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Intervju s predsjednikom Općinskoga vijeća Općine Sveti Ilija Marinom Bosiljem

Predsjednik ste Općinskog vijeća 
nešto više od 3 godine. Koliko je taj 
posao odgovoran i zahtjevan?

Prije svega, obnašanje dužnosti 
Predsjednika Općinskog vijeća je izni-
mna čast, tim više što mali broj ljudi ima 
priliku u životu obnašati takvu časnu i 
odgovornu dužnost. Evo, Općina Sveti 
Ilija ustrojena je 1993.g, imala je do sada 
5 saziva Općinskog vijeća, a ja sam treći 
predsjednik pa je i to dokaz moje 
prethodne konstatacije. Predstavničko 
tijelo svih žitelja općine je Općinsko 
vijeće, a biti predsjednik tijela koje birači 
izaberu na lokalnim izborima predstavlja 
određeno zadovoljstvo i ponos. Naravno, 
to sa sobom nosi i odgovornost prema 
onima koji su te izabrali i u čije ime se 
donose odluke važne za funkcioniranje 
naše Općine. Naravno da obnašanje 
dužnosti predsjednika osim što je 
odgovoran posao istovremeno je i 
zahtjevan. Da bi čovjek zauzeo stav o 
nekoj problematici mora tu materiju 
dobro proučiti, konzultirat se i onda 
donijeti određenu odluku. U privatnom 
životu svatko za svoju odluku odgovara 
prije svega samom sebi, a vijećnici i ja 
kao predsjednik kod donošenja odluka 
moramo se voditi mišlju da odluke 
trebaju biti na dobrobit svih mještana 
Općine i da na kraju za svoje odluke koje 
donosimo odgovaramo stanovnicima 
Općine. To uvijek stvara dodatan 
pritisak. 

Tko čini Općinsko vijeće, kakav je 
trenutno politički odnos unutar 
Vijeća?

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija čini 
13 vijećnika tj. predsjednik vijeća i 12 
vijećnika. U ovom sazivu vijeća koje je 
konstituirano 2009.g. ima 7 vijećnika 
HDZ-a, 1 HSS-a, 1 SDP-a i 4 vijećnika 
HNS-a. 

Marin Bosilj, predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Sveti 
Ilija dosad nije riječju sudjelovao 
u Općinskom listu pa smo ga 
upravo tim povodom zamolili za 
razgovor. 

Možete li izdvojiti koji su, u ovih 
proteklih više od 3 godine, bili najveći 
poslovi Općinskog vijeća bez obzira 
radi li se o društvenom, gospodarskom 
ili političkom životu ljudi naše općine?

Jedan od osnovnih zadataka i po-
slova općinskog vijeća je donošenje 
Proračuna općine, Programa potreba u 
društvenim djelatnostima, Godišnjeg 
programa održavanja komunalne infra-
strukture, Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, 
donošenje godišnjeg izvješća o izvršenju 
proračuna te izvršavanje ostalih poslova 
koji se odnose na uređivanje odnosa iz 
samoupravnog djelokruga. U ovom sazi-
vu jedan od prvih poslova bio je do-
nošenje  novog Statuta Općine i 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
usklađenih sa novim „Zakonom o 
lokalnoj i područnoj samoupravi“. Statut 
je temeljni Akt koji propisuje i uređuje 
samoupravni djelokrug Općine, njena 
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, 
ovlasti i način rada tijela, način oba-
vljanja poslova, provođenje refere-
nduma, mjesnu samoupravu, ustrojstvo i 
rad, oblike suradnje jedinica lokalne i 
područne samouprave te druga pitanja 
od važnosti za ostvarivanje prava i 
obveza.

Na koje ste teškoće nailazili i kako 
se ponašala oporba?

Od teškoća na koje smo nailazili 
želio bi istaknuti da su to problemi koji se 
odnose najviše na nedorečenost nekih 
zakona, nedefiniranim obavezama 
općine u trokutu „općina-županija-
država“, spuštanja sve više obaveza na 
općinu od strane županije i države, a da 
to nije popraćeno financijskom stranom. 
Također tu treba spomenuti problema-
tiku smeća, neizrađene mreže osnovnih 
škola, neuređenih zemljišnih knjiga i 
imovinsko pravnih odnosa itd. Pitali ste 
također kako se ponašala oporba. 
Oporba se do sada ponašala korektno i 
nadam se da će tako i ostati do kraja 
mandata ovog vijeća, a to je otprilike još 
5 mjeseci. Ovim putem se i zahvaljujem 
svim oporbenim vijećnicima na kore-

ktnom radu, međusobnom uvažavanju i 
dostojnom obnašanju dužnosti opći-
nskih vijećnika.

Pitanje koje slijedi se odnosi na 
izgradnju nove škole u Sv. Iliji i 
športske dvorane u Beletincu. Gdje je 
tu participacija i pomoć Općine?

Pitate me gdje je tu participacija 
Općine. Prije svega treba istaknuti da je 
Republika Hrvatska sva svoja osnivačka 
i upravljačka prava za sve osnovne škole 
u RH prenijela na Županije pa tako i 
određena materijalna sredstva. Općine 
ne dobivaju nikakva decentralizirana 
sredstva za osnovno školstvo za razliku 
od Županija. Županije su osnivači i 
upravitelji osnovnih i srednjih škola, 
Županije postavljaju školske odbore, 
ravnatelje, odlučuju o zaposlenjima itd. 
Županije su dužne izraditi „mrežu 
osnovnih škola“ u kojima će biti defi-
nirane sve potrebe i prioriteti, ali koliko 
sam upoznat naša Županija novu 
„mrežu osnovnih škola“ nema izrađenu. 
Uporno se već godinama općinama gura 
odgovornost o gradnjama i dogradnjama 
osnovnih škola za koje Općine uopće 
nemaju ingerenciju, nego samo interes 
jer se radi o njihovoj djeci tj djeci sa 
područja Općine ali isto tako i sa 
područja Županije u kojoj se nalazi 
Općina.

Unatoč svemu što to nije naša obve-
za u želji za napretkom naše sredine 
Općina je otkupila zemljišta za izgradnju 
nove škole i športske dvorane u Sv. Iliji i 
športske dvorane u Beletincu, riješila 
imovinsko pravne odnose, platila izradu 
projekata i ishodila građevinske dozvole. 

U čekanju da Županija i država riješe 
način financiranja jer je svakome jasno 
da općina za to nema dovoljno sredstava 
prijavili smo dvoranu u Beletincu u 
program EIB II, prošli na natječaju i sada 
se dvorana gradi po tom modelu. Cijena 
gradnje je 5 054 000,oo kn (5 miliona 
kuna) u omjeru 70% RH, a 30% Općina 
Sveti Ilija. Općina je na sebe preuzela 
obvezu u iznosu od 1 500 000,oo kn, a 
imamo usmena obećanja od strane 
Županije kao osnivača da će Županija na 
sebe preuzeti 1 000 000,oo kn. Vjerujem 
da će i tako biti. Gradnja bi se ovih dana 
trebala nastaviti od strane novo izabra-
nog izvođača Phoenix d.o.o. Slavonski 
Brod, jer kao što većina zna prvo izabrani 
izvođač Meteor d.o.o. je otišao u stečaj i 
prekinuo sa radovima. Bilo je potrebno 
raspisivati novi natječaj itd. Nadamo se, 
da ćemo sa ovim izvođačem imati više 
sreće.

Što se tiče škole i športske dvorane u 
Svetom Iliji Općina je odradila sve prije 
spomenute radnje, prijavila gradnju 
škole na natječaje i sada isčekujemo da 
Županija i Vlada RH nađu model fina-
nciranja što je i njihova obveza. Nakon 
toga trebaju izvijestiti hoće li Općina 
morati participirat odnosno sufinancirat 
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izgradnju, koji bi to bio iznos i na kraju 
Općina mora vidjeti je li to uopće u 
mogućnosti financirati ako će se to od nje 
tražiti. Županija nas je obavijestila da 
pripremaju dokumentaciju za gradnju po 
modelu JPP-a (Javno privatnog partne-
rstva) gdje bi cijena bila 140 000 000, oo 
kn (140 milijuna kuna) uz otplatu na 25 
godina što su ogromna sredstva i jako 
dugi vremenski period otplate. Taj model 
obuhvaća i održavanje objekta kroz 25 
godina ali je upitno zašto bi Općina 
sudjelovala u održavanju objekta, a za to 
ne dobiva decentralizirana sredstva nego 
ih dobiva Županija. Vidjet ćemo što će od 
toga biti.

Isto tako jako bitna činjenica je da 
Županija do sada nije riješila pitanje 
sufinanciranja gradnje škole od strane 
Općine Beretinec čiji učenici čine 1/3 
učenika OŠ u Sv. Iliji. Do sada Općina 
Beretinec nije sudjelovala u troškovima 
otkupa zemljišta, izradi projekata, dobi-
vanju građevinske dozvole sa niti 
jednom kunom, a da ne govorimo o 
utrošenom vremenu i uloženom trudu. 
To svakako treba riješiti.

Što možete reći o Proračunu Opći-
ne Sv. Ilija za narednu godinu i koje su 
najzahtjevnije investicije u 2013.g?

Proračun je uvijek teško „posložiti“ i 
zadovoljite sve potrebe. Želja je puno, a 
mogućnosti onoliko koliko ima novca. 
Na nama je da sa tim novcem kojim 
raspolažemo napravimo što više i isko-
ristimo ga na najbolji način, rasporedimo 
pravedno sa naglaskom na najpotre-
bnije. Reći ću samo nekoliko riječi o 
najvećim investicijama u 2013.g. To je 
izgradnja i otvorenje športske dvorane u 
Beletincu, nadamo se i početak gradnje 
škole i dvorane u Sv. Iliji, modernizacija 
nerazvrstanih cesta- IPARD Program 
Mjera 301 koju u cijelosti financira EU u 
iznosu od 716 000,oo kn, ulaganja u 
ceste i nogostupe u iznosu većem od 1. 
500 000,oo kn, izrada projekata itd. Isto 
tako potrebno je naglasiti da će se iz pro-
računa izdvajati i sredstva za športske 
klubove i udruge, kulturu i vjerske 
zajednice, sufinancirat prijevoz sre-
dnjoškolaca i studenata, dodjeljivat 
stipendije studentima, sufinancirat dječji 
vrtić i financirat pred škola, sufinancirat 
školska kuhinja socijalno ugroženih 
učenika OŠ, dodjeljivat jednokratne 
pomoći za novorođenu djecu itd, a si-
gurno sam i nešto zaboravio spomenuti. 
Naravno, da su u proračunu predviđena i 
sredstva koja moraju biti predviđena, a 
to je za javnu rasvjetu, tekuće održavanje 
nerazvrstanih cesta i javnih površina, 
groblja…

U narednoj godini slijede nam 
izbori za članove Općinskog vijeća i 
načelnika. Što očekujete, konkretno 
što očekuje HDZ unutar općine Sveti 
Ilija?

Ovo pitanje ste mi postavili više kao 
predsjedniku Općinske organizacije 
HDZ-a Općine Sveti Ilija, a ne kao 
predsjedniku Općinskog vijeća. Duboko 
vjerujem da će mještani Općine Sveti Ilija 
znati odabrati ono što je najbolje za našu 
Općinu. U to uopće ne sumnjam! Da će 

birat ljude koji će ih znati dostojno 
zastupati i znati vodit Općinu u pravom 
smjeru, ka razvoju i poboljšanju uvjeta 
života za sve mještane općine i budućih 
generacija.

Što očekuje HDZ Općine Sveti Ilija? 
HDZ očekuje pobjedu! Očekujemo većinu 
u Općinskom vijeću što znači minimalno 
7 općinskih vijećnika i načelnika iz 
redova naše stranke. Kad ste već započeli 
ovu temu iskoristit ću priliku i izvijestiti 
sve čitatelje Općinskog lista i mještane 
Općine Sveti Ilija da je Općinska 
organizacija HDZ-a Općine Sveti Ilija 
odlučila da ću ja biti njihov kandidat za 
načelnika Općine na sljedećim lokalnim 
izborima u svibnju 2013.g. Prijedlog sam 
prihvatio iz nekoliko razloga. Kandidirat 
ću se prije svega jer to želim, smatram da 
sam mlad (33 g) i da u rad mogu unijeti 
pozitivne mladenačke energije, sa novim 
idejama u cilju napretka cijele Općine. S 
druge strane imam i određenog iskustva. 
Više od 9 godina sam predsjednik 
mjesnog odbora, u periodu od 2005.-
2009. sam obnašao funkciju zamjenik 
načelnika Općine Sveti Ilija, a od 2009.g 
pa do danas obnašam funkciju Predsje-
dnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija. 
Znači imam iskustva na odgovornim 
funkcijama što je bitan preduvjet za 
kvalitetno obnašanje odgovorne dužno-
sti kao što je načelnik Općine. Sve ostalo 
će biti na biračima.

Možete li već sada znati na čemu će 
se temeljiti Vaša kampanja, što ćete 
obećati mještanima općine?

Vi ste baš zapeli za stranačka pita-
nja, a dogovorili smo razgovor u funkciji 
predsjednika Općinskog vijeća. Ali dobro, 
odgovorit ću Vam ukratko. Prije svega 
ponudit ćemo im sebe, rad i poštenje, 
odgovoran odnos prema njihovim novci-
ma! Osnovne smjernice programa kojeg 
ćemo ponuditi su gotove, ali smatram da 
je još prerano za njihovo iznošenje u 
javnost. Za to će biti vremena i svi će biti 
na vrijeme upoznati sa programom koji 
ćemo ponuditi.

Evo mogu Vam reći o jednom velikom 
projektu koji će se naći u našem progra-
mu, a to je geodetska izmjera i uređenje 
zemljišnih knjiga sa imovinsko pravnim 
odnosima za područje cijele Općine. Prvi 
koraci su već napravljeni u smislu prijave 
projekta, potpisivanja sporazuma sa 
Državnom geodetskom upravom itd. 
Sada sam Vam i previše rekao…

Koja bi bila Vaša poruka žiteljima 
općine Sv. Ilija pred kraj ove 2012.g?

Želim poručiti svim žiteljima Općine 
da uvijek u radu ima grešaka pa smo 
zasigurno i mi griješili u svojim odluka-
ma, nisu bile namjerne i u budućnosti će-
mo se truditi da ih bude što manje. Za 
kraj bi ima zaželio puno zdravlja, blago-
stanja i mira u nadolazećim Božićnim i 
novogodišnjim praznicima kao i u nado-
lazećoj 2013.g. uz puno uspjeha kako na 
privatnom tako i na poslovnom planu. 
Sretna Božić i Nova 2013. g.! 

         
Razgovor vodio i pripremio 

D. Meštrić

STIPENDIJE ZA 
2012./13. god.

Općina Sveti Ilija i ove godine 
rezervirala je sredstva za stipe-
ndije studentima za akademsku 
godinu 2012./2013. Prema Pravi-
lniku kojeg je donijelo Općinsko 
vijeće Komisija je izvršila bodo-
vanje svih pristiglih zamolbi i 
slijedom navedenog općinske 
stipendije će primiti slijedeći 
studenti: 

1. MARIJA BANIĆ, Beletinec,  
S. Radića 42 - Visoko gospodarsko 
učilište u Križevcima -  3. godina.

2. JELENA LAKUŠ, Žigrovec, 
V. Nazora 20 - Edukacijsko-reha-
bilitacijski fakultet u Zagrebu- 
Studij Rehabilitiacija -5 godina.

3. MATEJA MIKIĆ, Doljan, 
Bana Jelačića 8,- Medicinski 
fakultet u Rijeci, Studij Medicine - 
6. godina.

4. JELENA ŠINKO, Sveti Ilija, 
Lj. Gaja 10- Sveučilište u Rijeci, 
Fakultet za menadžment u turiz-
mu i ugostiteljstvu, Smjer: Mena-
džment u turizmu - 5. godina.

5. KAROLINA NOVAK, Beleti-
nec, Radnička 2- Filozofski faku-
ltet u Zagrebu, Studij pedagogije i 
kroatistike - nastavnički - apso-
lvent.

6. EDITA KITNER, Žigrovec, V. 
Nazora 13/a - Učiteljski fakultet, 
Odsjek u Čakovcu s modulom 
odgojne znanosti - 3. godina.

7. SANJA VEČERIĆ, Križanec, 
S. Labaša 31- Sveučilište J. Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Odjel za 
biologiju- 5. godina.

8. IVANA KOŠČAK, Doljan, 
Vinogradska 8, Međimursko 
veleučilište u Čakovcu, Studij 
menadžment turizma i sporta-
menadžment turizma - 3. godina.

9. ANJA POSAVEC, Beletinec, 
A. Starčevića 3, Filozofski fakultet 
u Rijeci Smjer, Studij hrvatskog 
jezika i književnosti- 3. godina.

10. VALENTINA KITNER, Sveti 
Ilija, Vinogradska 30, Veleučilište 
u Varaždinu, Stručni studij Sestri-
nstvo - 3. godina. 

Jedinstveni upravni odjel i
Komisija za 

dodjelu stipendija



2

Općinski list

Općinski listOpćinski listOpćinski list
List Općine Sveti Ilija
Nakladnik : 
Općina Sveti Ilija
Sjedište nakladnika:
Sveti Ilija, Trg J. Godrijana 2;

Uredništvo Lista, priprema i prijepis 
Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija, 
Franjo Korpar, zamjenik načelnika;

Glavni i odgovorni urednik:
Ivica Minđek, načelnik

Tisak: XM studio
Naklada: 1000 primjeraka, besplatno

www.opcina-sveti-ilija.hr

Intervju s predsjednikom Općinskoga vijeća Općine Sveti Ilija Marinom Bosiljem

Predsjednik ste Općinskog vijeća 
nešto više od 3 godine. Koliko je taj 
posao odgovoran i zahtjevan?

Prije svega, obnašanje dužnosti 
Predsjednika Općinskog vijeća je izni-
mna čast, tim više što mali broj ljudi ima 
priliku u životu obnašati takvu časnu i 
odgovornu dužnost. Evo, Općina Sveti 
Ilija ustrojena je 1993.g, imala je do sada 
5 saziva Općinskog vijeća, a ja sam treći 
predsjednik pa je i to dokaz moje 
prethodne konstatacije. Predstavničko 
tijelo svih žitelja općine je Općinsko 
vijeće, a biti predsjednik tijela koje birači 
izaberu na lokalnim izborima predstavlja 
određeno zadovoljstvo i ponos. Naravno, 
to sa sobom nosi i odgovornost prema 
onima koji su te izabrali i u čije ime se 
donose odluke važne za funkcioniranje 
naše Općine. Naravno da obnašanje 
dužnosti predsjednika osim što je 
odgovoran posao istovremeno je i 
zahtjevan. Da bi čovjek zauzeo stav o 
nekoj problematici mora tu materiju 
dobro proučiti, konzultirat se i onda 
donijeti određenu odluku. U privatnom 
životu svatko za svoju odluku odgovara 
prije svega samom sebi, a vijećnici i ja 
kao predsjednik kod donošenja odluka 
moramo se voditi mišlju da odluke 
trebaju biti na dobrobit svih mještana 
Općine i da na kraju za svoje odluke koje 
donosimo odgovaramo stanovnicima 
Općine. To uvijek stvara dodatan 
pritisak. 

Tko čini Općinsko vijeće, kakav je 
trenutno politički odnos unutar 
Vijeća?

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija čini 
13 vijećnika tj. predsjednik vijeća i 12 
vijećnika. U ovom sazivu vijeća koje je 
konstituirano 2009.g. ima 7 vijećnika 
HDZ-a, 1 HSS-a, 1 SDP-a i 4 vijećnika 
HNS-a. 

Marin Bosilj, predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Sveti 
Ilija dosad nije riječju sudjelovao 
u Općinskom listu pa smo ga 
upravo tim povodom zamolili za 
razgovor. 

Možete li izdvojiti koji su, u ovih 
proteklih više od 3 godine, bili najveći 
poslovi Općinskog vijeća bez obzira 
radi li se o društvenom, gospodarskom 
ili političkom životu ljudi naše općine?

Jedan od osnovnih zadataka i po-
slova općinskog vijeća je donošenje 
Proračuna općine, Programa potreba u 
društvenim djelatnostima, Godišnjeg 
programa održavanja komunalne infra-
strukture, Programa gradnje objekata i 
uređaja komunalne infrastrukture, 
donošenje godišnjeg izvješća o izvršenju 
proračuna te izvršavanje ostalih poslova 
koji se odnose na uređivanje odnosa iz 
samoupravnog djelokruga. U ovom sazi-
vu jedan od prvih poslova bio je do-
nošenje  novog Statuta Općine i 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća 
usklađenih sa novim „Zakonom o 
lokalnoj i područnoj samoupravi“. Statut 
je temeljni Akt koji propisuje i uređuje 
samoupravni djelokrug Općine, njena 
obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, 
ovlasti i način rada tijela, način oba-
vljanja poslova, provođenje refere-
nduma, mjesnu samoupravu, ustrojstvo i 
rad, oblike suradnje jedinica lokalne i 
područne samouprave te druga pitanja 
od važnosti za ostvarivanje prava i 
obveza.

Na koje ste teškoće nailazili i kako 
se ponašala oporba?

Od teškoća na koje smo nailazili 
želio bi istaknuti da su to problemi koji se 
odnose najviše na nedorečenost nekih 
zakona, nedefiniranim obavezama 
općine u trokutu „općina-županija-
država“, spuštanja sve više obaveza na 
općinu od strane županije i države, a da 
to nije popraćeno financijskom stranom. 
Također tu treba spomenuti problema-
tiku smeća, neizrađene mreže osnovnih 
škola, neuređenih zemljišnih knjiga i 
imovinsko pravnih odnosa itd. Pitali ste 
također kako se ponašala oporba. 
Oporba se do sada ponašala korektno i 
nadam se da će tako i ostati do kraja 
mandata ovog vijeća, a to je otprilike još 
5 mjeseci. Ovim putem se i zahvaljujem 
svim oporbenim vijećnicima na kore-

ktnom radu, međusobnom uvažavanju i 
dostojnom obnašanju dužnosti opći-
nskih vijećnika.

Pitanje koje slijedi se odnosi na 
izgradnju nove škole u Sv. Iliji i 
športske dvorane u Beletincu. Gdje je 
tu participacija i pomoć Općine?

Pitate me gdje je tu participacija 
Općine. Prije svega treba istaknuti da je 
Republika Hrvatska sva svoja osnivačka 
i upravljačka prava za sve osnovne škole 
u RH prenijela na Županije pa tako i 
određena materijalna sredstva. Općine 
ne dobivaju nikakva decentralizirana 
sredstva za osnovno školstvo za razliku 
od Županija. Županije su osnivači i 
upravitelji osnovnih i srednjih škola, 
Županije postavljaju školske odbore, 
ravnatelje, odlučuju o zaposlenjima itd. 
Županije su dužne izraditi „mrežu 
osnovnih škola“ u kojima će biti defi-
nirane sve potrebe i prioriteti, ali koliko 
sam upoznat naša Županija novu 
„mrežu osnovnih škola“ nema izrađenu. 
Uporno se već godinama općinama gura 
odgovornost o gradnjama i dogradnjama 
osnovnih škola za koje Općine uopće 
nemaju ingerenciju, nego samo interes 
jer se radi o njihovoj djeci tj djeci sa 
područja Općine ali isto tako i sa 
područja Županije u kojoj se nalazi 
Općina.

Unatoč svemu što to nije naša obve-
za u želji za napretkom naše sredine 
Općina je otkupila zemljišta za izgradnju 
nove škole i športske dvorane u Sv. Iliji i 
športske dvorane u Beletincu, riješila 
imovinsko pravne odnose, platila izradu 
projekata i ishodila građevinske dozvole. 

U čekanju da Županija i država riješe 
način financiranja jer je svakome jasno 
da općina za to nema dovoljno sredstava 
prijavili smo dvoranu u Beletincu u 
program EIB II, prošli na natječaju i sada 
se dvorana gradi po tom modelu. Cijena 
gradnje je 5 054 000,oo kn (5 miliona 
kuna) u omjeru 70% RH, a 30% Općina 
Sveti Ilija. Općina je na sebe preuzela 
obvezu u iznosu od 1 500 000,oo kn, a 
imamo usmena obećanja od strane 
Županije kao osnivača da će Županija na 
sebe preuzeti 1 000 000,oo kn. Vjerujem 
da će i tako biti. Gradnja bi se ovih dana 
trebala nastaviti od strane novo izabra-
nog izvođača Phoenix d.o.o. Slavonski 
Brod, jer kao što većina zna prvo izabrani 
izvođač Meteor d.o.o. je otišao u stečaj i 
prekinuo sa radovima. Bilo je potrebno 
raspisivati novi natječaj itd. Nadamo se, 
da ćemo sa ovim izvođačem imati više 
sreće.

Što se tiče škole i športske dvorane u 
Svetom Iliji Općina je odradila sve prije 
spomenute radnje, prijavila gradnju 
škole na natječaje i sada isčekujemo da 
Županija i Vlada RH nađu model fina-
nciranja što je i njihova obveza. Nakon 
toga trebaju izvijestiti hoće li Općina 
morati participirat odnosno sufinancirat 

PRIJE SVEGA - INTERES OPĆINE

3

Općinski list

izgradnju, koji bi to bio iznos i na kraju 
Općina mora vidjeti je li to uopće u 
mogućnosti financirati ako će se to od nje 
tražiti. Županija nas je obavijestila da 
pripremaju dokumentaciju za gradnju po 
modelu JPP-a (Javno privatnog partne-
rstva) gdje bi cijena bila 140 000 000, oo 
kn (140 milijuna kuna) uz otplatu na 25 
godina što su ogromna sredstva i jako 
dugi vremenski period otplate. Taj model 
obuhvaća i održavanje objekta kroz 25 
godina ali je upitno zašto bi Općina 
sudjelovala u održavanju objekta, a za to 
ne dobiva decentralizirana sredstva nego 
ih dobiva Županija. Vidjet ćemo što će od 
toga biti.

Isto tako jako bitna činjenica je da 
Županija do sada nije riješila pitanje 
sufinanciranja gradnje škole od strane 
Općine Beretinec čiji učenici čine 1/3 
učenika OŠ u Sv. Iliji. Do sada Općina 
Beretinec nije sudjelovala u troškovima 
otkupa zemljišta, izradi projekata, dobi-
vanju građevinske dozvole sa niti 
jednom kunom, a da ne govorimo o 
utrošenom vremenu i uloženom trudu. 
To svakako treba riješiti.

Što možete reći o Proračunu Opći-
ne Sv. Ilija za narednu godinu i koje su 
najzahtjevnije investicije u 2013.g?

Proračun je uvijek teško „posložiti“ i 
zadovoljite sve potrebe. Želja je puno, a 
mogućnosti onoliko koliko ima novca. 
Na nama je da sa tim novcem kojim 
raspolažemo napravimo što više i isko-
ristimo ga na najbolji način, rasporedimo 
pravedno sa naglaskom na najpotre-
bnije. Reći ću samo nekoliko riječi o 
najvećim investicijama u 2013.g. To je 
izgradnja i otvorenje športske dvorane u 
Beletincu, nadamo se i početak gradnje 
škole i dvorane u Sv. Iliji, modernizacija 
nerazvrstanih cesta- IPARD Program 
Mjera 301 koju u cijelosti financira EU u 
iznosu od 716 000,oo kn, ulaganja u 
ceste i nogostupe u iznosu većem od 1. 
500 000,oo kn, izrada projekata itd. Isto 
tako potrebno je naglasiti da će se iz pro-
računa izdvajati i sredstva za športske 
klubove i udruge, kulturu i vjerske 
zajednice, sufinancirat prijevoz sre-
dnjoškolaca i studenata, dodjeljivat 
stipendije studentima, sufinancirat dječji 
vrtić i financirat pred škola, sufinancirat 
školska kuhinja socijalno ugroženih 
učenika OŠ, dodjeljivat jednokratne 
pomoći za novorođenu djecu itd, a si-
gurno sam i nešto zaboravio spomenuti. 
Naravno, da su u proračunu predviđena i 
sredstva koja moraju biti predviđena, a 
to je za javnu rasvjetu, tekuće održavanje 
nerazvrstanih cesta i javnih površina, 
groblja…

U narednoj godini slijede nam 
izbori za članove Općinskog vijeća i 
načelnika. Što očekujete, konkretno 
što očekuje HDZ unutar općine Sveti 
Ilija?

Ovo pitanje ste mi postavili više kao 
predsjedniku Općinske organizacije 
HDZ-a Općine Sveti Ilija, a ne kao 
predsjedniku Općinskog vijeća. Duboko 
vjerujem da će mještani Općine Sveti Ilija 
znati odabrati ono što je najbolje za našu 
Općinu. U to uopće ne sumnjam! Da će 

birat ljude koji će ih znati dostojno 
zastupati i znati vodit Općinu u pravom 
smjeru, ka razvoju i poboljšanju uvjeta 
života za sve mještane općine i budućih 
generacija.

Što očekuje HDZ Općine Sveti Ilija? 
HDZ očekuje pobjedu! Očekujemo većinu 
u Općinskom vijeću što znači minimalno 
7 općinskih vijećnika i načelnika iz 
redova naše stranke. Kad ste već započeli 
ovu temu iskoristit ću priliku i izvijestiti 
sve čitatelje Općinskog lista i mještane 
Općine Sveti Ilija da je Općinska 
organizacija HDZ-a Općine Sveti Ilija 
odlučila da ću ja biti njihov kandidat za 
načelnika Općine na sljedećim lokalnim 
izborima u svibnju 2013.g. Prijedlog sam 
prihvatio iz nekoliko razloga. Kandidirat 
ću se prije svega jer to želim, smatram da 
sam mlad (33 g) i da u rad mogu unijeti 
pozitivne mladenačke energije, sa novim 
idejama u cilju napretka cijele Općine. S 
druge strane imam i određenog iskustva. 
Više od 9 godina sam predsjednik 
mjesnog odbora, u periodu od 2005.-
2009. sam obnašao funkciju zamjenik 
načelnika Općine Sveti Ilija, a od 2009.g 
pa do danas obnašam funkciju Predsje-
dnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija. 
Znači imam iskustva na odgovornim 
funkcijama što je bitan preduvjet za 
kvalitetno obnašanje odgovorne dužno-
sti kao što je načelnik Općine. Sve ostalo 
će biti na biračima.

Možete li već sada znati na čemu će 
se temeljiti Vaša kampanja, što ćete 
obećati mještanima općine?

Vi ste baš zapeli za stranačka pita-
nja, a dogovorili smo razgovor u funkciji 
predsjednika Općinskog vijeća. Ali dobro, 
odgovorit ću Vam ukratko. Prije svega 
ponudit ćemo im sebe, rad i poštenje, 
odgovoran odnos prema njihovim novci-
ma! Osnovne smjernice programa kojeg 
ćemo ponuditi su gotove, ali smatram da 
je još prerano za njihovo iznošenje u 
javnost. Za to će biti vremena i svi će biti 
na vrijeme upoznati sa programom koji 
ćemo ponuditi.

Evo mogu Vam reći o jednom velikom 
projektu koji će se naći u našem progra-
mu, a to je geodetska izmjera i uređenje 
zemljišnih knjiga sa imovinsko pravnim 
odnosima za područje cijele Općine. Prvi 
koraci su već napravljeni u smislu prijave 
projekta, potpisivanja sporazuma sa 
Državnom geodetskom upravom itd. 
Sada sam Vam i previše rekao…

Koja bi bila Vaša poruka žiteljima 
općine Sv. Ilija pred kraj ove 2012.g?

Želim poručiti svim žiteljima Općine 
da uvijek u radu ima grešaka pa smo 
zasigurno i mi griješili u svojim odluka-
ma, nisu bile namjerne i u budućnosti će-
mo se truditi da ih bude što manje. Za 
kraj bi ima zaželio puno zdravlja, blago-
stanja i mira u nadolazećim Božićnim i 
novogodišnjim praznicima kao i u nado-
lazećoj 2013.g. uz puno uspjeha kako na 
privatnom tako i na poslovnom planu. 
Sretna Božić i Nova 2013. g.! 

         
Razgovor vodio i pripremio 

D. Meštrić

STIPENDIJE ZA 
2012./13. god.

Općina Sveti Ilija i ove godine 
rezervirala je sredstva za stipe-
ndije studentima za akademsku 
godinu 2012./2013. Prema Pravi-
lniku kojeg je donijelo Općinsko 
vijeće Komisija je izvršila bodo-
vanje svih pristiglih zamolbi i 
slijedom navedenog općinske 
stipendije će primiti slijedeći 
studenti: 

1. MARIJA BANIĆ, Beletinec,  
S. Radića 42 - Visoko gospodarsko 
učilište u Križevcima -  3. godina.

2. JELENA LAKUŠ, Žigrovec, 
V. Nazora 20 - Edukacijsko-reha-
bilitacijski fakultet u Zagrebu- 
Studij Rehabilitiacija -5 godina.

3. MATEJA MIKIĆ, Doljan, 
Bana Jelačića 8,- Medicinski 
fakultet u Rijeci, Studij Medicine - 
6. godina.

4. JELENA ŠINKO, Sveti Ilija, 
Lj. Gaja 10- Sveučilište u Rijeci, 
Fakultet za menadžment u turiz-
mu i ugostiteljstvu, Smjer: Mena-
džment u turizmu - 5. godina.

5. KAROLINA NOVAK, Beleti-
nec, Radnička 2- Filozofski faku-
ltet u Zagrebu, Studij pedagogije i 
kroatistike - nastavnički - apso-
lvent.

6. EDITA KITNER, Žigrovec, V. 
Nazora 13/a - Učiteljski fakultet, 
Odsjek u Čakovcu s modulom 
odgojne znanosti - 3. godina.

7. SANJA VEČERIĆ, Križanec, 
S. Labaša 31- Sveučilište J. Jurja 
Strossmayera u Osijeku, Odjel za 
biologiju- 5. godina.

8. IVANA KOŠČAK, Doljan, 
Vinogradska 8, Međimursko 
veleučilište u Čakovcu, Studij 
menadžment turizma i sporta-
menadžment turizma - 3. godina.

9. ANJA POSAVEC, Beletinec, 
A. Starčevića 3, Filozofski fakultet 
u Rijeci Smjer, Studij hrvatskog 
jezika i književnosti- 3. godina.

10. VALENTINA KITNER, Sveti 
Ilija, Vinogradska 30, Veleučilište 
u Varaždinu, Stručni studij Sestri-
nstvo - 3. godina. 

Jedinstveni upravni odjel i
Komisija za 

dodjelu stipendija
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Na inicijativu Općine Sveti Ilija u drugoj polovici ove 
godine prišlo se izradi Izvedbenog projekta za poboljšanje 
sigurnosti prometa u Vinogradskoj ulici, u samom 
naselju Sveti Ilija. Izgrađena je pješačka staza s rješenjem 
odvodnje zatvorenim sistemom u duljini od 500 metara, 
lijevom stranom od raskršća ulice Bana Jelačića prema 
Beletincu i do raskršća sa Školskom ulicom te nastavak 
Vinogradskom do ulice A.Korpara. Općina Sveti Ilija 
platila je izradu projekta (25 tisuća kuna). Natječaj za 
izvođača radova raspisala je Županijska uprava za ceste 
Varaždin i odabrana je ponuda „Ceste“ d.d. Varaždin kao 

Vinogradska ulica u Sv. Iliji uskoro će biti potpuno uređena i 
sigurna za pješake

Uži centar naselja Sveti Ilija poprimio je potkraj studenoga ove 
godine sasvim drukčiji izgled. Naravno, u pozitivnom smislu!

Izgradnja pješačke staze s rješenjem odvodnje
najpovoljnija (najniža cijena). Sredstva za realizaciju 
ovog projekta osigurala je Općina i ŽUC iz Državnog 
proračuna. Istovremeno, Općina je angažirala Varkom 
d.d. Varaždin da se izvrši rekonstrukcija stare vodovodne 
mreže . Radovi su (do zaključivanja ovog broja) u tijeku, a 
završetak radova predviđen je za mjesec svibanj 2013. 
godine. Temeljem gore navedenog dogovoreno je da ŽUC 
plati izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
pješačke staze do kraja Vinogradske ulice. Izgradnju će 
financirati Općina i ŽUC. Obzirom na važnost projekta, a 
radi se o sigurnosti pješaka naročito o velikom broju đaka 
koji pohađaju školu u Svetom Iliji, trebalo bi što prije 
pristupiti realizaciji izgradnje pješačke staze.    

Temeljem ranijih dogovora oko izgradnje BIO 
pročistača koji je u završnoj fazi izgradnje, a dogovorom s 
Hrvatskim vodama i Varkom. osigurana su sredstva za 
daljnje radove, odnosno priključak na BIO pročistač. Ovih 
se dana realiziraju projekti priključka kanalizacije na BIO 
pročistač polaganjem kanalizacijskih cijevi (te kišni 
preljev) od ulice Bana Jelačića do BIO pročistača u dužini 
od 400 metara.

Istovremeno se polažu vodovodne cijevi za nisku 
vodovodnu mrežu  koja će obuhvatiti vodovodnu mrežu 
od Beretinca, Sveti Ilija, Žigrovec, Doljan , Križanec, 
Tomaševec, Turčin. Ova rekonstrukcija je jako važna za 
navedena naselja zbog mogućih požara i intervencija oko 
opskrbe vodom. Cijeli projekt i dozvole već su 
napravljene, a troškovnik iznosi 2,7 miljuna kuna za 
navedenu relaciju.

Jedinstveni upravni odjel

U ovom šaljivom naslovu ima ipak podosta istine. Tu 
se nema što dodati, uostalom statistika pokazuje da smo 
ponovno u minusu kada je u  pitanju dolazak 
novorođenčadi na svijet.
NOVOROĐENI u 2012. godini

BELETINEC - 1. Erin Draganić-Lacković; 2. Lovro Bosilj; 
3. Klara Bošnjak; 4. Sara Fotak; 5. Nika Balaško; 6. 
Petar Ptiček; 7. Sven Kliček; 8. Klara Levatić

DOLJAN - 1. Patrik Mikić; 2. Klara Mikić; 3. Gabrijel 
Blaži; 4. Mia Plantak; 5. Hana Mikić; 6. Jakov Sokol

KRIŽANEC - 1. Ema Cikač; 2. Leona Mikac
KRUŠLJEVEC - 1. Luna Sokol; 2. Lorena Bosilj
SVETI ILIJA - 1. Emil Kefelja; 2. Martin Jalšovec; 3. 

Emanuel Milković; 4. Mateo Pintarić; 5. Benjamin 
Šinko; 6. Rafael Meljnak; 7. Luka Minđek; 8. Roko 
Crnčić

SEKETIN - 1. Emanuel Mekota; 2. Mihael Bauk; 3. 
Dominik Borščak

TOMAŠEVEC - 1. Dorin Puček
ŽIGROVEC - 1. Leonarda Cesar; 2. Josip Holi
Do zaključenja lista u Općini Sveti Ilija u 2012. godini 

rođeno je trideset i dvoje djece.
UMRLI U 2012. godini 

BELETINEC -  11;  DOLJAN-5; KRIŽANEC -  3; 
KRUŠLJEVEC - 2; SVETI ILIJA - 4; SEKETIN - 6; 
TOMAŠEVEC - 2; ŽIGROVEC -2

Do zaključenja Lista u Općini Sveti Ilija u 2012. godini 
umrlo je 35 mještana koji su pokopani na groblju u 
Beletincu i Žigrovcu, a osim pokojnika iz naše Općine u 
2012. godini pokopano je i 24 pokojnika iz ostalih mjesta 
izvan naše Općine.

 

ROĐENI I UMRLI U NAŠOJ OPĆINI TIJEKOM 2011.
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U prethodnom broju Općinskog 
lista Mjesni odbor Žigrovec je 
najavio početak izgradnje kapelice, 
dok u ovom izdanju koristi priliku 
da izvjesti o njenom završetku i 
posvećenju.

Kapelica Svetog Antuna Pado-
vanskog sagrađena je na mjestu 
dotadašnjeg Križa te uz dječje igrali-
šte. Ona sada doprinosi  skladnosti 
uređenja centra našeg malog mje-
sta. Kapelicu smo izgradili točno na 
četrdesetu  obljetnicu izgradnje već 
spomenutog Križa.  Betonska 
konstrukcija križa je ostala na istom 
mjestu i ugrađena je u temelje 
kapelice dok su raspelo i ukrasna 
ograda restaurirani i ukomponirani 
u novu građevinu. U kapelicu je 
postavljen ručno izrađeni glineni 
kip Svetog Antuna Padovanskog. 

Posvećenje kipa i kapelice 
izvršio je naš prečasni Izidor Ferek 
uz čiju predhodnu suglasnost je sve-
tac i odabran. Misa posvećenja bila 
je održana 5. kolovoza ove godine, 
odmah po završetku radova, dok će 
buduće svete mise biti održavane 
jednom godišnje, nedjelju prije ili 
poslije 13. lipnja kada se i slavi Sveti 
Antun Padovanski. 

Nova kapelica 
u Žigrovcu

Cjelokupan projekt izgradnje 
kapelice financirali su najvećim 
dijelom mještani naselja Žigrovec 
uz potporu Općine Sveti Ilija kao i 
privatni donatori čija se pomoć 
sastojala od  pomoći kod gradnje, 
participiranju u nabavi materijala te 
u doniranju novčanih sredstava. 
Ovom prilikom se i zahvaljujemo 
svima koji su na bilo koji način 
pomogli u izgradnji kapelice u nadi 
da će se u Žigrovcu ostvariti još 

mnogi projekti kao simbol zajedni-
štva cijelog mjesta.

Svojim modernim izgledom 
kapelica doprinosi ljepšem izgledu 
naselja, a ujedno i simbolizira vjeru 
i život  u zajedništu i skladu s 
Bogom. Na tragu toga koristimo 
priliku da svim mješanima naše 
općine čestitamo Božić i zaželimo 
sve najbolje u novoj 2013. godini. 

Dopredsjednik MO Žigrovec i 
Općinski vijećnik,  Dean Hrastić

U tijeku 2012.g u Žigrovcu su 
izvedeni radovi na zacjevljenju 
kanala za odvodnju oborinskih voda 
u ulici Antuna Mihanovića čime je 
nastavljen trend uređenja sustava 
odvodnje oborinskih voda, a samim 
time i poboljšani uvjeti života za sve 
stanovnike te ulice (uklanjanje neu-
godnih mirisa, ljepši izgled ulice, 
sigurniji promet..). Nadalje koristimo 
priliku da najavimo asfaltiranje naše 
glavne ulice V. Nazora. Nakon dugo-
trajnog zalaganja čelnika Općine Sv. 
Ilija i članova MO Žigrovec imamo 
potvrdu iz ŽUC-a da će se početkom 
iduće godine (čim to dozvole vreme-
nski uvjeti) izvršiti presvlačenje 
novim asfaltnim slojem (o.p.p. po-
pularnim tepihom) ulica V. Nazora. S 
velikim veseljem očekujemo početak i 
završetak radova što će zasigurno  
razveseliti i sve mještane Žigrovca, a 
nama, koji smo ulagali ogromne 
napore da dođe do realizacije tih 
radova, novu snagu za nove ciljeve i 
ostvarenja.

Dopredsjednik MO Žigrovec i 
Općinski vijećnik,  Dean Hrastić

Komunalni radovi u Žigrovcu

     Žigrovec, Ulica A. Mihanovića - postavljanje betonskih odvodnih cijevi.
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Na inicijativu Općine Sveti Ilija u drugoj polovici ove 
godine prišlo se izradi Izvedbenog projekta za poboljšanje 
sigurnosti prometa u Vinogradskoj ulici, u samom 
naselju Sveti Ilija. Izgrađena je pješačka staza s rješenjem 
odvodnje zatvorenim sistemom u duljini od 500 metara, 
lijevom stranom od raskršća ulice Bana Jelačića prema 
Beletincu i do raskršća sa Školskom ulicom te nastavak 
Vinogradskom do ulice A.Korpara. Općina Sveti Ilija 
platila je izradu projekta (25 tisuća kuna). Natječaj za 
izvođača radova raspisala je Županijska uprava za ceste 
Varaždin i odabrana je ponuda „Ceste“ d.d. Varaždin kao 

Vinogradska ulica u Sv. Iliji uskoro će biti potpuno uređena i 
sigurna za pješake

Uži centar naselja Sveti Ilija poprimio je potkraj studenoga ove 
godine sasvim drukčiji izgled. Naravno, u pozitivnom smislu!

Izgradnja pješačke staze s rješenjem odvodnje
najpovoljnija (najniža cijena). Sredstva za realizaciju 
ovog projekta osigurala je Općina i ŽUC iz Državnog 
proračuna. Istovremeno, Općina je angažirala Varkom 
d.d. Varaždin da se izvrši rekonstrukcija stare vodovodne 
mreže . Radovi su (do zaključivanja ovog broja) u tijeku, a 
završetak radova predviđen je za mjesec svibanj 2013. 
godine. Temeljem gore navedenog dogovoreno je da ŽUC 
plati izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
pješačke staze do kraja Vinogradske ulice. Izgradnju će 
financirati Općina i ŽUC. Obzirom na važnost projekta, a 
radi se o sigurnosti pješaka naročito o velikom broju đaka 
koji pohađaju školu u Svetom Iliji, trebalo bi što prije 
pristupiti realizaciji izgradnje pješačke staze.    

Temeljem ranijih dogovora oko izgradnje BIO 
pročistača koji je u završnoj fazi izgradnje, a dogovorom s 
Hrvatskim vodama i Varkom. osigurana su sredstva za 
daljnje radove, odnosno priključak na BIO pročistač. Ovih 
se dana realiziraju projekti priključka kanalizacije na BIO 
pročistač polaganjem kanalizacijskih cijevi (te kišni 
preljev) od ulice Bana Jelačića do BIO pročistača u dužini 
od 400 metara.

Istovremeno se polažu vodovodne cijevi za nisku 
vodovodnu mrežu  koja će obuhvatiti vodovodnu mrežu 
od Beretinca, Sveti Ilija, Žigrovec, Doljan , Križanec, 
Tomaševec, Turčin. Ova rekonstrukcija je jako važna za 
navedena naselja zbog mogućih požara i intervencija oko 
opskrbe vodom. Cijeli projekt i dozvole već su 
napravljene, a troškovnik iznosi 2,7 miljuna kuna za 
navedenu relaciju.

Jedinstveni upravni odjel

U ovom šaljivom naslovu ima ipak podosta istine. Tu 
se nema što dodati, uostalom statistika pokazuje da smo 
ponovno u minusu kada je u  pitanju dolazak 
novorođenčadi na svijet.
NOVOROĐENI u 2012. godini

BELETINEC - 1. Erin Draganić-Lacković; 2. Lovro Bosilj; 
3. Klara Bošnjak; 4. Sara Fotak; 5. Nika Balaško; 6. 
Petar Ptiček; 7. Sven Kliček; 8. Klara Levatić

DOLJAN - 1. Patrik Mikić; 2. Klara Mikić; 3. Gabrijel 
Blaži; 4. Mia Plantak; 5. Hana Mikić; 6. Jakov Sokol

KRIŽANEC - 1. Ema Cikač; 2. Leona Mikac
KRUŠLJEVEC - 1. Luna Sokol; 2. Lorena Bosilj
SVETI ILIJA - 1. Emil Kefelja; 2. Martin Jalšovec; 3. 

Emanuel Milković; 4. Mateo Pintarić; 5. Benjamin 
Šinko; 6. Rafael Meljnak; 7. Luka Minđek; 8. Roko 
Crnčić

SEKETIN - 1. Emanuel Mekota; 2. Mihael Bauk; 3. 
Dominik Borščak

TOMAŠEVEC - 1. Dorin Puček
ŽIGROVEC - 1. Leonarda Cesar; 2. Josip Holi
Do zaključenja lista u Općini Sveti Ilija u 2012. godini 

rođeno je trideset i dvoje djece.
UMRLI U 2012. godini 

BELETINEC -  11;  DOLJAN-5; KRIŽANEC -  3; 
KRUŠLJEVEC - 2; SVETI ILIJA - 4; SEKETIN - 6; 
TOMAŠEVEC - 2; ŽIGROVEC -2

Do zaključenja Lista u Općini Sveti Ilija u 2012. godini 
umrlo je 35 mještana koji su pokopani na groblju u 
Beletincu i Žigrovcu, a osim pokojnika iz naše Općine u 
2012. godini pokopano je i 24 pokojnika iz ostalih mjesta 
izvan naše Općine.

 

ROĐENI I UMRLI U NAŠOJ OPĆINI TIJEKOM 2011.

NATALITET OPADA, A TO NAM SE NE DOPADA
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odvodnje oborinskih voda, a samim 
time i poboljšani uvjeti života za sve 
stanovnike te ulice (uklanjanje neu-
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sigurniji promet..). Nadalje koristimo 
priliku da najavimo asfaltiranje naše 
glavne ulice V. Nazora. Nakon dugo-
trajnog zalaganja čelnika Općine Sv. 
Ilija i članova MO Žigrovec imamo 
potvrdu iz ŽUC-a da će se početkom 
iduće godine (čim to dozvole vreme-
nski uvjeti) izvršiti presvlačenje 
novim asfaltnim slojem (o.p.p. po-
pularnim tepihom) ulica V. Nazora. S 
velikim veseljem očekujemo početak i 
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razveseliti i sve mještane Žigrovca, a 
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U skladu s financijskom situa-
cijom u Općini Svet Ilija i  aktivnosti 
MO Seketin bile su prilagođen upravo 
tim uvjetima.

U proteklih jedanaest mjeseci ove 
godine KUD " BELETINEC " je doživio 
svoj novi procvat. Zahvaljujući 
općinskim i mjesnim čelnicima na 
vlasti koji su povećali sredstva iz 
proračuna, KUD je bio u mogućnosti 
pojačati svoje aktivnosti sa mnogo-
brojnim nastupima diljem Republike 
Hrvatske osnivanjem i radom" kreati-
vne radionice", ponovnim radom 
dramske sekcije te radom i nastupima 
dječjeg folklora. Ove godine KUD je bio 
na smotrama u Drežniku na manife-
staciji "Kolo na medanu", u Hrženici na 
proslavi 25. godišnjice osnivanja KUD-
a "Juraj Lončarić", u Remetincu na 
"Čiselskom proščeju", Ludbregu na 
županijskoj smotri folklora te je kao 

MJESNI ODBOR SEKETIN

KUD "Beletinec"

KUD prisustvovalo na nekoliko misnih 
slavlja.  

Gostovanjem u Devinskoj Novoj 
Vesi u Slovačkoj, folkloraši su, pred-
stavljajući općinu Sveti Ilija, svojim 
nastupima prezentirali pjesme i pleso-
ve našeg kraja te ujedno bili organi-
zatori smotre folklora u Beletincu pod 
nazivom "ANINO U BELETINCU". 

KUD je također sudjelovao u 
organizaciji programa "Europa za 
građane", gdje se, uz folklorne nastupe 
sa pet društava i folklornim društvom 
iz Slovačke, održala i radionica 
hrvatskih i slovačkih predstavnika 
kulturno-umjetničkih organizacija.

Folkloraši trenutno pripremaju 
božićni koncert sa tradicionalnim 

božićnim pjesmama. Planira se održa-
vanje koncerta u crkvi Svih Svetih u 
Beletincu te u crkvi Svetog Ilije u 
Svetom Iliji.

Učenice, domaćice, radnice i 
penzionerke, njih petnaestak aktivno 
sudjeluju u svakom okupljanju 
"kreativne radionice" gdje svojom 
maštovitošću i radom izmjenjuju svoja 
iskustva. Svoje radove prezentirale su 
na izložbi u drštvenom domu u Beleti-
ncu. Trenutno su u izradi adventskih 
vjenčića koji idu u prodaju sa ciljem da 
se prezentira rad KUD-a i kroz "kreati-
vnu radionicu", a time se i namire 
troškovi materijala.

Dramska sekcija priprema božićnu 
predstavu pod nazivom "Božićna priča 
bake Rože". Predstava će se održati 23. 
prosinca 2012. u društvenom domu u 
Beletincu, a planira se i održati u 
pastoralnom centru u Svetom Iliji.

Pozivamo sve mještane s područja 
općine Sveti Ilija, i šire, da se odazovu i 
pogledaju naš rad (koncerti, pre-
dstave, radionice, smotre folklora) te 
su uvijek dobrodošli u našu veselu 
družinu, što bi nas veoma veselilo. Cilj 
društva je što više animirati mještane 
naše Općine kako bi se poboljšala 
kvaliteta življenja našeg kraja u smi-
slu druženja, stvaranja prijateljstva, 
promicanja kulture i turizma. 

Ovom prilikom želimo se zahvaliti 
Općinskom vijeću i općinskim čelnici-
ma na razumijevanju, materijalnoj i 
moralnoj podršci, mjesnom odboru, 
svim članovima KUD-a i donatorima te 
čestitamo svim žiteljima općine Sveti 
Ilija sretan Božić i Novu 2013. godinu !

Uprava KUD-a "Beletinec"

Na početku godine prišlo se 
uređenju prostorija u Društvenom 
domu Seketin gdje je uređena priručna 
prostorija u kojoj se nalazi posuđe,  

kupljeno je 6 polica i topli pod. Posta-
vljeni su novi vodokotlići i kupljeni je 
novi štednjak (3 plin +1 struja).

U travnju mjesecu izvršena je 
sanacija puta prema Pećinama zamje-
nom 7 betonskih odvodnih cijevi pro-
mjera 400 mm i uz pomoć općinskog 
stroja pošljunčan je i dio tog puta. 

U svibnju je izvršeno tzv. malčira-
nje svih poljskih putova, a djelatnici 
javnih radova radili su na uređenju puta 
u Vinogradskoj ulici prema Fontliku.

Izvršeno je i ispitivanje zemljišta u 
ulici Vladimira Nazora te su započeli 
radovi na sanaciji klizišta. Proširen je i 
ulaz u Seketin kod glavne prometnice 
Varaždin - Zagreb i prošireno stajali-
šte autobusa u smjeru Novog Marofa.

Tijekom ljetnih mjeseci nekoliko je 
puta izvršena i košnja  od strane djela-
tnika Javnih radova oko Društvenog 
doma Seketin, na igralištu u Slugovi-
nama i oko njega. 

Postavljene su i nove oglasne ploče 
po selu (6 komada). U 10 mjesecu 
izvršeno je i čišćenje odvodnog kanala 
i zamjena 13 komada betonskih cijevi 
u ulici Palih boraca.

Nastup KUD-a "Beletinec" u D Novoj Vesi u Republici Slovačkoj
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U lipnju ove godine članovi 
Udruge započeli su s natjecanjem u 
Općinskoj malonogometnoj ligi koju 
je organizirala ekipa iz Svetog Ilije na 
igralištu u Doljanu.

I naša Udruga organizirala je 17. 
lipnja u Slugovinama  turnir u malom 
nogometu na kojem je sudjelovalo 7 
ekipa iz naše općine, a posjećenost 
gledatelja bila je izuzetno dobra.

Prvo mjesto osvojila je ekipa iz 
Beletinca, drugo mjesto ekipa iz 
Doljana, a treći su bili nogometaši iz 
Križanca.

U kolovozu (11.8.2012.) organi-
zirali smo druženje svih članova naše 
Udruge pod nazivom „STARI-
MLADI“. Natjecalo se  u bacanju kru-
gova na stup, visećoj  kuglani, pote-
zanju užetom, nogometu i gađanje 
praćkom. Uz dobar roštilj druženje je 
trajalo cijeli dan.

Predsjednik Rekreativno 
športske udruge, Stjepan Benko

Udruga umirovljenika općine 
Sveti Ilija i ove je godine za svoje 
članove organizirala niz aktivnosti 
različitih sadržaja. 

U travnju ove godine članovi 
naše Udruge vrijedno su  trenirali i 
pripremali se za sportska natjecanja 
u organizaciji Saveza udruga umiro-
vljenikaVaraždinske županije, koje 
je održano 27. travnja, u disci-
plinama:  pikado za žene, kuglanje, 
streljaštvo i šah mješovito. Poslije 
održanog natjecanja i proglašenja 
pobjednika nastavljeno je naše 
aktivno druženje. 

U lipnju smo organizirali izlet za 
naše članove s ciljem upoznavanja 
dijela Banovine i Korduna. Puto-
vanje je bilo zanimljivo i sadržajno, 
a usput smo nakratko vidjeli 

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE SVETI ILIJA 

REKREATIVNO-ŠPORTSKA UDRUGA SEKETIN

Zagreb, Sisak, Petrinju, Glinu i 
Topusko. Poslije organiziranog 
ručka slobodno vrijeme je iskori-
šteno za kupanje u bazenima Top 
terme u Topuskom. Poslije smo 
krenuli preko Vojnića, Karlovca, 
Jastrebarskog u Svetu Janu na 
večeru i druženje.

Sljedeće druženje obavili smo u 
kolovozu posjetom Svetišta u Mariji 
Bistrici, Muzeju seljačke bune u 
Gornjoj Stubici, spomeniku Matiji 
Gupci i njegovoj Lipi.  Po dolasku u  
Terme Jezerčica u Donjoj Stubici, 
ručali smo te preostalo slobodno 
vrijeme proveli kupajući se na baze-
nima vodenog parka. Po povratku 
stali smo u mjestu Lug Zabočki gdje 
smo večerali.

U studenome smo organizirali 
obilježavanje Martinja u Gornjoj 
Dubravi u Međimurju. Samo dru-
ženje je prošlo na zadovoljstvo svih 
prisutnih članova uz dobru glazbu i 
lijepe običaje krštenja mošta.

Do kraja godine imamo obvezu 
obići bolesne i nemoćne osobe iz 
naše općine, organizirati obilje-
žavanje božićnih i novogodišnjih 
blagdana te se pripremiti za 
godišnju Skupštinu. Pozivamo 
umirovljenike koji se žele priključiti 
našoj Udruzi, da to učine jer su 
dobro došli, a svojom kreativnošću  
mogu puno doprinijeti razno-
vrsnosti djelovanja same Udruge.

Zahvaljujem svima na suradnji. 
Rudolf Magdić, 

predsjednik Udruge

Od travnja do rujna sadržaja u Slugovinama nikad ne nedostaje.
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proračuna, KUD je bio u mogućnosti 
pojačati svoje aktivnosti sa mnogo-
brojnim nastupima diljem Republike 
Hrvatske osnivanjem i radom" kreati-
vne radionice", ponovnim radom 
dramske sekcije te radom i nastupima 
dječjeg folklora. Ove godine KUD je bio 
na smotrama u Drežniku na manife-
staciji "Kolo na medanu", u Hrženici na 
proslavi 25. godišnjice osnivanja KUD-
a "Juraj Lončarić", u Remetincu na 
"Čiselskom proščeju", Ludbregu na 
županijskoj smotri folklora te je kao 

MJESNI ODBOR SEKETIN

KUD "Beletinec"

KUD prisustvovalo na nekoliko misnih 
slavlja.  

Gostovanjem u Devinskoj Novoj 
Vesi u Slovačkoj, folkloraši su, pred-
stavljajući općinu Sveti Ilija, svojim 
nastupima prezentirali pjesme i pleso-
ve našeg kraja te ujedno bili organi-
zatori smotre folklora u Beletincu pod 
nazivom "ANINO U BELETINCU". 

KUD je također sudjelovao u 
organizaciji programa "Europa za 
građane", gdje se, uz folklorne nastupe 
sa pet društava i folklornim društvom 
iz Slovačke, održala i radionica 
hrvatskih i slovačkih predstavnika 
kulturno-umjetničkih organizacija.

Folkloraši trenutno pripremaju 
božićni koncert sa tradicionalnim 

božićnim pjesmama. Planira se održa-
vanje koncerta u crkvi Svih Svetih u 
Beletincu te u crkvi Svetog Ilije u 
Svetom Iliji.

Učenice, domaćice, radnice i 
penzionerke, njih petnaestak aktivno 
sudjeluju u svakom okupljanju 
"kreativne radionice" gdje svojom 
maštovitošću i radom izmjenjuju svoja 
iskustva. Svoje radove prezentirale su 
na izložbi u drštvenom domu u Beleti-
ncu. Trenutno su u izradi adventskih 
vjenčića koji idu u prodaju sa ciljem da 
se prezentira rad KUD-a i kroz "kreati-
vnu radionicu", a time se i namire 
troškovi materijala.

Dramska sekcija priprema božićnu 
predstavu pod nazivom "Božićna priča 
bake Rože". Predstava će se održati 23. 
prosinca 2012. u društvenom domu u 
Beletincu, a planira se i održati u 
pastoralnom centru u Svetom Iliji.

Pozivamo sve mještane s područja 
općine Sveti Ilija, i šire, da se odazovu i 
pogledaju naš rad (koncerti, pre-
dstave, radionice, smotre folklora) te 
su uvijek dobrodošli u našu veselu 
družinu, što bi nas veoma veselilo. Cilj 
društva je što više animirati mještane 
naše Općine kako bi se poboljšala 
kvaliteta življenja našeg kraja u smi-
slu druženja, stvaranja prijateljstva, 
promicanja kulture i turizma. 

Ovom prilikom želimo se zahvaliti 
Općinskom vijeću i općinskim čelnici-
ma na razumijevanju, materijalnoj i 
moralnoj podršci, mjesnom odboru, 
svim članovima KUD-a i donatorima te 
čestitamo svim žiteljima općine Sveti 
Ilija sretan Božić i Novu 2013. godinu !

Uprava KUD-a "Beletinec"

Na početku godine prišlo se 
uređenju prostorija u Društvenom 
domu Seketin gdje je uređena priručna 
prostorija u kojoj se nalazi posuđe,  

kupljeno je 6 polica i topli pod. Posta-
vljeni su novi vodokotlići i kupljeni je 
novi štednjak (3 plin +1 struja).

U travnju mjesecu izvršena je 
sanacija puta prema Pećinama zamje-
nom 7 betonskih odvodnih cijevi pro-
mjera 400 mm i uz pomoć općinskog 
stroja pošljunčan je i dio tog puta. 

U svibnju je izvršeno tzv. malčira-
nje svih poljskih putova, a djelatnici 
javnih radova radili su na uređenju puta 
u Vinogradskoj ulici prema Fontliku.

Izvršeno je i ispitivanje zemljišta u 
ulici Vladimira Nazora te su započeli 
radovi na sanaciji klizišta. Proširen je i 
ulaz u Seketin kod glavne prometnice 
Varaždin - Zagreb i prošireno stajali-
šte autobusa u smjeru Novog Marofa.

Tijekom ljetnih mjeseci nekoliko je 
puta izvršena i košnja  od strane djela-
tnika Javnih radova oko Društvenog 
doma Seketin, na igralištu u Slugovi-
nama i oko njega. 

Postavljene su i nove oglasne ploče 
po selu (6 komada). U 10 mjesecu 
izvršeno je i čišćenje odvodnog kanala 
i zamjena 13 komada betonskih cijevi 
u ulici Palih boraca.

Nastup KUD-a "Beletinec" u D Novoj Vesi u Republici Slovačkoj
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U lipnju ove godine članovi 
Udruge započeli su s natjecanjem u 
Općinskoj malonogometnoj ligi koju 
je organizirala ekipa iz Svetog Ilije na 
igralištu u Doljanu.

I naša Udruga organizirala je 17. 
lipnja u Slugovinama  turnir u malom 
nogometu na kojem je sudjelovalo 7 
ekipa iz naše općine, a posjećenost 
gledatelja bila je izuzetno dobra.

Prvo mjesto osvojila je ekipa iz 
Beletinca, drugo mjesto ekipa iz 
Doljana, a treći su bili nogometaši iz 
Križanca.

U kolovozu (11.8.2012.) organi-
zirali smo druženje svih članova naše 
Udruge pod nazivom „STARI-
MLADI“. Natjecalo se  u bacanju kru-
gova na stup, visećoj  kuglani, pote-
zanju užetom, nogometu i gađanje 
praćkom. Uz dobar roštilj druženje je 
trajalo cijeli dan.

Predsjednik Rekreativno 
športske udruge, Stjepan Benko

Udruga umirovljenika općine 
Sveti Ilija i ove je godine za svoje 
članove organizirala niz aktivnosti 
različitih sadržaja. 

U travnju ove godine članovi 
naše Udruge vrijedno su  trenirali i 
pripremali se za sportska natjecanja 
u organizaciji Saveza udruga umiro-
vljenikaVaraždinske županije, koje 
je održano 27. travnja, u disci-
plinama:  pikado za žene, kuglanje, 
streljaštvo i šah mješovito. Poslije 
održanog natjecanja i proglašenja 
pobjednika nastavljeno je naše 
aktivno druženje. 

U lipnju smo organizirali izlet za 
naše članove s ciljem upoznavanja 
dijela Banovine i Korduna. Puto-
vanje je bilo zanimljivo i sadržajno, 
a usput smo nakratko vidjeli 

UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE SVETI ILIJA 

REKREATIVNO-ŠPORTSKA UDRUGA SEKETIN

Zagreb, Sisak, Petrinju, Glinu i 
Topusko. Poslije organiziranog 
ručka slobodno vrijeme je iskori-
šteno za kupanje u bazenima Top 
terme u Topuskom. Poslije smo 
krenuli preko Vojnića, Karlovca, 
Jastrebarskog u Svetu Janu na 
večeru i druženje.

Sljedeće druženje obavili smo u 
kolovozu posjetom Svetišta u Mariji 
Bistrici, Muzeju seljačke bune u 
Gornjoj Stubici, spomeniku Matiji 
Gupci i njegovoj Lipi.  Po dolasku u  
Terme Jezerčica u Donjoj Stubici, 
ručali smo te preostalo slobodno 
vrijeme proveli kupajući se na baze-
nima vodenog parka. Po povratku 
stali smo u mjestu Lug Zabočki gdje 
smo večerali.

U studenome smo organizirali 
obilježavanje Martinja u Gornjoj 
Dubravi u Međimurju. Samo dru-
ženje je prošlo na zadovoljstvo svih 
prisutnih članova uz dobru glazbu i 
lijepe običaje krštenja mošta.

Do kraja godine imamo obvezu 
obići bolesne i nemoćne osobe iz 
naše općine, organizirati obilje-
žavanje božićnih i novogodišnjih 
blagdana te se pripremiti za 
godišnju Skupštinu. Pozivamo 
umirovljenike koji se žele priključiti 
našoj Udruzi, da to učine jer su 
dobro došli, a svojom kreativnošću  
mogu puno doprinijeti razno-
vrsnosti djelovanja same Udruge.

Zahvaljujem svima na suradnji. 
Rudolf Magdić, 

predsjednik Udruge

Od travnja do rujna sadržaja u Slugovinama nikad ne nedostaje.
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Udruga žena Doljan tijekom 2012. 
godine odradila je sve planirane 
aktivnosti. 

Nakon proslave Dana žena ma-
rljive članice Udruge pripremile su se 
za proslavu Uskrsa. Osim već sta-
ndardnih izrada pisanica, ove godine 
pripremile su mnoštvo radova veza-
nih uz tematiku Uskrsa, ali i šire. 
Izrađivale su se slike od suhog 
cvijeća, cvijeće od krep papira i kuku-
ruzovine kao i košarice od raznih 
vrsta materijala.

Navedene radove prezentirale su i 
u Slovačkoj, u Devinskoj Novoj Vesi 
na Danima hrvatske kulture, kojima 

Naši mnogobrojni ručni radovi često ukrašavaju domove mnogih obitelji. 
Hvala svima koji nam pomažu. 

Uz doček i pratnju 
tamburaša „Garestin“ sveti 
je Nikola darivao okupljenu 
djecu, a u njegovoj nakani 
pomogla mu je i Športska 
udruga Križanec,  Malono-
gometni klub (koji već 
nekoliko mjeseci djeluje u 
Križancu) te  nekoliko 
obitelji iz samog naselja.  
Nakon darivanja četrdeset 
djece druženje se nastavilo 
sve do mraka. Uz djecu, na 
doček je došlo i pedeset 
odraslih osoba koji su se 
pobrinuli za tople napitke, 
mandarine i prigodni do-
mjenak. 

Organizator svečanosti 
obilježavanja blagdana 

Sv. Nikola ove je godine obišao mnoga mjesta naše općine. U Križancu 
su ga, zahvaljujući složnosti mještana, dočekala djeca i tamburaši..

Aktivnosti Udruge žena Doljan u 2012. godini

ŠPORTSKA UDRUGA "KRIŽANEC" I MALONOGOMETNI KLUB     
U KRIŽANCU SU SVETOG NIKOLU DOČEKALI 

TAMBURAŠI 
Sveti Nikola je tijekom nedjelje 9.12.2012.g. obilazio 
mnoga mjesta diljem Varaždinske županije pa je toga 
dana u poslijepodnevnim satima stigao i do Križanca.

su prisustvovale u organizaciji Općine 
Sv. Ilija. Za tu priliku prvi puta obukle 
su i narodne nošnje koje su same 
sašile. Naše prijatelje iz Devinske 
Nove Vesi počastile su i s preko 30 
vrsta različitih kolača kao i poklo-
nima "ručnog rada" koje su izradile.

Za manifestaciju "Dani kruha" u 
organizaciji Osnovne škole Vladimir 
Nazor Sveti Ilija ispekle su domaće 
kolače s tematikom Kolači naših ba-
ka, a pokazale su se i izradom domaće 
tjestenine: rezanaca, krpica, mlinaca.

Prisustvovale su promociji knjige 
prečasnog Ivana Koščaka na temu 
starih alata i zanata.

Općina Sv. Ilija prisustvovala je 
skupu u Ludbregu "Novo razvojno 
partnerstvo - LAG Izvor" s tematikom 
prezentacije projekta "Zajedno za 
održivi razvoj u Hrvatskoj",  a članice 
Udruge žena bile su dio tima koji je 
predstavio Općinu. Za tu priliku 
izložile su svoje radove i prisutne 
počastile domaćim kolačima.

Sudjelovale su u događanjima 
projekta EU CTH "Promocija EU 
integracija kroz zajedničku kulturu, 
tradiciju i baštinu" koji se proveo 
zajednički s Općinom Devinska Nova 
Ves u sklopu programa "Europa za 
građane".

Nakon toga slijedi obilježavanje 
početka Adventa. U suradnji s Dječjim 
vrtićem Anđeo ispred crkve je održana 
prodajna izložba kolača, a skupljeni 
novac doniran je u humanitarne 
svrhe.

Povodom dana Svetog Nikole 
darivale su najmlađe stanovnike 
Doljana poklonima koje im je podijelio 
Sveti Nikola.

Na kraju godine nisu zaboravile ni 
na starije osobe sela Doljan za koje će 
pripremiti druženje i domjenak.

Na kraju članice Udruge zahva-
ljuju dužnosnicima Općine Sv. Ilija na 
suradnji, kao i svim žiteljima Doljana 
i općine Sv. Ilija te svima žele puno 
sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova za 
božićne dane te uspješnu 2013. 
godinu.

Udruga žena Doljan,         
Biserka Sokol  

Svetog  Nikole  b i la  j e 
Športska udruga na čelu s 
predsjednikom Zvonimi-
rom Horvatićem koji se 
zahvalio svima  na pomoći i 
suradnji te istaknuo da je u 
Športskoj udruzi registri-
rano pedeset članova koji 
se aktivno pripremaju za 
razne športske sadržaje na 
području općine Sveti Ilija i 
šire.

KONTAKT BROJ ZA 
DODATNE INFORMACIJE:

098 962 49 06 ili 
091 139 91 21 

(Zvonimir Horvatić)
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 želi  želi 
Općinski odbor Općinski odbor 

Hrvatske demokratske zajednice Hrvatske demokratske zajednice 
Sveti IlijaSveti Ilija

Puno mira i Božjeg blagoslova
povodom Božića i Nove godine
 svim žiteljima općine Sveti Ilija

 želi 
Općinski odbor 

Hrvatske demokratske zajednice 
Sveti Ilija

Sretan i veseo Božić i veselu 2013. godinu Sretan i veseo Božić i veselu 2013. godinu 
svim žiteljima općine Sveti Ilija svim žiteljima općine Sveti Ilija 

želi želi 
Općinski odborOpćinski odbor

 Hrvatske seljačke stranke Hrvatske seljačke stranke
Sveti Ilija Sveti Ilija 

Sretan i veseo Božić i veselu 2013. godinu 
svim žiteljima općine Sveti Ilija 

želi 
Općinski odbor

 Hrvatske seljačke stranke
Sveti Ilija 

Sretan Božić Sretan Božić 
i vesele novogodišnje  blagdane i vesele novogodišnje  blagdane 

svim žiteljima svim žiteljima 
općine Sveti Ilija općine Sveti Ilija 

želi želi 
Općinska organizacija Općinska organizacija 

Socijaldemokratske partije HrvatskeSocijaldemokratske partije Hrvatske
Sveti IlijaSveti Ilija

Sretan Božić 
i vesele novogodišnje  blagdane 

svim žiteljima 
općine Sveti Ilija 

želi 
Općinska organizacija 

Socijaldemokratske partije Hrvatske
Sveti Ilija

Svim žiteljima općine Sveti IlijaSvim žiteljima općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen Božić i sretan i blagoslovljen Božić i 
puno zdravlja u 2013. godinipuno zdravlja u 2013. godini

želiželi
 Općinska organizacija Općinska organizacija

Hrvatske narodne strankeHrvatske narodne stranke
Općine Sveti IlijaOpćine Sveti Ilija

Svim žiteljima općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen Božić i 
puno zdravlja u 2013. godini

želi
 Općinska organizacija

Hrvatske narodne stranke
Općine Sveti Ilija

Općina Sveti Ilija oduvijek je na 
svojem području imala talentirane i 
svestrane sportaše. Jedan od njih je i 
Mihael Minđek koji je u posljednje ne-
pune dvije godine ostvario vrhunske 
rezultate.

Mihael Minđek, rođen 1993. 
godine, stanuje u Svetom Iliji, V. 
Cecelje 42.

Uspješan je student druge godine 
Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. 
Član je Triatlon kluba Zrinski No-
vatec, Atletskog kluba Dinamo-
Zrinjevac i Atletskog kluba Mladost 
Zagreb. 

Evo, zašto smo za ovaj broj Lista 
izabrali baš njega: 

- državni juniorski prvak u sprint 
duatlonu (biciklizam + trčanje) 
8.10.2012. u Vrlici,

- 2.mjesto na Zagreb openu - 
prvenstvo Hrvatske u olimpijskom 
triatlonu (plivanje + biciklizam + 
trčanje)

- 2. mjesto na državnom prve-
nstvu u polumaratonu,

SPORT I SPORTAŠI 

-  niz odličnih rezultata na 
utrkama diljem Hrvatske,

- državni juniorski prvak u 
KROS-u (6.000m) čime je izborio 
nastup na europskom prvenstvu u 
KROS-u u Budimpešti.

Svi navedeni rezultati su pokaza-
telj fantastične trkačke forme i 
ozbiljna najava za duatlon utrke u na-
dolazećoj sezoni, te priprema za 
Olimpijske igre.

Tek godinu dana trenira u gornjim 
disciplinama, ali ovi rezultati su samo 
dokaz temeljitog reda, rada i disci-
pline. Svaka čast. Čestitamo.

Uredništvo Lista

Napomena: Povodom Uskrasa sljedeće 
godine pisat ćemo i o drugim šprtašima s 
područja Općine Sveti Ilija. Pritom ne 
smijemo zaboraviti našeg Maria Agatića iz 
Doljana (o kojem je već bilo riječi u 
Obiteljskom glasniku i drugim medijima). U 
Žigrovccu također živi odličan sportaš Goran 
Eršeg – popularni Erac, vrsni nogometaš, 
itd. 

Mihael Minđek - državni juniorski prvak u krosu i  duatlonu
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Udruga žena Doljan tijekom 2012. 
godine odradila je sve planirane 
aktivnosti. 

Nakon proslave Dana žena ma-
rljive članice Udruge pripremile su se 
za proslavu Uskrsa. Osim već sta-
ndardnih izrada pisanica, ove godine 
pripremile su mnoštvo radova veza-
nih uz tematiku Uskrsa, ali i šire. 
Izrađivale su se slike od suhog 
cvijeća, cvijeće od krep papira i kuku-
ruzovine kao i košarice od raznih 
vrsta materijala.

Navedene radove prezentirale su i 
u Slovačkoj, u Devinskoj Novoj Vesi 
na Danima hrvatske kulture, kojima 

Naši mnogobrojni ručni radovi često ukrašavaju domove mnogih obitelji. 
Hvala svima koji nam pomažu. 

Uz doček i pratnju 
tamburaša „Garestin“ sveti 
je Nikola darivao okupljenu 
djecu, a u njegovoj nakani 
pomogla mu je i Športska 
udruga Križanec,  Malono-
gometni klub (koji već 
nekoliko mjeseci djeluje u 
Križancu) te  nekoliko 
obitelji iz samog naselja.  
Nakon darivanja četrdeset 
djece druženje se nastavilo 
sve do mraka. Uz djecu, na 
doček je došlo i pedeset 
odraslih osoba koji su se 
pobrinuli za tople napitke, 
mandarine i prigodni do-
mjenak. 

Organizator svečanosti 
obilježavanja blagdana 

Sv. Nikola ove je godine obišao mnoga mjesta naše općine. U Križancu 
su ga, zahvaljujući složnosti mještana, dočekala djeca i tamburaši..

Aktivnosti Udruge žena Doljan u 2012. godini

ŠPORTSKA UDRUGA "KRIŽANEC" I MALONOGOMETNI KLUB     
U KRIŽANCU SU SVETOG NIKOLU DOČEKALI 

TAMBURAŠI 
Sveti Nikola je tijekom nedjelje 9.12.2012.g. obilazio 
mnoga mjesta diljem Varaždinske županije pa je toga 
dana u poslijepodnevnim satima stigao i do Križanca.

su prisustvovale u organizaciji Općine 
Sv. Ilija. Za tu priliku prvi puta obukle 
su i narodne nošnje koje su same 
sašile. Naše prijatelje iz Devinske 
Nove Vesi počastile su i s preko 30 
vrsta različitih kolača kao i poklo-
nima "ručnog rada" koje su izradile.

Za manifestaciju "Dani kruha" u 
organizaciji Osnovne škole Vladimir 
Nazor Sveti Ilija ispekle su domaće 
kolače s tematikom Kolači naših ba-
ka, a pokazale su se i izradom domaće 
tjestenine: rezanaca, krpica, mlinaca.

Prisustvovale su promociji knjige 
prečasnog Ivana Koščaka na temu 
starih alata i zanata.

Općina Sv. Ilija prisustvovala je 
skupu u Ludbregu "Novo razvojno 
partnerstvo - LAG Izvor" s tematikom 
prezentacije projekta "Zajedno za 
održivi razvoj u Hrvatskoj",  a članice 
Udruge žena bile su dio tima koji je 
predstavio Općinu. Za tu priliku 
izložile su svoje radove i prisutne 
počastile domaćim kolačima.

Sudjelovale su u događanjima 
projekta EU CTH "Promocija EU 
integracija kroz zajedničku kulturu, 
tradiciju i baštinu" koji se proveo 
zajednički s Općinom Devinska Nova 
Ves u sklopu programa "Europa za 
građane".

Nakon toga slijedi obilježavanje 
početka Adventa. U suradnji s Dječjim 
vrtićem Anđeo ispred crkve je održana 
prodajna izložba kolača, a skupljeni 
novac doniran je u humanitarne 
svrhe.

Povodom dana Svetog Nikole 
darivale su najmlađe stanovnike 
Doljana poklonima koje im je podijelio 
Sveti Nikola.

Na kraju godine nisu zaboravile ni 
na starije osobe sela Doljan za koje će 
pripremiti druženje i domjenak.

Na kraju članice Udruge zahva-
ljuju dužnosnicima Općine Sv. Ilija na 
suradnji, kao i svim žiteljima Doljana 
i općine Sv. Ilija te svima žele puno 
sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova za 
božićne dane te uspješnu 2013. 
godinu.

Udruga žena Doljan,         
Biserka Sokol  

Svetog  Nikole  b i la  j e 
Športska udruga na čelu s 
predsjednikom Zvonimi-
rom Horvatićem koji se 
zahvalio svima  na pomoći i 
suradnji te istaknuo da je u 
Športskoj udruzi registri-
rano pedeset članova koji 
se aktivno pripremaju za 
razne športske sadržaje na 
području općine Sveti Ilija i 
šire.

KONTAKT BROJ ZA 
DODATNE INFORMACIJE:

098 962 49 06 ili 
091 139 91 21 

(Zvonimir Horvatić)
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Puno mira i Božjeg blagoslovaPuno mira i Božjeg blagoslova
povodom Božića i Nove godinepovodom Božića i Nove godine
 svim žiteljima općine Sveti Ilija svim žiteljima općine Sveti Ilija

 želi  želi 
Općinski odbor Općinski odbor 

Hrvatske demokratske zajednice Hrvatske demokratske zajednice 
Sveti IlijaSveti Ilija

Puno mira i Božjeg blagoslova
povodom Božića i Nove godine
 svim žiteljima općine Sveti Ilija

 želi 
Općinski odbor 

Hrvatske demokratske zajednice 
Sveti Ilija

Sretan i veseo Božić i veselu 2013. godinu Sretan i veseo Božić i veselu 2013. godinu 
svim žiteljima općine Sveti Ilija svim žiteljima općine Sveti Ilija 

želi želi 
Općinski odborOpćinski odbor

 Hrvatske seljačke stranke Hrvatske seljačke stranke
Sveti Ilija Sveti Ilija 

Sretan i veseo Božić i veselu 2013. godinu 
svim žiteljima općine Sveti Ilija 

želi 
Općinski odbor

 Hrvatske seljačke stranke
Sveti Ilija 

Sretan Božić Sretan Božić 
i vesele novogodišnje  blagdane i vesele novogodišnje  blagdane 

svim žiteljima svim žiteljima 
općine Sveti Ilija općine Sveti Ilija 

želi želi 
Općinska organizacija Općinska organizacija 

Socijaldemokratske partije HrvatskeSocijaldemokratske partije Hrvatske
Sveti IlijaSveti Ilija

Sretan Božić 
i vesele novogodišnje  blagdane 

svim žiteljima 
općine Sveti Ilija 

želi 
Općinska organizacija 

Socijaldemokratske partije Hrvatske
Sveti Ilija

Svim žiteljima općine Sveti IlijaSvim žiteljima općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen Božić i sretan i blagoslovljen Božić i 
puno zdravlja u 2013. godinipuno zdravlja u 2013. godini

želiželi
 Općinska organizacija Općinska organizacija

Hrvatske narodne strankeHrvatske narodne stranke
Općine Sveti IlijaOpćine Sveti Ilija

Svim žiteljima općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen Božić i 
puno zdravlja u 2013. godini

želi
 Općinska organizacija

Hrvatske narodne stranke
Općine Sveti Ilija

Općina Sveti Ilija oduvijek je na 
svojem području imala talentirane i 
svestrane sportaše. Jedan od njih je i 
Mihael Minđek koji je u posljednje ne-
pune dvije godine ostvario vrhunske 
rezultate.

Mihael Minđek, rođen 1993. 
godine, stanuje u Svetom Iliji, V. 
Cecelje 42.

Uspješan je student druge godine 
Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. 
Član je Triatlon kluba Zrinski No-
vatec, Atletskog kluba Dinamo-
Zrinjevac i Atletskog kluba Mladost 
Zagreb. 

Evo, zašto smo za ovaj broj Lista 
izabrali baš njega: 

- državni juniorski prvak u sprint 
duatlonu (biciklizam + trčanje) 
8.10.2012. u Vrlici,

- 2.mjesto na Zagreb openu - 
prvenstvo Hrvatske u olimpijskom 
triatlonu (plivanje + biciklizam + 
trčanje)

- 2. mjesto na državnom prve-
nstvu u polumaratonu,

SPORT I SPORTAŠI 

-  niz odličnih rezultata na 
utrkama diljem Hrvatske,

- državni juniorski prvak u 
KROS-u (6.000m) čime je izborio 
nastup na europskom prvenstvu u 
KROS-u u Budimpešti.

Svi navedeni rezultati su pokaza-
telj fantastične trkačke forme i 
ozbiljna najava za duatlon utrke u na-
dolazećoj sezoni, te priprema za 
Olimpijske igre.

Tek godinu dana trenira u gornjim 
disciplinama, ali ovi rezultati su samo 
dokaz temeljitog reda, rada i disci-
pline. Svaka čast. Čestitamo.

Uredništvo Lista

Napomena: Povodom Uskrasa sljedeće 
godine pisat ćemo i o drugim šprtašima s 
područja Općine Sveti Ilija. Pritom ne 
smijemo zaboraviti našeg Maria Agatića iz 
Doljana (o kojem je već bilo riječi u 
Obiteljskom glasniku i drugim medijima). U 
Žigrovccu također živi odličan sportaš Goran 
Eršeg – popularni Erac, vrsni nogometaš, 
itd. 

Mihael Minđek - državni juniorski prvak u krosu i  duatlonu
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Andrea, Ivana i Doris Nikolić 
glazbom se bave od najranijih dana. 
Svo je  s lužbeno  obrazovan je 
započele su u Glazbenoj školi u 
Varaždinu; Andrea i Ivana kao vi-
olinistice u razredu prof. Benjamina 
Šambara, a Doris kao violončeli-
stica u razredu prof. Darija Milko-
vića. Nakon četiri godine sviranja 
violine Ivana se odlučila promijeniti 
instrument i počinje svirati obou u 
razredu prof. Stjepana Viteza, što se 

Tri sestre-vrsne glazbenice iz Križanca

pokazalo odličnim izborom jer je već 
nakon dvije godine učenja laurea-
tkinja državnog natjecanja HDGPP-
a kao solist. Njihovi roditelji, oboje 
diplomirani ekonomisti, upisali su 
ih u glazbenu školu kao dopunu 
njihovom općem obrazovanju, ne 
nadajući se da će sve tri glazbu 
odabrati kao svoju profesiju. Dodu-
še, najmlađa Doris još nije upisala 
fakultet, ali sve vodi tome da i ona, 
ako ništa drugo - kao dodatni studij, 
upiše Akademiju.

Trenutno sve tri sestre žive i 
školuju se u Beču. Kao odlične uče-
nice i studentice dobitnice su 
brojnih nagrada i priznanja i iza njih 
su mnogi zapaženi nastupi. Na-
jstarija, Andrea, rođena 1988., 
magistrirala je odličnim uspjehom 
na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 
2010. godine i sada, kao već renomi-
rana mlada umjetnica, studira 
poslijediplomski studij u Beču i 
Grazu u klasi prof. Eszter Haffner te 

nastupa diljem Europe. Ove je 
godine osvojila važne nagrade i 
stipendije Dartington International 
Summer School England, Hamburg 
Masterclases, Rotary Cluba i Sveuči-
lišta za glazbu i izvedbene umjetno-
sti u Grazu, a uspješno je debitirala 
na London Handel festivalu (Engle-
ska), Friedensklaenge festivalu u 
Burg Schleiningu (Austrija), Cre-
mona X Archi (Italija), te je kao 
koncertna majstorica i solistica 
nastupila i na ovogodišnjim 42. 
Varaždinskim baroknim večerima.

Ivana, rođena 1991. godine, 
trenutno je studentica treće godine 
preddiplomskog studija solističkog 
smjera oboe na Konservatorium 
Wien u klasi prof. Guya Porata. Od 
samog početka redovito je osvajala 
najviše nagrade na državnim 
natjecanjima, te je kao poseban 
talent, nakon samo 4 godine svi-
ranja oboe, sa 17 godina upisala 
Muzičku akademiju u Zagrebu i 
paralelno maturirala u Glazbenoj 
školi u Varaždinu odličnim uspje-
hom. Nakon završene prve godine, 
na poziv prof. Porata seli se u Beč i 
tamo nastavlja svoj studij, te tako 
započinje njezina međunarodna 
karijera. Kao solo oboist svira u 
Junge Philharmonie Wien, orkestru 
Koservatorium Wien, a kao solist i 
komorni glazbenik surađuje sa 
renomiranim umjetnicima.

Ove je godine debitirala u 
Bachovom koncertu za obou i 

violinu na festivalu u Bosni i 
Hercegovini i priprema se za među-
narodna natjecanja.

Najmlađa sestra, Doris, (1995.) 
od ove je godine učenica 11. razreda 
(3. razred srednje škole) u Inte-
rnational Baccalaureate programu 
Danube International School 
Vienna i pripremnog studijskog 
programa violončela u Beču gdje 
radi sa poznatim profesorima kao 
što su T. Stosiek i L. Schulz - 
Bayrova. Kao posebno nadarenoj 
učenici dodijeljeno joj je mjesto u toj 
prestižnoj školi te je zbog svojih 
uspjeha od ove godine i stipe-
ndistica zaklade Adris. Učenica je i 
Glazbene škole u Varaždinu, smjer 
violončelo i solo pjevanje. Od na-
jmlađih dana muzicira sa sestrama i 
već je sa 14 godina debitirala uz 
Varaždinski komorni orkestar na 
Varaždinskim baroknim večerima 
kao solistica na violončelu, a nakon 
toga redovito nastupa uz isti 
orkestar u projektima Glazbene 
škole. Dobitnica je brojnih nagrada, 
a ove godine je sa sestrom Andreom 
nastupila u Londonu i dobila 
odlične kritike te ju je daljnji razvoj 
na glazbenom području i potakao da 
ode u Beč. Iako još ne zna čime će se 
točno profesionalno baviti, glazba je 
njezina najveća ljubav i u suradnji 
sa sestrama sigurno će obići svje-
tske pozornice.

Pripremio: Darko Meštrić

Ivana Nikolić

Andrea Nikolić

Doris Nikolić

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE

Doljan, Radnička 2 

Tel/fax. 042 734 056

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

Trgovina

želi svim žiteljima 
Općine Sveti Ilija 

radostan i veseo Božić 
te uspješnu 2013.g.

 Hrastek Hrastek Hrastek
Seketin

Seketin • tel. 042 686 188

frizerski 
salon

Doljan, Bana J. Jelačića 52
Tel. 042 734  267

Čestit i blagoslovljen Božić te 
sretnu i uspješnu novu 2013.godinu
svim korisnicima usluga kao i 
svim žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2013.godinu
našim gostima kao i svim žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2013.godinu
svim korisnicima usluga kao i svim žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Svim našim kupcima, 
poslovnim partnerima i žiteljima 

općine Sveti Ilija želimo
 

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

Tel: 207-773 • mob: 091/570-1394

Kefelja Milan
Sveti Ilija, Beletinec, S. Radića 24

tel 042 749 341, mob. 091 593 37 32 

Čestit Božić 
i sretna nova

 2013. g. 

Puno radosti i 

veselja tijekom 

božićnih i 

novogodišnjih

blagdana

te uspješnu 

2013. g. 

svima od 

srca želi

Žigrovec, Vladimira Nazora 70
Sveti Ilija, tel. 098 193 41 76

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA,

POSLOVNIM PARTNERIMA I 

SURADNICIMA ŽELIMO 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ 

UZ OBILJE RADOSTI U 2013. GODINU

Ostroški Ivan, ing.
BELETINEC
Livadska 11

Čestit Božić i uspješnu 2013.g. svim 
našim kupcima kao i svim žiteljima 
općine Sveti Ilija želi

BUŠENJE - MINIRANJE d.o.o.

Sretan Božić 
i Novu 2013. godinu 

svim korisnicima 
frizerskih usluga želi

poljoprivredne usluge i prijevoz
BRAZDA

vl. Blaženka Vuk
V. Nazora 13, SEKETIN

tel. 042 686 061
mob. 098 977 07 89

frizerski salon“3e

blagoslovljen Božić i 
sretnu 2013. godinu

V. Cecelje 6, Sveti Ilija, tel. 042 215 486

Radnička 16, Doljan • 091 1734 185 

AUTOPRIJEVOZNIK LJUBOMIR BOROVIÆ

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

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

CVJEĆARSKI OBRT CEPANEC
DOLJAN, Bana Jelačića bb
tel. 098 341 730

Stjepana Radića 24, Beletinec, tel. 042 749 923

La bambacaffe bar

Svim našim kupcima i 
poslovnim partnerima 
želimo sretan Božić i 
uspješnu 2013. godinu

Čestit  Božić i uspješnu novu godinu 

svim žiteljima općine Sveti Ilija želi
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Andrea, Ivana i Doris Nikolić 
glazbom se bave od najranijih dana. 
Svo je  s lužbeno  obrazovan je 
započele su u Glazbenoj školi u 
Varaždinu; Andrea i Ivana kao vi-
olinistice u razredu prof. Benjamina 
Šambara, a Doris kao violončeli-
stica u razredu prof. Darija Milko-
vića. Nakon četiri godine sviranja 
violine Ivana se odlučila promijeniti 
instrument i počinje svirati obou u 
razredu prof. Stjepana Viteza, što se 

Tri sestre-vrsne glazbenice iz Križanca

pokazalo odličnim izborom jer je već 
nakon dvije godine učenja laurea-
tkinja državnog natjecanja HDGPP-
a kao solist. Njihovi roditelji, oboje 
diplomirani ekonomisti, upisali su 
ih u glazbenu školu kao dopunu 
njihovom općem obrazovanju, ne 
nadajući se da će sve tri glazbu 
odabrati kao svoju profesiju. Dodu-
še, najmlađa Doris još nije upisala 
fakultet, ali sve vodi tome da i ona, 
ako ništa drugo - kao dodatni studij, 
upiše Akademiju.

Trenutno sve tri sestre žive i 
školuju se u Beču. Kao odlične uče-
nice i studentice dobitnice su 
brojnih nagrada i priznanja i iza njih 
su mnogi zapaženi nastupi. Na-
jstarija, Andrea, rođena 1988., 
magistrirala je odličnim uspjehom 
na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 
2010. godine i sada, kao već renomi-
rana mlada umjetnica, studira 
poslijediplomski studij u Beču i 
Grazu u klasi prof. Eszter Haffner te 

nastupa diljem Europe. Ove je 
godine osvojila važne nagrade i 
stipendije Dartington International 
Summer School England, Hamburg 
Masterclases, Rotary Cluba i Sveuči-
lišta za glazbu i izvedbene umjetno-
sti u Grazu, a uspješno je debitirala 
na London Handel festivalu (Engle-
ska), Friedensklaenge festivalu u 
Burg Schleiningu (Austrija), Cre-
mona X Archi (Italija), te je kao 
koncertna majstorica i solistica 
nastupila i na ovogodišnjim 42. 
Varaždinskim baroknim večerima.

Ivana, rođena 1991. godine, 
trenutno je studentica treće godine 
preddiplomskog studija solističkog 
smjera oboe na Konservatorium 
Wien u klasi prof. Guya Porata. Od 
samog početka redovito je osvajala 
najviše nagrade na državnim 
natjecanjima, te je kao poseban 
talent, nakon samo 4 godine svi-
ranja oboe, sa 17 godina upisala 
Muzičku akademiju u Zagrebu i 
paralelno maturirala u Glazbenoj 
školi u Varaždinu odličnim uspje-
hom. Nakon završene prve godine, 
na poziv prof. Porata seli se u Beč i 
tamo nastavlja svoj studij, te tako 
započinje njezina međunarodna 
karijera. Kao solo oboist svira u 
Junge Philharmonie Wien, orkestru 
Koservatorium Wien, a kao solist i 
komorni glazbenik surađuje sa 
renomiranim umjetnicima.

Ove je godine debitirala u 
Bachovom koncertu za obou i 

violinu na festivalu u Bosni i 
Hercegovini i priprema se za među-
narodna natjecanja.

Najmlađa sestra, Doris, (1995.) 
od ove je godine učenica 11. razreda 
(3. razred srednje škole) u Inte-
rnational Baccalaureate programu 
Danube International School 
Vienna i pripremnog studijskog 
programa violončela u Beču gdje 
radi sa poznatim profesorima kao 
što su T. Stosiek i L. Schulz - 
Bayrova. Kao posebno nadarenoj 
učenici dodijeljeno joj je mjesto u toj 
prestižnoj školi te je zbog svojih 
uspjeha od ove godine i stipe-
ndistica zaklade Adris. Učenica je i 
Glazbene škole u Varaždinu, smjer 
violončelo i solo pjevanje. Od na-
jmlađih dana muzicira sa sestrama i 
već je sa 14 godina debitirala uz 
Varaždinski komorni orkestar na 
Varaždinskim baroknim večerima 
kao solistica na violončelu, a nakon 
toga redovito nastupa uz isti 
orkestar u projektima Glazbene 
škole. Dobitnica je brojnih nagrada, 
a ove godine je sa sestrom Andreom 
nastupila u Londonu i dobila 
odlične kritike te ju je daljnji razvoj 
na glazbenom području i potakao da 
ode u Beč. Iako još ne zna čime će se 
točno profesionalno baviti, glazba je 
njezina najveća ljubav i u suradnji 
sa sestrama sigurno će obići svje-
tske pozornice.

Pripremio: Darko Meštrić

Ivana Nikolić

Andrea Nikolić

Doris Nikolić

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE

Doljan, Radnička 2 

Tel/fax. 042 734 056

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

Trgovina

želi svim žiteljima 
Općine Sveti Ilija 

radostan i veseo Božić 
te uspješnu 2013.g.

 Hrastek Hrastek Hrastek
Seketin

Seketin • tel. 042 686 188

frizerski 
salon

Doljan, Bana J. Jelačića 52
Tel. 042 734  267

Čestit i blagoslovljen Božić te 
sretnu i uspješnu novu 2013.godinu
svim korisnicima usluga kao i 
svim žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2013.godinu
našim gostima kao i svim žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2013.godinu
svim korisnicima usluga kao i svim žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Svim našim kupcima, 
poslovnim partnerima i žiteljima 

općine Sveti Ilija želimo
 

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

Tel: 207-773 • mob: 091/570-1394

Kefelja Milan
Sveti Ilija, Beletinec, S. Radića 24

tel 042 749 341, mob. 091 593 37 32 

Čestit Božić 
i sretna nova

 2013. g. 

Puno radosti i 

veselja tijekom 

božićnih i 

novogodišnjih

blagdana

te uspješnu 

2013. g. 

svima od 

srca želi

Žigrovec, Vladimira Nazora 70
Sveti Ilija, tel. 098 193 41 76

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA,

POSLOVNIM PARTNERIMA I 

SURADNICIMA ŽELIMO 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ 

UZ OBILJE RADOSTI U 2013. GODINU

Ostroški Ivan, ing.
BELETINEC
Livadska 11

Čestit Božić i uspješnu 2013.g. svim 
našim kupcima kao i svim žiteljima 
općine Sveti Ilija želi

BUŠENJE - MINIRANJE d.o.o.

Sretan Božić 
i Novu 2013. godinu 

svim korisnicima 
frizerskih usluga želi

poljoprivredne usluge i prijevoz
BRAZDA

vl. Blaženka Vuk
V. Nazora 13, SEKETIN

tel. 042 686 061
mob. 098 977 07 89

frizerski salon“3e

blagoslovljen Božić i 
sretnu 2013. godinu

V. Cecelje 6, Sveti Ilija, tel. 042 215 486

Radnička 16, Doljan • 091 1734 185 

AUTOPRIJEVOZNIK LJUBOMIR BOROVIÆ

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

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

CVJEĆARSKI OBRT CEPANEC
DOLJAN, Bana Jelačića bb
tel. 098 341 730

Stjepana Radića 24, Beletinec, tel. 042 749 923

La bambacaffe bar

Svim našim kupcima i 
poslovnim partnerima 
želimo sretan Božić i 
uspješnu 2013. godinu

Čestit  Božić i uspješnu novu godinu 

svim žiteljima općine Sveti Ilija želi



KORISNA I VRIJEDNA MEĐUNARODNA SURADNJA

Program Europa za građane
Svrha Programa Europa za građane, 

koji je od listopada 2007 otvoren i za 
Hrvatsku, jest poticati razvoj aktivnog 
europskog građanstva davanjem fina-
ncijskih potpora organizacijama koje na 
osnaživanju osjećaja europskog identiteta i 
pripadnosti Europskoj uniji kroz umre-
žavanje i razmjenu znanja, iskustava, 
tradicija i vizija napretka. Programom se 
također nastoji osnaživati interkulturalni 
dijalog na europskoj razini povezivanjem 
građana i poticanjem suradnje organizacija 
civilnog društva diljem zemalja članica 
Programa. Program provodi EACEA 
(Izvršna agencija za obrazovne, audiovi-
zualne i kulturne politike) iz Bruxellesa. 

U sklopu Mjere 1.1. otvoren je natječaj 
za projekte kojima se nastoji okupljati 
građane i skupine građana bratimljenih 
gradova, temeljem formalnih ili nefo-
rmalnih partnerstva među općinama i 
gradovima, u cilju jačanja međusobnog 
poznavanja i razumijevanja međusobno 
različitih kultura.

Europe for Citizens
Programme
With the support of the Europe 
for Citizen Programme of 
the European Union

Općina Sveti Ilija

Mestská časť Bratislava
Devinska Nova Ves

Općina Sveti Ilija prijavila se na 
natječaj koji je raspisala EU, a pošto smo 
udovoljili svim zahtjevima prošli smo na 
natječaju. Nije nam bio problem naći 
zemlju partnera budući da već 18 godina 
njegujemo prijateljske odnose s Devinskom 
Novom Vesi iz Slovačke koji su nam izašli u 
susret i organizirali dolazak KUD-ova: 
Rosica, Kobylka i Grbarčieta (ukupno 62 
gosta). Osim prijatelja iz Slovačke u 
kulturnim događanjima sudjelovalo je i 
naše KUD Beletinec, KUD Novi Marof i KUD 
Hrvatskih željeznica - Varaždin. Osim 
Festivala održana je i radionica: Ekono-
mske i društvene prednosti EU. Predsta-
vnici kulturno-umjetničkih organizacija 
predstavili su i razne druge aktivnosti, a 
održan je i radni sastanak predstavnika 
JLS-a s predstavnicima Općine Devinska 
Nova Ves. Na temelju održanih događanja 
izvučeni su zaključci koji čine temelj daljnje 
zajedničke suradnje. Načelnik DNV gosp. 
Milan Jambor i predsjednik Općinskog 
vijeća Općine Sveti Ilija Marin Bosilj 
potpisali su Aneks Povelje o bratimljenju.

   PROGRAM DOGAĐANJA:
 1. dan - 10. 11. 2012.

08:00 - 09:00  Dolazak pozvanih sudionika projekta u 
 Općinu Sve� Ilija - Pastoralni centar

09:00 - 09:30 Dobrodošlica načelnika Općine Sve� Ilija i 
 Općine Devinska Nova Ves - Pastoralni centar

09:30 -12:00 Radni sastanak predstavnika Općine Sve� Ilija i Općine 
 Devinska Nova Ves - Prostorije Općine Sve� Ilija

12:00 - 13:00 Ručak za sudionike projekta EU CTH

13:00 - 15:30 Radionica hrvatskih i slovačkih predstavnika kulturno- 
 umjetničkih organizacija na temu: Ekonomske i  
 društvene prednos� Europske unije 
 - Društveni dom u Bele�ncu

15:30 - 18:00 Razmjena iskustva sudionika projekta
 EU CTH – Društveni dom u Bele�ncu

18:00 - 19:00 Večera za sudionike projekta EU CTH

19:00 - 21:00 Krštenje mošta, tombola, druženje uz zabavni 
 program - Pastoralni centar

 2.dan - 11. 11. 2012.

09:00 – 10:00 Doručak za sudionike projekta EU CTH

10:00 – 11:00 Zaključci radnog sastanka, 
 radionice te razmjene iskustva - Pastoralni centar

11:00 – 12:00 Potpisivanje Aneksa Ugovora o bra�mljenju između  
 Općine Sve� Ilija i Općine Devinska Nova Ves te 
 konferencija za medije - Pastoralni centar

12:00 – 13:00 Ručak za sudionike projekta EU CTH

13:00 – 17:00 Fes�val kulturne i tradicionalne baš�ne - program 
 kulturno-umjetničkih društava iz Slovačke i 
 Hrvatske - Pastoralni centar

17:00 Odlazak slovačkih sudionika projekta
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Načelnik Devinske Nove Vesi gosp. Milan Jambor i predsjednik 
Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija Marin Bosilj potpisali su Aneks 

Povelje o bratimljenju.

Darko Krajčir, Milan Jambor, Marin Bosilj i Franjo Korpar
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