devet) 
učionica postavili smo projektore za 
suvremenu nastavu, nabavljamo 
prijenosna računala kako bi u 
svakoj učionici bilo po jedno raču-

nalo na raspolaganju učiteljima i 
učenicima. Učionice i zbornicu 
opremili smo novim namještajem, 
hodnike garderobnim ormarićima 
za svaki razred te cijelu školu 
osigurali protuprovalnim susta-
vom. 

Međunarodna suradnja
Ono što nas posebno veseli jest 

započeta suradnja s osnovnom 
školom u Devinskoj Novoj Vesi u 
Republici Slovačkoj. Među dragim 
gostima koji su nas posjetili za Dan 
općine Sv. Ilija bili su i predstavnici 
osnovne škole iz te bratske općine u 
Slovačkoj. Tom smo im prigodom 
darovali simbolične primjerke 
udžbenika koji nisu trebali našim 
učenicima, a koji će osobito veseliti 
pripadnike hrvatske manjine u 
Slovačkoj. Nakon prvoga susreta 
planiramo dalje razvijati našu 
suradnju. 

Škola otvorenih vrata
Kao što sam već naglasila, školu 

ne čine samo njezini zidovi i 
učionice. Čine ju ponajprije njezini 
učenici, učitelji i roditelji. I zato je 
naša škola uvijek otvorena  za sura-
dnju, za rješavanje svih otvore-nih 
pitanja, za dogovore o temama koje 
se tiču svih nas. Veseli nas osobito 
kad se roditelji naših učenika uklju-
če suradnjom, prijedlozima, djela-
tnom pomoći. Lakše nam je kad nas 
u našemu radu prati potpora naše 
općine i našega župnika. A svima 
nama bit će istinski bolje uz školu 
kakvu želimo graditi  školu otvo-
renih vrata.

Ravnateljica
Anđelka Rihtarić, prof.

NAŠIH PRVIH 170 GODINA

(27. 06. 1957. - 14. 11. 2009.)

U spomen na 

STJEPANA PTIČEKA 

Detalj s proslave 170. obljetnice
škole u Svetom Iliji održane u 
Pastoralnom centru Vilima Cecelje 
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Možda ste već, poštovane čitateljice i poštovani 
čitatelji, pomalo i zaboravili na one LOKALNE izbore 
u svibnju 2009. godine kada se odlučivalo o sastavu 
Općinskog vijeća i izboru načelnika?! Bili su to samo 
još jedni u nizu mnogobrojnih izbora u Lijepoj našoj. 
Izgleda da ne može proći niti šest mjeseci, a da u 
Hrvatskoj ne bude nekih izbora. Već 27. prosinca 
ponovno ćemo posjećivati birališta. Evo kako je to 
bilo 17. svibnja ove godine.

NOVI USTROJ OPĆINE
Na lokalnim izborima 17. svibnja 2009. godine 

voljom birača Općine Sveti Ilija u Općinsko vijeće 
izabrani su:

  1. Marin BOSILJ  Beletinec
  2. Josip BARULEK  Doljan
  3. Perica MINĐEK  Sveti Ilija
  5. Ivan DOMISLOVIĆ  Sveti Ilija
  5. Vlado PTIČEK  Beletinec
  6. Tomo CIKAČ  Tomaševec 
  7. Zdravko OSTROŠKI  Beletinec
  8. Ivica CEPANEC  Seketin 
  9. Robert PUŠKADIJA  Krušljevec 
10. Krunoslav BLAŽI  Doljan 
11. Rudolf MAKAJ  Beletinec 
12. Jasna BLAGUS  Tomaševec 
13. Zdravko PAČKO  Križanec 
Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća 15. 

lipnja 2009. godine za predsjednika Vijeća Općine 
Sveti Ilija izabran je MARIN BOSILJ, a za zamjenike 
su izabrani JOSIP BARULEK i PERICA MINĐEK.

Pred samim završetkom 
kalendarske godine dobro je 
spomenuti da su mnogi mjesni 
odbori naše općine dali punu 

Tijekom vaših samo-
stalnih akcija i aktivnosti 
unutar naselja kontaktirajte 
nas te zabilježite fotogra-
fijom i tekstom vaše aktivno-
sti. To je dio povijesti vašeg 
sela. Javite nam se. (Jedi-
nstveni upravni odjel Općine 
Sveti Ilija)

AH, TI IZBORI!

Prvi put u novijoj povijesti Republike Hrvatske 
načelnik Općine i zamjenik načelnika birani su 
neposredno. Kandidati za načelnika i njegovog 
zamjenika bili su:

1. Krunoslav Blaži  načelnik
    Franjo Obrstar  zamjenik načelnika
2. Ivica Minđek  načelnik
    Franjo Korpar  zamjenik načelnika
Kandidat pod rednim brojem 1. osvojio je 34% 

posto glasova, a kandidat pod rednim brojem 2. 
osvojio je 66% posto glasova

Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o 
izborima, za načelnika Općine Sveti Ilija izabran je

IVICA MINĐEK, a za zamjenika načelnika 
izabran je FRANJO KORPAR.

Detalj sa prve sjednice novog Općinskog vijeća Općine 
Sveti Ilija

NAŠI MJESNI ODBORI podršku  Općini Sveti Ilija u 
raznim zahvatima i radovima 
unutar njihovim naselja.  Puno 
se radilo, a za pohvalu je što su 
svi predsjednici mjesnih odbora 
imali dovoljno inicijative i volje 

da pokrenu i SAMOSTALNO 
organiziraju niz akcija u svojim 
selima. To je pokazatelj da se uz 
malo volje može puno učiniti za 
svoje mjesto boravka. Hvala na 
suradnji!

Seketin: Uređenje okoliša Društvenog doma.
Primjer dobre suradnje Mjesnog odbora i mještana.
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U svakodnevnoj dinamici raznih 
zbivanja, poslova i akcija ne bi smo smjeli 
nikako zaboraviti našeg dugogodišnjeg 
prijatelja i komunalnog djelatnika Stjepana 
Ptičeka iz Beletinca. Nažalost, nakon kratke i 
teške bolesti u 52. godini života zauvijek nas 
je napustio naš Štefek. Punih 14 godina radio 
je kao komunalni redar  grobar. Svi smo ga 
poznavali kao mirnog, samozatajnog, marlji-
vog i poštenog djelatnika. Nije mu bilo teško 
prihvatiti se bilo kakvog posla pa bio i to 
posao koji nije bio u njegovom opisu radnih 
zadataka. Zato smo teško i s velikom tugom 
prihvatili činjenicu kako on više nije s nama. 
Ovom prilikom još jednom izražavamo sućut 
obitelji Stjepana Ptičeka i neka mu božićna 
zvijezda obasjava nebeski put po kojem sada 
sigurno i tiho korača.

 Djelatnici Općine Sveti Ilija

Doživjeti 170 godina nije 
malena stvar za ustanove mnogo 
veće od jedne ljupke seoske škole. 
Živjeti punim plućima 170 godina, 
poučavati, odgajati, pokazivati put 
u život, pridonositi boljitku svoga 
mjesta  zahtjevno je poslanje koje 
traži neprestan rad, koje traži ljubav 
i suradnju. Ljubav zato što bez 
učiteljske i roditeljske ljubavi ne bi 
bilo moguće podizati tolike nara-
štaje djece, a suradnju zato što bez 
suradnje škole, roditelja i zajednice 
ne bi bilo moguće opstati. 

Na takvim je zasadama izrasla i 
raste još uvijek naša škola u 
Svetome Iliji. Ponosno smo i sa 
zahvalnošću ove godine proslavili 
njezinih 170 godina postojanja. 
Obilježili smo tu veliku obljetnicu 
svečanom priredbom, obljetničkim 
brojem školskoga lista Ilek, kre-
ativnim radionicama na sam Dan 
škole, milenijskom fotografijom 
svih učenika i djelatnika Škole. 
Naše nam je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa poslalo česti-
tku s potporom i lijepim željama za 
budućnost. S nama su se radovali 
naši dragi gosti predstavnici Župa-
nije, županijskoga Ureda za pro-
svjetu, predstavnici općina Sv. Ilija i 
Beretinec, naš župnik, ravnatelji 
susjednih škola, umirovljeni učitelji 
i djelatnici Škole i  ono najljepše  
velik broj roditelja te bivših učenika 
naše škole. 

Svi su oni svojom nazočnošću 
pokazali da Škola može računati na 
njih, da smo zajedno i u slavljima i u 
radu. 
Hvala bivšoj ravnateljici Štefici 

Hrebak
Osobitu zahvalnost želim izreći 

bivšoj ravnateljici naše škole, 
gospođi Štefici Hrebak, koja je 
neposredno prije proslave 170. 
rođendana Škole otišla u zasluženu 
mirovinu. Školi je darovala 25 
godina učiteljskoga i 19 godina 
predanoga ravnateljskoga rada, u 
kojemu je naša Škola napredovala i 
razvijala se, postajala prepoznatlji-
va kao mjesto dobrih učenika i 
učitelja, kao mjesto oplemenjivanja 
mladih ljudi za odgovoran život. 

Nova oprema i uređenje škole
U ovu školsku godinu Škola je 

ušla sa 339 učenika u 16 razrednih 
odjela, 38 zaposlenika, od čega je 31 
učitelj i stručni suradnik. Još uvijek 
radimo u dvije smjene, još uvijek 

smo u staroj školskoj zgradi, no 
čvrsto vjerujemo da će veoma skoro 
doći vrijeme da i škola u Svetome 
Iliji dobije novu i suvremenu 
zgradu. Kako vjerujemo da školu ne 
čini samo zgrada, ulažemo mnogo u 
prostore u kojima sada radimo. 

Osobito se ponosimo najsuvre-
menijom informatičkom učionicom 
sa 25 učeničkih računala i popra-
tnom opremom. Tako svaki učenik 
ima svoje računalo za rad. 

U hodniku u prizemlju izmijenili 
smo cjelokupnu stolariju, za što 
osobito zahvaljujemo sponzoru  
tvrtki Gramat, koja nam je donirala 
prozore u vrijednosti 60.000 kuna. 

Sve smo učionice i školske 
hodnike opremili trakastim zastori-
ma, u šest (od sveukupno devet) 
učionica postavili smo projektore za 
suvremenu nastavu, nabavljamo 
prijenosna računala kako bi u 
svakoj učionici bilo po jedno raču-

nalo na raspolaganju učiteljima i 
učenicima. Učionice i zbornicu 
opremili smo novim namještajem, 
hodnike garderobnim ormarićima 
za svaki razred te cijelu školu 
osigurali protuprovalnim susta-
vom. 

Međunarodna suradnja
Ono što nas posebno veseli jest 

započeta suradnja s osnovnom 
školom u Devinskoj Novoj Vesi u 
Republici Slovačkoj. Među dragim 
gostima koji su nas posjetili za Dan 
općine Sv. Ilija bili su i predstavnici 
osnovne škole iz te bratske općine u 
Slovačkoj. Tom smo im prigodom 
darovali simbolične primjerke 
udžbenika koji nisu trebali našim 
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Škola otvorenih vrata
Kao što sam već naglasila, školu 

ne čine samo njezini zidovi i 
učionice. Čine ju ponajprije njezini 
učenici, učitelji i roditelji. I zato je 
naša škola uvijek otvorena  za sura-
dnju, za rješavanje svih otvore-nih 
pitanja, za dogovore o temama koje 
se tiču svih nas. Veseli nas osobito 
kad se roditelji naših učenika uklju-
če suradnjom, prijedlozima, djela-
tnom pomoći. Lakše nam je kad nas 
u našemu radu prati potpora naše 
općine i našega župnika. A svima 
nama bit će istinski bolje uz školu 
kakvu želimo graditi  školu otvo-
renih vrata.

Ravnateljica
Anđelka Rihtarić, prof.

NAŠIH PRVIH 170 GODINA

(27. 06. 1957. - 14. 11. 2009.)

U spomen na 

STJEPANA PTIČEKA 

Detalj s proslave 170. obljetnice
škole u Svetom Iliji održane u 
Pastoralnom centru Vilima Cecelje 
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Svim poslovnim partnerima, kupcima i žiteljima općine Sveti Ilija
želimo čestit Božić i uspješnu 2010. g.!

Svako dobro u nadolazećim blagdanima, 
puno zdravlja, sreće i
zadovoljstva 
želi vam

CVJEĆARSKI OBRT CEPANEC
DOLJAN, Bana Jelačića bb

098-341-730

proizvodnja, trgovina i usluge
Tomaševec Biškupečki, Bana J. Jelačića bb

Tel: 207-773 • mob: 091/570-1394

Svim našim kupcima, poslovnim partnerima i 
žiteljima općine Sveti Ilija

želimo čestit Božić i sretnu 2010. g.!

Svoj djeci i njihovim roditeljima
sretan i blagoslovljen Božić

 te veselu i bezbrižnu novu godinu
žele 

Našim poslovnim partnerima
i žiteljima općine Sveti Ilija želimo miran i 

blagoslovljen Božić te uspješnu 2010.g. !!
 

 SVETI ILIJA, 
Vinogradska 52a, • Tel: 734-057

Svim kupcima i žiteljima 
općine Sveti Ilija 

upućujemo iskrene čestitke 
povodom Božića i Nove godine !

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU
 NOVU GODINU!!!

želi vam

CAFFE BAR 

Trgovina mješovite robe

M A R K O
Sveti Ilija

KROJAČKO-TRGOVAČKI OBRT „Z&Ž“ Turčin

članovi i Izvršni odbor 
Udruge „Moj hobi“

Sveti Ilija

D I N O
ŽIGROVEC

PITEKS d.o.o.
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želimo čestit Božić i uspješnu 2010. g.!

Svako dobro u nadolazećim blagdanima, 
puno zdravlja, sreće i
zadovoljstva 
želi vam

CVJEĆARSKI OBRT CEPANEC
DOLJAN, Bana Jelačića bb

098-341-730

proizvodnja, trgovina i usluge
Tomaševec Biškupečki, Bana J. Jelačića bb

Tel: 207-773 • mob: 091/570-1394

Svim našim kupcima, poslovnim partnerima i 
žiteljima općine Sveti Ilija

želimo čestit Božić i sretnu 2010. g.!

Svoj djeci i njihovim roditeljima
sretan i blagoslovljen Božić

 te veselu i bezbrižnu novu godinu
žele 

Našim poslovnim partnerima
i žiteljima općine Sveti Ilija želimo miran i 

blagoslovljen Božić te uspješnu 2010.g. !!
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želi vam

CAFFE BAR 

Trgovina mješovite robe

M A R K O
Sveti Ilija

KROJAČKO-TRGOVAČKI OBRT „Z&Ž“ Turčin

članovi i Izvršni odbor 
Udruge „Moj hobi“

Sveti Ilija

D I N O
ŽIGROVEC

PITEKS d.o.o.
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Dragi mještani Općine Sveti Ilija, 
pozdravljam vas prvi puta u jednom 
ovakvom Uvodniku u svoje ime i u 
ime Udruge „Moj hobi“ iz Svetog 
Ilije koje sam članica, a od nedavno i 
urednica Obiteljskog glasnika. 
Određene promjene unutar Udruge 
„Moj hobi“ proizašle su iz niza 
dogovora i sastanaka Izvršnog 
odbora koji se redovito sastaje u OŠ 
„Vladimir Nazor“ Sveti Ilija. To je 
ujedno i prilika da se zahvalim 
Školskom odboru OŠ „Vladimir Na-
zor“ i ravnateljici Anđelki Rihtarić 
na suradnji i povjerenju. Promjene 
su proizašle iz objektivnih razloga 
jer pojedini članovi našeg Društva, 
zbog niza obveza i aktivnosti, više 
ne mogu obnašati određene du-
žnosti u Udruzi. Tu prije svega 
mislim na dosadašnjeg urednika 
Obiteljskog glasnika g. Darka 
Meštrića koji je, uostalom, i na 
priredbi povodom Dana općine o.g. 
najavio kako zbog učiteljskog 
poziva, obiteljskih obveza, akti-
vnostima u Rukometnom klubu 
Kneginec i aktivnostima u Župa-
nijskoj udruzi učitelja „Abeceda“ 
više ne može aktivno sudjelovati u  
obnašanju dužnosti predsjednika 
Udruge i urednika ovog Lista. 

"Mišljenja sam kako je mojih 
petnaest godina kontinuiranog 
rada u raznim društvenim, kulturno 
-umjetničkim i zabavnim aktivno-
stima dostatno za ovu sredinu i da 
je došlo vrijeme da pozornicu 
preuzmu mlađi članovi Udruge..." 
istaknuo je, između ostalog,  Darko 
Meštrić na jednom od sastanaka 
Udruge „Moj hobi“. 

Ulogu urednice Lista prihvatila 
sam s oprezom, možda i malom 
nesigurnošću jer znam koliko je to 
odgovoran i zahtjevan posao. I na-
dalje ćemo aktivno surađivati s 
Općinom Sveti Ilija bez kojih 
"Obiteljski" ne bi mogao opstati. 
Voljela bih vas već sada pozvati na 
suradnju i zapisivanje važnih do-
gađaja i doživljaja u našoj sredini. 
Broj suradnika Lista nije zadovolja-
vajući. Pozivam sve zainteresirane 
novinare amatere da se jave u 
Udrugu i da perom i slikom zabilježe 
svijet oko sebe. Internet nam mnogo 
toga omogućava,  računalni  

SVIM ZAINTERESIRANIM I HRABRIM OSOBAMA!
UDRUGA „MOJ HOBI“ NASTAVLJA S ORGANIZACIJOM  NOVOGODIŠNJE 

PRIREDBE, ALI OVAJ PUT POD NASLOVOM

"POKAŽI ŠTO ZNAŠ"
 POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE OSOBE (DJECU I ODRASLE) KOJI ŽELE  

POKAZATI  SVOJU OSOBNOST I SPOSOBNOST ZA:
PJEVANJE, PLES, GLUMU, RECITIRANJE, SVIRANJE,  IMITIRANJE ili…..

           DA SE NAJKASNIJE DO 29.12. 2009. g. PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U 
PROGRAMU.

PRIJAVE: 28. i 29. 12. od 18-19 sati u OPĆINI SVETI ILIJA I  
DRUŠTVEMNOM DOMU BELETINEC.

PRIREDBA ĆE BITI 3. SIJEČNJA (SUBOTA) U PASTORALNOM CENTRU 
VILIMA CECELJE S POČETKOM U 17 SATI .

ULAZNICE - PO CIJENI OD 10,00 kn MOĆI ĆE SE NABAVITI U 
PRODAVAOICAMA MJEŠOVITE ROBE UNUTAR OPĆINE SVETI ILIJA OD

30. 12. 2009. 
SVI PRIJAVLJENI NATJECATELJI BIT ĆE NAGRAĐENI !

Organizacijski odbor. HVALA! 
IMAMO I MI NAŠE TALENTE!

ZAPOČNIMO NOVU GODINU S VESELJEM I RADOŠĆU

S radošću i optimizmom u 2010. godinu

programi također… zato nema 
razloga ne iskoristiti NAŠE 
vrijeme, vrijeme i prostor u kojem 
živimo i radimo.  

 Na kraju,  vrlo me veseli me 
što su dosadašnje aktivnosti Udru-
ge "Moj hobi" bile uspješne, 
sadržajne, zanimljive i aktivno 
popraćene od mještana naše Općine 
kojima su one bile i namijenjene, 
kao i od brojnih sponzora i medija. 
Tome svjedoče i brojni članci u 
prošlom i ovom broju "Obiteljskog 
glasnika".

Zato i sljedeću, 2010. godinu 
Udruga započinje na vrlo veseo i 
zanimljiv način. Već 3. siječnja kreće 
priredba pod nazivom „Pokaži što 
znaš“ koja će se održati u Pasto-
ralnom centru „Vilim Cecelja“ u 
Svetom Iliji. Nadamo se da će ova 
zanimljiva priredba privući pozo-
rnost mnogih mještana općine koji 
će se prijaviti za sudjelovanje na 
samoj priredbi, ali i mnogobrojne 
gledatelje.

Sretan Božić i uspješnu novu 
godinu želi vam 

Kornelija Vitez 

uvodnik

POKAŽI ŠTO ZNAŠ - 3. SIJEČNJA 2010.
J A V N I P O Z I V 
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TRADICIONALNA PRIREDBA ZA „ILIJEVO“ DOŽIVJELA JE  OVE GODINE LIJEPI JUBILEJ

15 GODINA ZAJEDNO
Povodom obilježavanja Da-

na Općine Sv. Iija 20. srpnja, 
poznat i jeg pod nazivom 
„Ilijevo“, i ove je godine održan 
bogati cjelovečernji program. 
Važno je istaknuti da je ovo već 
15. godina zajedničkog dru-
ženja i 15. priredba po redu za 
čiju su organizaciju i realizaciju 
zaslužni naš učitelj, inicijator i 
osnivač spomenute priredbe 
Darko Meštrić, Udruga „Moj 
hobi“, Općina Sv. Ilija i NK 
„Obreš“.

Na priredbi, održanoj na 
prostoru NK „Obreša“, sudjelo-
vali su brojni izvođači, kako 
mali tako i veliki, uz pratnju 
poznatog nam Alfa benda. 
Otvaranje su obilježili mali 
roleri i zajednička pjesma svih 
sudionika „Kad bi svi ljudi na 
svijetu“. Zatim je slijedila 
prigodna čestitka povodom 
Dana općine i blagdana Sv. Ilije, 
a kako bi sve išlo po planu 
pobrinuo se učitelj Darko, 
voditelj priredbe.

 Kao i dosad, najviše je bilo 
vokalnih izvođača koji su pje-
vali poznate hitove hrvatskih 
estradnjaka, ali čula se tu i 
poneka kajkavska nota. Na-
stupili su Anamarija Milovec s 
pjesmama „Ja sam muzikaš“ i 
„Zub“, KUD Beletinec, Kristina 
Erdec s pjesmon „Crni leptire“, 
Miljenko Mikac i Mateja Cepa-
nec s pjesmom „Volim osmijeh 
tvoj“, Melanija Stankus s 
pjesmom „Zovem da ti čujem 
glas“, Sanja Koprek s pjesmom 
„Priznaj mi“ i Tomislav Čavlek s 
pjesmom „Marina“. U progra-
mu su se našle i dvije plesne 
točke kojima su nas počastili 
Kristina Koprek i Marin Stolnik. 
Priredbu je dodatno obogatila i 
modna revija „Z&Ž“ iz Turčina.

 Također, prilikom priredbe 
podijeljeni su pehari za 1., 2. i 3. 
mjesto na Dječjim seoskim 
igrama „Slugovine 2009.“ i za-
hvalnice za petnaestgodišnju 
suradnju: Jasni Blagus iz 

Tomaševca B., Ivanu Domisli-
oviću iz Svetog Ilije i Sanji 
Koprek iz Beretinca. 

Da bi program bio zani-
mljiviji, organizatori su nam 
osigurali i dozu smijeha za koju 
su bili zaslužni Kanta-bend i 
njihova audicija za „bajzara“.

 Na samome kraju na red je 
došlo i izvlačenje nagrada za 
tombolu u kojoj su mogli 
sudjelovati svi zainteresirani 
posjetitelji. Tombolu su osi-
gurali, kako proteklih tako i ove 
godine, naši vjerni sponzori.

Iz svega navedenog možemo 
zaključiti da i nakon 15 godina 
naša zajednička proslava 
„Ilijeva“ nije izgubila početni-
čki zanos i entuzijazam, već je 
prerasla u lijepu tradiciju koja 
se samo zajedničkim trudom te 
marljivim radom Udruge i naših 
mještana može ostvariti.

Nikolina Lisičak

Tijekom proteklih petnaest godina na priredbama za "Ilijevo" sudjelovalo 
je više od dvjesto djece i mladih

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

Naklada:  
1000 primjeraka, besplatno

Sjedište:  
Trg J. Godrijana 2, Sveti Ilija;

Uredništvo:  
P. Domislović, D. Meštrić; 

Sanja Koprek, Nikolina Lisičak, 
Helena Kitner

Glavna i odgovorna urednica:
Kornelija Vitez

Obiteljski glasnik
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Tijekom mjeseca lipnja ove godine, u nekoliko 
nedjeljnih termina Udruga Moj hobi iz Svetog Ilije 
pripremila je i održala među djecom i odraslima 
popularne Dječje seoske igre u mjestu Seketin u dijelu 
zvanom Slugovine.

Natjecala su se djeca osnovnoškolske dobi iz svih 
mjesta naše Općine: Žigrovca, Beletinca, Seketina, 
Doljana, Križanca, Krušljevca, Tomaševca, Svetog Ilije i 
naselja Beretinec. Sudjelovalo je ukupno devet ekipa. 
Svake nedjelje bilo je predviđeno odmjeravanje snaga 
između ekipe iz tri mjesta, od kojih najbolja ekipa ide u 
finale koje se održalo krajem mjeseca lipnja. Svaka 
ekipa je imala starijeg voditelja, obično mještanina sela 
iz kojeg je bila ekipa, a za djecu su bile pripremljene 
mnoge zanimljive igre, ali tu su bili i atraktivni sadržaji 
za roditelje i ostale koji su došli popratiti ovogodišnje 
Dječje seoske igre.

Već prve nedjelje u mjesecu lipnju vremenske prilike 
se na početku nisu činile baš obećavajuće za održavanje 
prvog termina Dječjih igara. Kasnije se odnekud 
pojavilo sunce i natjecanje u Slugovinama je moglo 
započeti. Natjecatelji su ovaj put bili iz mjesta Žigrovec, 
Beletinec i Seketin i borili su se za pobjedu u igrama 
nogomet, potezanje užeta, veliki  Čovječe ne ljuti se, 
nošenje vode u kanticama, pogađanje cilja drvenim 
obručima i mala kuglana. Najbolja je ovaj put bila ekipa 
sela Beletinec, a održano je izvan konkurencije 
potezanje užeta za odrasle i nagradna tombola.

Sljedeća nedjelja bila rezervirana za natjecanje 
ekipa iz mjesta Doljan, Beretinec i Križanec, a pobjedu je 
izborio Beretinec. Zanimljivo je bilo sudjelovanje 
najmlađeg natjecatelja na Dječjim seoskim igrama u 
maloj kuglani koji je imao samo šest godina. Vrijeme je 

DJEČJE SEOSKE IGRE

brzo prošlo uz ugodno druženje, napete igre i atraktivnu 
tombolu na kraju u kojoj je podijeljeno nekoliko nagrada 
na opće veselje prisutnih roditelja i odraslih koji su došli 
popratiti igre.

U posljednjem terminu u kojem se tražio zadnji 
finalist za završnicu Dječjih seoskih igara između ekipa 
Krušljevca, Tomaševca i Svetog Ilije, pobjedu je srčano 
izborila ekipa Tomaševca.

U finalu Dječjih seoskih igara Slugovine 2009. 
sastale su se ekipe Beletinca, Beretinca i Tomaševca, a 
igre su ovaj put bile malo drugačije i trebalo je više 
snalažljivosti i vještine za njih. U cjelopopodnevnom 
druženju i natjecanju dobiven je ukupni pobjednik 
ovogodišnjeg izdanja Dječjih seoskih igara, Slugovine 
2009.  ekipa Beretinca. Nekoliko fotografija dovoljno 
govori o snazi i važnosti  Dječjih seoskih igara. 
Uostalom, one su uistinu jedinstvene u županijskim 
okvirima.

Kornelija Vitez i Helena Kitner

Sumirajući rezultate krajem 
godine, članovi Kluba ističu 
neskriveno zadovoljstvo ostva-
renim rezultatima:

Ponosni smo što je  planirani 
zahvat na uređenju izvorišta u 
Zdalečnici gotov, preostaje još u 
idućoj godini urediti prilaze izvoru  
i okoliš. 

Ovih je dana dovršen i most na 
spojnom kanalu dvaju ribnjaka. 
Time je omogućen pristup i šetnja 
oko ribnjaka, rijeke Bednje (od 
mosta u Beletincu do željezničkog 
mosta u Presečnu) i drugom obalom 
natrag te šetnja do popularnih Krči. 
Sanitarni čvor sa skladištem je u 

ŠRK 
"KEDER"

Beletinec

potpunoj funkciji i priključen na 
niskonaponsku mrežu. Izgrađeni su 
temelji na obali i u vodi za planiranu 
ribarsku kuću sa smještajnim 
kapacitetima. Sa zadovoljstvom 
možemo istaknuti da je ove godine 
ribnjake posjetilo nekoliko tisuća 
posjetitelja,  ribolovaca, rekreativa-
ca, slučajnih prolaznika i namjerni-
ka. Takva promocija unutarnjeg 
(kontinentalnog) turizma dobiva 
sve više na snazi  u Općini, Županiji 
i cijeloj Republici Hrvatskoj. 
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Tijekom čitave godine djeca iz Žigrovca 
pomagala su odraslima urediti igralište. Sveti 
Nikola to je primijetio te na svoj imendan (6. 12.) 
pohodio Žigrovec i darivao svu djecu koja tamo 
stanuju. Za vrijeme obilaska i darivanja pomogli su 
mu članovi Mjesnog odbora koji su samostalno 
prikupili novčana sredstva i utrošili ih u 
dobrotvorne svrhe. Ovo je svakako lijep primjer da 

SVETI NIKOLA U ŽIGROVCU se i u doba krize mještani mogu samostalno 
organizirati, družiti i učiniti dobro djelo. 
Predsjednik MO Žigrovec Vjekoslav Huđek 
zahvaljuje svoj djeci i roditeljima na odazivu, a 
ponajviše zahvaljuje sv. Nikoli što je pronašao 
vremena i za djecu iz Žigrovca.  

Na fotografijama: Sveti Nikola je na origina-
lan način razveselio sve okupljene u Žigrovcu. (Bio 
je to ujedno i jedinstveni primjer u čitavoj Županiji)     

Naime, površina voda od preko 
12 hektara namijenjena je spo-
rtskom  i rekreacijskom ribolovu, a 
cilj nam je objediniti i ostale 
segmente poput vinskih cesta, 
mednog puta, lova, nogometnih i 
vatrogasnih nadmetanja. U tome 
smo naišli na veliko razumijevanje 
gotovo svih predstavnika općinske 
vlasti.

Veliku pažnju posvećujemo mla-
dima. Iako još nedovoljan anga-
žman sekcije za rad s mladima ipak  
daje prepoznatljive rezultate na 
polju sportskih natjecanja. (U prilog 
tome govore nekoliko medalja 
osvojenih u kadetskoj grupaciji u 
ekipnom i pojedinačnom nastupu.)

Nadamo se da će žitelji naše, kao 
i susjednih općina, imati sve više 
razloga dolaziti s djecom na ribnja-
ke i samu Bednju te time spontano 
poticati sport, rekreaciju, druženja..

Zahvalni smo svima onima koji 
su nam u bilo kojem obliku omogu-
ćili ostvarenje zacrtanih ciljeva, od 
pojedinaca, obrtnika, poduzetnika, 
ustanova, udruga i Općine 

Obavještavamo članove i one 
koji se žele učlaniti u klub da  

prodaja članskih iskaznica i drža-
vnih dozvola za 2010. g. počinje od 
22. 12. ove godine.

Svim čitateljima lista, svim 
žiteljima općine, te svima onima 
koji su pomogli na bilo koji način, 

članovi ŠRK «KEDER» Beletinec  
ŽELE SVAKO DOBRO  ZA VRIJEME 
BOŽIĆNIH I NOVOGODIŠNJIH 
BLAGDANA. 

Upravni Odbor

Ove godine uloženo je mnogo truda oko uređenja  okoliša toka rijeke Bednje 
i ribnjaka.
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Nova pedagoška godina započela je u rujnu na 
veselje brojne djece upisane u program vrtića, 
predškole i igraonice. I ove su godine djeca sa svojim 
roditeljima i tetama iz vrtića misom zamolila blagoslov 
i pomoć dragog Boga u nadolazećoj godini u kojoj ih 
čekaju brojne aktivnosti.

U mjesecu listopadu, koji se obilježava kao mjesec 
knjige, djeca koja polaze program vrtića i predškole u 
Sv. Iliji,  posjetila su  Dječji odjel gradske knjižnice u 
kojem im je knjižničarka predstavila rad knjižnice te im 
uz priču i radionicu naglasila važnost čitanja i čuvanja 
knjiga. Djeca koja polaze program igraonice i predškole 
u Beletincu družila su se s knjigama u školskoj 
knjižnici Osnovne škole Beletinec i knjižničarkom 
Tatjanom Bosilj koja im je  na zanimljiv način, uz priču 
i crtani film, predstavila knjižnicu ne samo kao mjesto 
posuđivanja knjiga,  već i kao mjesto ugodnog boravka 
i druženja s knjigama. Obilježeni su i Dani kruha u što 
su se uključili i roditelji. Tako je djecu iz igraonice i 
predškole u Beletincu posjetio tata pekar, Goran Makaj 
koji je djeci pokazao kako se pravi kruh, a zatim 
zajedno s njima napravio maštovita peciva i pekarske 
proizvode. 

Uz pomoć bake Mice djeca iz Svetog Ilije imala su i 
aktivnost oko pečenja kruha i  mali peciva koja je 
blagoslovio velečasni Izidor Ferek na okupljanju s 
roditeljima. Polaznici programa u Beletincu su za 
jesenske plodove i darove zahvalila pjesmom i misom u 

Športsko-rekreativno društvo TOMAŠEVEC
Vrlo aktivno i brojno ŠRD Tomaševec ove je godine 

upriličilo niz druženja i akcija, a posljednja aktivnost 
bila je organizacija proslave blagdana Svetog Nikole.

Na inicijativu članova ŠRD Tomaševec u popodne-
vnim satima nedjelje (6. 12.) na igralištu u Tomaševcu 
okupilo se četrdesetak djece, ali i odraslih te su zajedno 
uz nekoliko pjesmica i recitacija dočekali sv. Nikolu. I 
sam iznenađen velikim i srdačnim dočekom, ovaj je 

svetac darivao svu okupljenu djecu prigodnim poklo-
nima i bonbonima. Cjelokupna organizacija športskog 
društva bila je i ovom prigodom dobro osmišljena i 
organizirana. Iako su neki s opravdanjem primili i šibu, 
svi su bili radosni što su se, makar nakratko, mogli 
družiti i veseliti. Izvršni odbor Društva najavio je kako 
će i sljedeće godine Sveti Nikola doći u Tomaševec, a 
dotad treba čuvati poveću i čistu čizmicu...

Petra Domislović

 

Okupljena djeca i roditelji s nestrpljenjem su čekali dolazak Sv. Nikole……… kojem su djeca recitirala i pjevala. 

Malim Anđelima u vrtiću nikad nije dosadno

Nova pedagoška godina u Dječjem vrtiću Anđeo

crkvi Svih Svetih u Beletincu. U mjesecu studenom je 
za djecu svih programa održana lutkarsko scenska 
igra, a nije izostao i susret sa sv. Nikolom koji ih je 5. 
prosinca ove godine dočekao na vlaku i tom prilikom  
obradovao poklonima. Za uzvrat djeca su njemu 
poklonila pjesmu, recitacije i smijeh.

U tijeku zaključivanja ovog broja  djeca mali Anđeli 
pripremaju se za nadolazeće blagdane, izrađuju 
čestitke i razne ukrase, uče božićne pjesme i male 
radosti kako bi što ljepše proslavili rođendan malog 
Isusa.

Petra Domislović
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Društvo za šport i rekreaciju Doljan 
ove je godine po prvi put pokrenulo i 
organiziralo tzv. općinsku malonogo-
metnu ligu. Sve utakmice odigrane su na 
mjesnom igralištu u Doljanu, a igralo se 
vikendom u poslijepodnevnim i večernjim 
terminima. Sudjelovala su sva naselja 
naše Općine s po jednom ekipom. Liga je 
započela 13. lipnja, a završno kolo 
odigrano je 11. srpnja. Iako rezultat nije 
bio u prvom planu, valja spomenuti i one 
najbolje. 

Prvi općinski prvak postala ekipa iz 
Beletinca, drugo mjesto osvojila je ekipa 
iz Svetog Ilije, a trećeplasirani bio je 
Tomaševc. Najbolji strijelac turnira bio 
Dejan Barulek iz Doljana s dvanaest 
postignutih golova. Osim sportskog 
karaktera, cilj organiziranja ovakvog  
natjecanja bilo je i međusobno povezi-
vanje i druženje između mještana svih 
naselja naše Općine. Sudeći po posjeće-
nosti utakmica možemo biti i više nego 
zadovoljni odazivom i primjernim 
navijanjem gledatelja. Organizator se 
pobrinuo da nitko od igrača, gledatelja i 
navijača ne ostane gladan i žedan pa je 
svaki put pripremio i bogat izbor jela i pića 
po popularnim cijenama, dok je uz 
završno kolo organizirana i velika fešta 
uz živu glazbu. Ipak valja napomenuti da 
je organiziranje ovakvog sportskog 

U cilju aktivne rekreacije i redovitog 
bavljenja sportom u Seketinu je 30. 
svibnja ove godine održana osnivačka 
skupština Rekreativno-športske udruge 
„Seketin“.

Očito da je postoji stalna potreba za 
kretanjem i fizičkom aktivnošću u Seketi-
nu, jer je grupa inicijatora i entuzijasta  
pozvala sve zainteresirane mještane i 
vikendaše sela Seketin da se uključe u rad 
novoosnovane Udruge. Skupština se 30. 
5. 2009. g. održala u Društvenom domu 
Seketin, a istoj je bilo prisutno 25 za-
interesiranih punoljetnih osoba. Nakon 
predstavljanja Programa rada i Statuta 
Udruge jednoglasno je donijeta odluka o 
osnivanju pod nazivom Rekreativno-
športska udruga Seketin  sa sjedištem u 
ulici Vladimira Nazora bb. 

Program rada Udruge doista je 
zanimljiv, a odnosi se na: 

PRVA OPĆINSKA MALONOGOMETNA LIGA - „DOLJAN 2009.“

događaja logistički i financijski vrlo 
zahtjevan posao te stoga ovim putem 
želimo zahvaliti svim članovima DŠR 
Doljan koji su utrošili svoje slobodno 
vrijeme i sudjelovali u organizaciji 
turnira. Zatim, zahvaljujemo i Općini 
Sveti Ilija, kao glavnom pokrovitelju 
turnira te našim velikodušnim sponzori-
ma bez kojih također ovako nešto ne bi 
bilo moguće izvesti. Oni su: Trgovina 

SEKETIN  OSNOVANA NOVA ŠPORTSKA UDRUGA

Već nakon dva mjeseca od 
o s n i v a n j a  R Š U  „ S e k e t i n “ ,  u  
Slugovinama je 2. kolovoza ove godine 
održan turnir u malom nogometu, a u 
organizaciji spomenute Udruge.  Na 
turniru je sudjelovalo sedam ekipa koje 
su bile raspoređene u dvije skupine. 
Glavni sudac bio je Saša Paska uz 
pomoć Dragutina Želježića i Miroslava 
Borščaka. Nakon c jelodnevnog 
druženja i igranja nogometa o 
pobjedniku se odlučivalo izvođenjem 
sedmeraca. Na kraju je ekipa „Dream 
teama Beletinec“ za nijansu bila bolja 
od ekipe „Tomaševec-Kaselj“, a treće 
mjesto osvojili su dečki iz Presečna s 
ekipom „Veseli mix“. Podjelu nagrada, 
a u ime športske udruge iz Seketina 
uručili su Stjepan Koprek, član Izvršnog 
odbora Udruge i Ivica Cepanec, 
predsjednik MO Seketin i vijećnik 
Općinskog vijeća.  

„Tomislav“  Sveti  I l i ja,  trgovina 
„Robertotrans“ Sveti Ilija, trgovina 
„Točka“ Varaždin, autoprijevoznik Mario 
Mikić iz Doljana, autoprijevoznik Stjepan 
Dukarić iz Žigrovca, autoprijevoznik 
Darko Babić iz Turčina, autoprijevoznik 
Damir Šegović iz Doljana, vinarija 
Mladena Mikića iz Doljana, Dražen Tkalec 
iz Kneginca Gornjeg, Dejan Krampek iz 
Kneginca Gornjeg, Danijel Kukec iz 
Varaždina te Vjekoslav Barulek iz 
Doljana. Još jednom svima hvala na 
pomoći i suradnji! Nadamo se da ćemo 
2010. godine uspješno realizirati i drugo 
izdanje naše Općinske malonogometne 
lige te da će ovaj događaj kroz sljedećih 
nekoliko godina postati tradicionalna 
sportska manifestacija na ponos svih 
mještana naše Općine.

Upravni odbor Društva

Članovi Izvršnog odbora (slijeva): Stjepan Koprek, Stjepan Benko, Miljenko 
Benko, Dubravka Hrastić, Vladimir Sokol, Robert Borščak i Marijan Šestak. 

-rekreaciju - nogomet, košarka, 
biciklizam, pješačenje, izleti;

-turnirska natjecanja s ciljem 
poticanja šire društvene zajednice na 
rekreaciju i šport;

-ekološko osvješćivanje članova 
Društva i stanovnika Seketina s 
naglaskom na zaštitu prirode u Seketinu; 

-davanja mišljenja i prijedloga 
Mjesnom odboru Seketin i nadležnim 
tijelima u Općini Sveti Ilija o vrstama i 
potrebama Udruge na polju rekreacije, 
športa i ekološkog djelovanja mladih 
Seketina;

-organiziranje raznih radnih akcija 
na uređenju mjesta i rekreativno-
športskog prostora RŠD „Seketin“;

-suradnju s ostalim udrugama i 
društvima s područja Općine Sveti Ilija ili 
Varaždinske županije i sl.

Nakon disku-
s i j e ,  z a  p r e d -
sjednika je jedno-
glasno izabran Stje-
pan Benko, a za 
tajnicu Dubravka 
Hrastić. U Izvršni 
odbor Udruge iza-
brani su: Robert Bor-
ščak, Marijan Šes-
tak, Miljenko Benko, 
Stjepan Koprek i Vl-
adimir Sokol. Na-
dzornu komisiju čine 
tri člana: Mirsad 
Dedić, Darko Meštrić  
i Siniša Vuk. 

Kornelija Viez
Stjepan Koprek uručuje pehar 
predstavniku pobjedničke ekipe iz Beletinca

TURNIR U
MALOM NOGOMETU 

"Slugovine 2009."
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Nova pedagoška godina započela je u rujnu na 
veselje brojne djece upisane u program vrtića, 
predškole i igraonice. I ove su godine djeca sa svojim 
roditeljima i tetama iz vrtića misom zamolila blagoslov 
i pomoć dragog Boga u nadolazećoj godini u kojoj ih 
čekaju brojne aktivnosti.

U mjesecu listopadu, koji se obilježava kao mjesec 
knjige, djeca koja polaze program vrtića i predškole u 
Sv. Iliji,  posjetila su  Dječji odjel gradske knjižnice u 
kojem im je knjižničarka predstavila rad knjižnice te im 
uz priču i radionicu naglasila važnost čitanja i čuvanja 
knjiga. Djeca koja polaze program igraonice i predškole 
u Beletincu družila su se s knjigama u školskoj 
knjižnici Osnovne škole Beletinec i knjižničarkom 
Tatjanom Bosilj koja im je  na zanimljiv način, uz priču 
i crtani film, predstavila knjižnicu ne samo kao mjesto 
posuđivanja knjiga,  već i kao mjesto ugodnog boravka 
i druženja s knjigama. Obilježeni su i Dani kruha u što 
su se uključili i roditelji. Tako je djecu iz igraonice i 
predškole u Beletincu posjetio tata pekar, Goran Makaj 
koji je djeci pokazao kako se pravi kruh, a zatim 
zajedno s njima napravio maštovita peciva i pekarske 
proizvode. 

Uz pomoć bake Mice djeca iz Svetog Ilije imala su i 
aktivnost oko pečenja kruha i  mali peciva koja je 
blagoslovio velečasni Izidor Ferek na okupljanju s 
roditeljima. Polaznici programa u Beletincu su za 
jesenske plodove i darove zahvalila pjesmom i misom u 

Športsko-rekreativno društvo TOMAŠEVEC
Vrlo aktivno i brojno ŠRD Tomaševec ove je godine 

upriličilo niz druženja i akcija, a posljednja aktivnost 
bila je organizacija proslave blagdana Svetog Nikole.

Na inicijativu članova ŠRD Tomaševec u popodne-
vnim satima nedjelje (6. 12.) na igralištu u Tomaševcu 
okupilo se četrdesetak djece, ali i odraslih te su zajedno 
uz nekoliko pjesmica i recitacija dočekali sv. Nikolu. I 
sam iznenađen velikim i srdačnim dočekom, ovaj je 

svetac darivao svu okupljenu djecu prigodnim poklo-
nima i bonbonima. Cjelokupna organizacija športskog 
društva bila je i ovom prigodom dobro osmišljena i 
organizirana. Iako su neki s opravdanjem primili i šibu, 
svi su bili radosni što su se, makar nakratko, mogli 
družiti i veseliti. Izvršni odbor Društva najavio je kako 
će i sljedeće godine Sveti Nikola doći u Tomaševec, a 
dotad treba čuvati poveću i čistu čizmicu...

Petra Domislović

 

Okupljena djeca i roditelji s nestrpljenjem su čekali dolazak Sv. Nikole……… kojem su djeca recitirala i pjevala. 

Malim Anđelima u vrtiću nikad nije dosadno

Nova pedagoška godina u Dječjem vrtiću Anđeo

crkvi Svih Svetih u Beletincu. U mjesecu studenom je 
za djecu svih programa održana lutkarsko scenska 
igra, a nije izostao i susret sa sv. Nikolom koji ih je 5. 
prosinca ove godine dočekao na vlaku i tom prilikom  
obradovao poklonima. Za uzvrat djeca su njemu 
poklonila pjesmu, recitacije i smijeh.

U tijeku zaključivanja ovog broja  djeca mali Anđeli 
pripremaju se za nadolazeće blagdane, izrađuju 
čestitke i razne ukrase, uče božićne pjesme i male 
radosti kako bi što ljepše proslavili rođendan malog 
Isusa.

Petra Domislović
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Društvo za šport i rekreaciju Doljan 
ove je godine po prvi put pokrenulo i 
organiziralo tzv. općinsku malonogo-
metnu ligu. Sve utakmice odigrane su na 
mjesnom igralištu u Doljanu, a igralo se 
vikendom u poslijepodnevnim i večernjim 
terminima. Sudjelovala su sva naselja 
naše Općine s po jednom ekipom. Liga je 
započela 13. lipnja, a završno kolo 
odigrano je 11. srpnja. Iako rezultat nije 
bio u prvom planu, valja spomenuti i one 
najbolje. 

Prvi općinski prvak postala ekipa iz 
Beletinca, drugo mjesto osvojila je ekipa 
iz Svetog Ilije, a trećeplasirani bio je 
Tomaševc. Najbolji strijelac turnira bio 
Dejan Barulek iz Doljana s dvanaest 
postignutih golova. Osim sportskog 
karaktera, cilj organiziranja ovakvog  
natjecanja bilo je i međusobno povezi-
vanje i druženje između mještana svih 
naselja naše Općine. Sudeći po posjeće-
nosti utakmica možemo biti i više nego 
zadovoljni odazivom i primjernim 
navijanjem gledatelja. Organizator se 
pobrinuo da nitko od igrača, gledatelja i 
navijača ne ostane gladan i žedan pa je 
svaki put pripremio i bogat izbor jela i pića 
po popularnim cijenama, dok je uz 
završno kolo organizirana i velika fešta 
uz živu glazbu. Ipak valja napomenuti da 
je organiziranje ovakvog sportskog 

U cilju aktivne rekreacije i redovitog 
bavljenja sportom u Seketinu je 30. 
svibnja ove godine održana osnivačka 
skupština Rekreativno-športske udruge 
„Seketin“.

Očito da je postoji stalna potreba za 
kretanjem i fizičkom aktivnošću u Seketi-
nu, jer je grupa inicijatora i entuzijasta  
pozvala sve zainteresirane mještane i 
vikendaše sela Seketin da se uključe u rad 
novoosnovane Udruge. Skupština se 30. 
5. 2009. g. održala u Društvenom domu 
Seketin, a istoj je bilo prisutno 25 za-
interesiranih punoljetnih osoba. Nakon 
predstavljanja Programa rada i Statuta 
Udruge jednoglasno je donijeta odluka o 
osnivanju pod nazivom Rekreativno-
športska udruga Seketin  sa sjedištem u 
ulici Vladimira Nazora bb. 

Program rada Udruge doista je 
zanimljiv, a odnosi se na: 

PRVA OPĆINSKA MALONOGOMETNA LIGA - „DOLJAN 2009.“

događaja logistički i financijski vrlo 
zahtjevan posao te stoga ovim putem 
želimo zahvaliti svim članovima DŠR 
Doljan koji su utrošili svoje slobodno 
vrijeme i sudjelovali u organizaciji 
turnira. Zatim, zahvaljujemo i Općini 
Sveti Ilija, kao glavnom pokrovitelju 
turnira te našim velikodušnim sponzori-
ma bez kojih također ovako nešto ne bi 
bilo moguće izvesti. Oni su: Trgovina 

SEKETIN  OSNOVANA NOVA ŠPORTSKA UDRUGA

Već nakon dva mjeseca od 
o s n i v a n j a  R Š U  „ S e k e t i n “ ,  u  
Slugovinama je 2. kolovoza ove godine 
održan turnir u malom nogometu, a u 
organizaciji spomenute Udruge.  Na 
turniru je sudjelovalo sedam ekipa koje 
su bile raspoređene u dvije skupine. 
Glavni sudac bio je Saša Paska uz 
pomoć Dragutina Želježića i Miroslava 
Borščaka. Nakon c jelodnevnog 
druženja i igranja nogometa o 
pobjedniku se odlučivalo izvođenjem 
sedmeraca. Na kraju je ekipa „Dream 
teama Beletinec“ za nijansu bila bolja 
od ekipe „Tomaševec-Kaselj“, a treće 
mjesto osvojili su dečki iz Presečna s 
ekipom „Veseli mix“. Podjelu nagrada, 
a u ime športske udruge iz Seketina 
uručili su Stjepan Koprek, član Izvršnog 
odbora Udruge i Ivica Cepanec, 
predsjednik MO Seketin i vijećnik 
Općinskog vijeća.  

„Tomislav“  Sveti  I l i ja,  trgovina 
„Robertotrans“ Sveti Ilija, trgovina 
„Točka“ Varaždin, autoprijevoznik Mario 
Mikić iz Doljana, autoprijevoznik Stjepan 
Dukarić iz Žigrovca, autoprijevoznik 
Darko Babić iz Turčina, autoprijevoznik 
Damir Šegović iz Doljana, vinarija 
Mladena Mikića iz Doljana, Dražen Tkalec 
iz Kneginca Gornjeg, Dejan Krampek iz 
Kneginca Gornjeg, Danijel Kukec iz 
Varaždina te Vjekoslav Barulek iz 
Doljana. Još jednom svima hvala na 
pomoći i suradnji! Nadamo se da ćemo 
2010. godine uspješno realizirati i drugo 
izdanje naše Općinske malonogometne 
lige te da će ovaj događaj kroz sljedećih 
nekoliko godina postati tradicionalna 
sportska manifestacija na ponos svih 
mještana naše Općine.

Upravni odbor Društva

Članovi Izvršnog odbora (slijeva): Stjepan Koprek, Stjepan Benko, Miljenko 
Benko, Dubravka Hrastić, Vladimir Sokol, Robert Borščak i Marijan Šestak. 

-rekreaciju - nogomet, košarka, 
biciklizam, pješačenje, izleti;

-turnirska natjecanja s ciljem 
poticanja šire društvene zajednice na 
rekreaciju i šport;

-ekološko osvješćivanje članova 
Društva i stanovnika Seketina s 
naglaskom na zaštitu prirode u Seketinu; 

-davanja mišljenja i prijedloga 
Mjesnom odboru Seketin i nadležnim 
tijelima u Općini Sveti Ilija o vrstama i 
potrebama Udruge na polju rekreacije, 
športa i ekološkog djelovanja mladih 
Seketina;

-organiziranje raznih radnih akcija 
na uređenju mjesta i rekreativno-
športskog prostora RŠD „Seketin“;

-suradnju s ostalim udrugama i 
društvima s područja Općine Sveti Ilija ili 
Varaždinske županije i sl.

Nakon disku-
s i j e ,  z a  p r e d -
sjednika je jedno-
glasno izabran Stje-
pan Benko, a za 
tajnicu Dubravka 
Hrastić. U Izvršni 
odbor Udruge iza-
brani su: Robert Bor-
ščak, Marijan Šes-
tak, Miljenko Benko, 
Stjepan Koprek i Vl-
adimir Sokol. Na-
dzornu komisiju čine 
tri člana: Mirsad 
Dedić, Darko Meštrić  
i Siniša Vuk. 

Kornelija Viez
Stjepan Koprek uručuje pehar 
predstavniku pobjedničke ekipe iz Beletinca

TURNIR U
MALOM NOGOMETU 

"Slugovine 2009."



čestita svim posjetiteljima i 
žiteljima općine Sveti Ilija

Božić i želi sretnu i uspješnu  
2010. godinu

Puno radosnih trenutaka i veselja 
svakoj obitelji i svim ljudima 

dobre volje želi

Svim našim 
kupcima i poslovnim 

partnerima želimo sretan 
Božić i uspješnu 2010. godinu

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE

Doljan, Radnička 2 

Tel/fax. 042 734 057

d.o.o.d.o.o.d.o.o.

ROBERTO-TRANS

Specijalistička 
ordinacija 

obiteljske medicine
Nives Topolnjak, dr.med.

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

SVIM ŽITELJIMA 

OPĆINE SVETI ILIJA,

POSLOVNIM PARTNERIMA I 

SURADNICIMA ŽELIMO 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN 

BOŽIĆ UZ OBILJE RADOSTI 

U 2010. GODINU

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 2010. godinu 

frizerski 
salon

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

Vilima Cecelje 11, Sveti Ilija
Tel. 734-272

TRGOVINA
TOMISLAV

Tomaševec / Sveti Ilija, B. Jelačića 14
tel. 042 651 789, 098 267 281

želi svim žiteljima općine
Sveti Ilija

radostan i veseo Božić te 
uspješnu 2010. godinu

Trgovina 
„M I R O“

Tomaševec, B. J. Jelačića 62 

Puno radosti i 

veselja tijekom 

božićnih i 

novogodišnjih

blagdana

te uspješnu 

2010. g. 

svima od 

srca želi

Čestit Božić 
i puno zdravlja u
 2010.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

Žigrovec, Vladimira Nazora 70
Sveti Ilija

cvjećarnicacvjećarnicacvjećarnica

Cijenjenim korisnicima usluga i svim žiteljima općine
 Sveti Ilija čestitamo Božić i Novu 2010.godinu 

Svim korisnicima 
usluga i svim žiteljima 
općine Sveti Ilija želimo 
mirne i blagoslovljene božićne i 
novogodišnje blagdane 

Frizerski salon „LARA“
iz Turčina 

Udruga vinogradara i voćara

"VIV-BER"
Beretinec

Iskrene čestitke povodom 
božićnih i novogodišnjih 

blagdana svim našim članovima i 
žiteljima općine 

Sveti Ilija upućuje

Izletnički turizam 
„Kod Barbare“

SVETI ILIJA • tel. 098 844 429

GRAĐEVINARSTVO 
HORVAT

Seketin

Trgovina 

HRASTEKHRASTEKHRASTEK

"A N A"

čestita svim žiteljima 
općine Sveti Ilija i 
korisnicima usluga
Božić i želi 
sretnu 2010. godinu

Beletinec, S. Radića 54
tel. 042 749 468

Ana Kliček-Cikač

FRIZERSKI SALON I STUDIO 
ZA SUNČANJE

Vinogradska 52, Sveti Ilija
tel. 098 910 54 18
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