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Predgovor načelnika
Poštovane mještanke i mještani 

Općine Sveti Ilija, 
iza nas je još jedna kalendarska 

godina i teško je, a nije mi ni namjera, u 
ovih nekoliko rečenica dati cjelovit osvrt 
na godinu što je iza nas. Što smo, koliko i 
kako radil i to se najbolje vidi na 
projektima koje smo realizirali. Gradili 
smo, uređivali ulice i naselja, poboljšavali 
sustave komunalne infrastrukture, poticali 
društvena i sportska događanja i dr. Znam 
da u godini što je pred nama možemo 
napraviti i više, a da bi to postigli potrebno 
nam je vaše razumijevanje, vaša pomoć, 
vaš poticaj, potrebno nam je zajedništvo. 

Godinu dana smo stariji i iskusniji i 
posve je prirodno da na kraju godine s 
puno analitike kako u privatnom tako i u 
poslovnom smislu gledamo godinu koja je 
na izmaku. Sve to nema smisla ako 
istodobno ne radimo i planove za sljedeću 
godinu. Često puta smo nezadovoljni 
prošlom pa utjehu tražimo u boljitku koji 

će donijeti Nova godina. Kad je riječ o 
Općini Sveti Ilija, ja kao načelnik, mogu 
reći da ne bih imao ništa protiv kad bi se, 
što se tiče realiziranih te započetih 
programa i projekata, u sljedećoj godini 
ponovila godina koju ispraćamo. Naravno 
da želimo i mislimo da možemo više, no da 
bi se to i dogodilo očekujemo da država 
konačno prestane bit i  „bolesno“ 
centralizirana i da se konačno osim obveza 
na općine počnu „spuštati“ i značajnija 
financijska sredstva. To je u suglasju sa 
stavom i potrebom ravnomjernog razvoja 
Hrvatske u svim njenim dijelovima, a 
pogotovo u selima za koje visoka politika 
kaže da su „ruralne sredine“. 

Iza nas su još jedni parlamentarni 
izbori i nikada zagovornici ukidanja ili 
spajanja velikog broja općina nisu bili tako 
glasni kao danas. Njima je jedini 
argument floskula zvana „štednja“!  
Nažalost, od tih dušebrižnika hrvatskih 
općina nigdje nismo čuli na kojim to 
proračunskim stavkama bi se štedjelo, koji 
bi to bio iznos i koji bi u konačnici bio to 
postotak uštede u odnosu na izvorni 
proračun neke općine. Imam osjećaj da 
što netko manje zna o funkcioniranju 
općina to je više za njihovo ukidanje. 
Tome govori u prilog i podatak da kada 
uzmemo konsolidirani državni proračun 
čak s 85% financijskih sredstava raspolaže 
država, s 8 posto Grad Zagreb koji ima 
status grada i županije, a na sve ostale 
gradove (njih 127), općine (ukupno 428) i 
19 županija u RH ide samo 7 posto 
proračunskog novca. 

Bespredmetan je, pa i smiješan, svaki 
komentar o tome da će uštede koje bi 

Proslava dana Općine važan je 
društveni događaj za svaku općinu pa 
tako i našu. Prilika je to da se sumiraju 
rezultati rada u protekloj godini, da se 
predstave budući projekti, ali i da se svi 
mještani općine dobro zabave i provesele. 
Program proslave Dana Općine Sveti Ilija i 
ove je godine započeo održavanjem 
Svečane sjednice Općinskog vijeća na 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća 
Zdravko Ostroški, predstavio rad i 
provedene aktivnosti Vijeća. Načelnik 
Marin Bosilj predstavio je realizirane 
projekte, izvijestio o tijeku provođenja 
projekata koji su u fazi realizacije te je 
iznio kratkoročne i dugoročne planove za 

DAN OPĆINE - Proslava uz bogati program

razvoj Općine. Službeni dio sjednice 
okončan je prigodnim domjenkom za 
uzvanike i goste te otvorenjem izložbe 
rukotvorina Udruge žena Doljan.

Zbog velikog broja prigodnih doga-
đanja, proslava Dana Općine održava se 
kroz nekoliko dana. U proslavi je aktivno 
sudjelovala i Vatrogasna zajednica Opći-
ne Sveti Ilija, koja je bila domaćin među-
narodnog vatrogasnog natjecanja na 
kojem su nastupili i vatrogasci iz pobra-
timljene općine Devinske Nove Vesi. Ri-
bići su tradicionalno organizirali kup na-
tjecanje u lovu ribe udicom na plovak, a 
nogometni klubovi Bednja i Obreš organ-
izirali su memorijalne nogometne turnire. 

moglo donijeti ukidanje ili spajanje općina 
spasiti državu od bankrota. Dapače, 
iznijeti podaci govore da većina općina 
diljem RH uspijeva s malim proračunskim 
sredstvima i dobrim gospodarenjem 
osigurati  svojim žitel j ima životno 
potrebne uvjete za ostanak na selu, te 
razvoj i napredak njihovih rodnih sredina. 
To je cilj i našoj općini i na tome zdušno 
godinama radimo.

Odgovorno tvrdim da je današnji 
ustroj sustava općina puno učinkovitiji u 
odnosu na onaj kojeg smo imali prije 25 
godina. U zadnja dva desetljeća mnoga su 
sela infrastrukturno, društveno i gospo-
darski preporođena i postala mjesta 
poželjnog i ugodnog življenja. Na tom 
tragu je razvoj svih naselja Općine Sveti 
Ilija. U zadnjih dvadesetak godina 
realizirano je više desetaka projekta, od 
velikih do malih, a svima je zajedničko da 
su podigli kvalitetu života. Tim putem 
idemo i dalje. Unatoč velikoj centralizaciji 
Općina Sveti Ilija postiže značajne 
rezultate u svojem razvoju i napretku. 
Zajednički je to trud svih dionika koji su bili 
birani od strane birača da ih zastupaju. 
Vjerujem da ću zajedno sa svojim 
suradnicima u narednom razdoblju 
ostvariti još puno korisnih i važnih 
projekata i programa koje planiramo.

Poštovani žitelji Općine Sveti Ilija, 
blagdansko vrijeme je pred nama, vrijeme 
susreta i zajedništva, vrijeme dobrih želja, 
i u toj nakani želim Vam blagoslovljen i 
sretan Božić te puno zdravlja i sreće u 
2016. godini, a obrtnicima i poduze-
tnicima dobar posao.

Načelnik, Marin Bosilj

Na sam dan Svetog Ilije, 20. srpnja, u 
župnoj je crkvi služena svečana sveta 
misa, nakon koje su djeca obilazila 
štandove nezaobilaznih licitara, dok su se 
odrasli posjetitelji zabavljali u šatorima uz 
glazbu i bogatu gastronomsku ponudu. 
Udruga vinogradara i voćara Grozdek 
organizirala je izložbu svojih proizvoda. U 
program proslave dana općine uklopljen 
je i program „Anino“ koji je već tradici-
onalno poznat po smotri folklora za dječje 
i odrasle skupine KUD-ova, koja je 
okupila više od 150 sudionika.
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Svi podaci prikupljeni katastarskom izmjerom, izlažu 
se na javnom izlaganju pred sudsko katastarskom 
komisijom. Svaki nositelj prava ili grupa nositelja prava 
pozvana je od strane katastra ili sudske komisije, da 
određenog dana dođe na javno izlaganje te pregleda sve 
podatke o svom vlasništvu nad zemljištem i nekretni-
nama, obuhvaćenim katastarskom izmjerom. Ukoliko pri 
pregledu podataka izmjere, nositelj prava ustanovi ili 
smatra da izloženi podaci nisu ispravni, prijavljuje to 
katastarskom službeniku ili voditelju izlaganja, te se o 
tome sastavlja zapisnik u obliku prigovora. Po priku-
pljanju svih prigovora, komisija utvrđuje opravdanost 

KATASTARSKA IZMJERA
Početkom 2016. godine slijedi javno izlaganje 

svakog pojedinačnog prigovora te sve opravdane 
prigovore dostavlja izvođaču, koji onda tehnički rješava 
prigovore. Tek tada, kada se i posljednji podatak sredi i 
uskladi, izrađuju se nove katastarske knjige koje se 
čuvaju i održavaju u katastru. Na temelju prikupljenih 
podataka o nositeljima prava na zemljištu i nekretni-
nama nadležni sud započinje s utvrđivanjem vlasništva 
te se tako istovremeno sređuje zemljišno-knjižno stanje 
na osnovu čega se izrađuju nove zemljišne knjige. Izrada 
novih katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija je i 
konačni smisao ove izmjere. 

Novom katastarskom izmjerom te uspostavom 
katastra nekretnina ubrzat će se upis nekretnina kako u 
katastarskom, tako i u sustavu uknjižbe nekretnina, 
racionalizirati oba sustava i s time povezani transakcijski 
postupci, uskladiti podaci iz dvaju sustava (Katastar i 
Gruntovnica) i zajamčiti da se poklapaju sa stvarnim 
stanjem. Javno izlaganje za Općinu Sveti Ilija prema 
trenutno dostupnim podacima od Katastarskog ureda 
Varaždin i Gruntovnice Varaždin trebalo bi započeti 
početkom 2016. godine. Nadamo se da će svoj dio posla 
Katastar i Sud završiti u planiranim rokovima kao što je to 
završio izvođač radova na izmjeri „Zavod za fotogra-
metriju“ Zagreb, kojima se i ovim putem zahvaljujemo 
na iznimnom trudu i zalaganju u postupku Katastarske 
izmjere te korektnom i pravovremeno odrađenom poslu 
izmjere.

Tabelarni prikaz novoizabranih članica/članova Vijeća mjesnih odbora

broj osvojenih 
mandata po 
političkim 
strankama:

Grafički prikaz 
broja osvojenih 
mandata po 
naseljima

Izbori za Vijeća mjesnih odbora
7. lipnja 2015. godine održani su 
redovni izbori za članice/članove 
Vijeća mjesnih odbora Općine 
Sveti Ilija. Izbori su se održali 
istovremeno u svih osam (8) 
naselja Općine. Birališta su bila 
otvorena od 07:00 – 19:00 sati, a 
konačne rezultate donosimo u 
priloženim tabelarnim i grafičkom 
prikazu:
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Predgovor načelnika
Poštovane mještanke i mještani 

Općine Sveti Ilija, 
iza nas je još jedna kalendarska 

godina i teško je, a nije mi ni namjera, u 
ovih nekoliko rečenica dati cjelovit osvrt 
na godinu što je iza nas. Što smo, koliko i 
kako radil i to se najbolje vidi na 
projektima koje smo realizirali. Gradili 
smo, uređivali ulice i naselja, poboljšavali 
sustave komunalne infrastrukture, poticali 
društvena i sportska događanja i dr. Znam 
da u godini što je pred nama možemo 
napraviti i više, a da bi to postigli potrebno 
nam je vaše razumijevanje, vaša pomoć, 
vaš poticaj, potrebno nam je zajedništvo. 

Godinu dana smo stariji i iskusniji i 
posve je prirodno da na kraju godine s 
puno analitike kako u privatnom tako i u 
poslovnom smislu gledamo godinu koja je 
na izmaku. Sve to nema smisla ako 
istodobno ne radimo i planove za sljedeću 
godinu. Često puta smo nezadovoljni 
prošlom pa utjehu tražimo u boljitku koji 

će donijeti Nova godina. Kad je riječ o 
Općini Sveti Ilija, ja kao načelnik, mogu 
reći da ne bih imao ništa protiv kad bi se, 
što se tiče realiziranih te započetih 
programa i projekata, u sljedećoj godini 
ponovila godina koju ispraćamo. Naravno 
da želimo i mislimo da možemo više, no da 
bi se to i dogodilo očekujemo da država 
konačno prestane bit i  „bolesno“ 
centralizirana i da se konačno osim obveza 
na općine počnu „spuštati“ i značajnija 
financijska sredstva. To je u suglasju sa 
stavom i potrebom ravnomjernog razvoja 
Hrvatske u svim njenim dijelovima, a 
pogotovo u selima za koje visoka politika 
kaže da su „ruralne sredine“. 

Iza nas su još jedni parlamentarni 
izbori i nikada zagovornici ukidanja ili 
spajanja velikog broja općina nisu bili tako 
glasni kao danas. Njima je jedini 
argument floskula zvana „štednja“!  
Nažalost, od tih dušebrižnika hrvatskih 
općina nigdje nismo čuli na kojim to 
proračunskim stavkama bi se štedjelo, koji 
bi to bio iznos i koji bi u konačnici bio to 
postotak uštede u odnosu na izvorni 
proračun neke općine. Imam osjećaj da 
što netko manje zna o funkcioniranju 
općina to je više za njihovo ukidanje. 
Tome govori u prilog i podatak da kada 
uzmemo konsolidirani državni proračun 
čak s 85% financijskih sredstava raspolaže 
država, s 8 posto Grad Zagreb koji ima 
status grada i županije, a na sve ostale 
gradove (njih 127), općine (ukupno 428) i 
19 županija u RH ide samo 7 posto 
proračunskog novca. 

Bespredmetan je, pa i smiješan, svaki 
komentar o tome da će uštede koje bi 

Proslava dana Općine važan je 
društveni događaj za svaku općinu pa 
tako i našu. Prilika je to da se sumiraju 
rezultati rada u protekloj godini, da se 
predstave budući projekti, ali i da se svi 
mještani općine dobro zabave i provesele. 
Program proslave Dana Općine Sveti Ilija i 
ove je godine započeo održavanjem 
Svečane sjednice Općinskog vijeća na 
kojoj je predsjednik Općinskog vijeća 
Zdravko Ostroški, predstavio rad i 
provedene aktivnosti Vijeća. Načelnik 
Marin Bosilj predstavio je realizirane 
projekte, izvijestio o tijeku provođenja 
projekata koji su u fazi realizacije te je 
iznio kratkoročne i dugoročne planove za 

DAN OPĆINE - Proslava uz bogati program

razvoj Općine. Službeni dio sjednice 
okončan je prigodnim domjenkom za 
uzvanike i goste te otvorenjem izložbe 
rukotvorina Udruge žena Doljan.

Zbog velikog broja prigodnih doga-
đanja, proslava Dana Općine održava se 
kroz nekoliko dana. U proslavi je aktivno 
sudjelovala i Vatrogasna zajednica Opći-
ne Sveti Ilija, koja je bila domaćin među-
narodnog vatrogasnog natjecanja na 
kojem su nastupili i vatrogasci iz pobra-
timljene općine Devinske Nove Vesi. Ri-
bići su tradicionalno organizirali kup na-
tjecanje u lovu ribe udicom na plovak, a 
nogometni klubovi Bednja i Obreš organ-
izirali su memorijalne nogometne turnire. 

moglo donijeti ukidanje ili spajanje općina 
spasiti državu od bankrota. Dapače, 
iznijeti podaci govore da većina općina 
diljem RH uspijeva s malim proračunskim 
sredstvima i dobrim gospodarenjem 
osigurati  svojim žitel j ima životno 
potrebne uvjete za ostanak na selu, te 
razvoj i napredak njihovih rodnih sredina. 
To je cilj i našoj općini i na tome zdušno 
godinama radimo.

Odgovorno tvrdim da je današnji 
ustroj sustava općina puno učinkovitiji u 
odnosu na onaj kojeg smo imali prije 25 
godina. U zadnja dva desetljeća mnoga su 
sela infrastrukturno, društveno i gospo-
darski preporođena i postala mjesta 
poželjnog i ugodnog življenja. Na tom 
tragu je razvoj svih naselja Općine Sveti 
Ilija. U zadnjih dvadesetak godina 
realizirano je više desetaka projekta, od 
velikih do malih, a svima je zajedničko da 
su podigli kvalitetu života. Tim putem 
idemo i dalje. Unatoč velikoj centralizaciji 
Općina Sveti Ilija postiže značajne 
rezultate u svojem razvoju i napretku. 
Zajednički je to trud svih dionika koji su bili 
birani od strane birača da ih zastupaju. 
Vjerujem da ću zajedno sa svojim 
suradnicima u narednom razdoblju 
ostvariti još puno korisnih i važnih 
projekata i programa koje planiramo.

Poštovani žitelji Općine Sveti Ilija, 
blagdansko vrijeme je pred nama, vrijeme 
susreta i zajedništva, vrijeme dobrih želja, 
i u toj nakani želim Vam blagoslovljen i 
sretan Božić te puno zdravlja i sreće u 
2016. godini, a obrtnicima i poduze-
tnicima dobar posao.

Načelnik, Marin Bosilj

Na sam dan Svetog Ilije, 20. srpnja, u 
župnoj je crkvi služena svečana sveta 
misa, nakon koje su djeca obilazila 
štandove nezaobilaznih licitara, dok su se 
odrasli posjetitelji zabavljali u šatorima uz 
glazbu i bogatu gastronomsku ponudu. 
Udruga vinogradara i voćara Grozdek 
organizirala je izložbu svojih proizvoda. U 
program proslave dana općine uklopljen 
je i program „Anino“ koji je već tradici-
onalno poznat po smotri folklora za dječje 
i odrasle skupine KUD-ova, koja je 
okupila više od 150 sudionika.
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Svi podaci prikupljeni katastarskom izmjerom, izlažu 
se na javnom izlaganju pred sudsko katastarskom 
komisijom. Svaki nositelj prava ili grupa nositelja prava 
pozvana je od strane katastra ili sudske komisije, da 
određenog dana dođe na javno izlaganje te pregleda sve 
podatke o svom vlasništvu nad zemljištem i nekretni-
nama, obuhvaćenim katastarskom izmjerom. Ukoliko pri 
pregledu podataka izmjere, nositelj prava ustanovi ili 
smatra da izloženi podaci nisu ispravni, prijavljuje to 
katastarskom službeniku ili voditelju izlaganja, te se o 
tome sastavlja zapisnik u obliku prigovora. Po priku-
pljanju svih prigovora, komisija utvrđuje opravdanost 

KATASTARSKA IZMJERA
Početkom 2016. godine slijedi javno izlaganje 

svakog pojedinačnog prigovora te sve opravdane 
prigovore dostavlja izvođaču, koji onda tehnički rješava 
prigovore. Tek tada, kada se i posljednji podatak sredi i 
uskladi, izrađuju se nove katastarske knjige koje se 
čuvaju i održavaju u katastru. Na temelju prikupljenih 
podataka o nositeljima prava na zemljištu i nekretni-
nama nadležni sud započinje s utvrđivanjem vlasništva 
te se tako istovremeno sređuje zemljišno-knjižno stanje 
na osnovu čega se izrađuju nove zemljišne knjige. Izrada 
novih katastarskih i zemljišnoknjižnih evidencija je i 
konačni smisao ove izmjere. 

Novom katastarskom izmjerom te uspostavom 
katastra nekretnina ubrzat će se upis nekretnina kako u 
katastarskom, tako i u sustavu uknjižbe nekretnina, 
racionalizirati oba sustava i s time povezani transakcijski 
postupci, uskladiti podaci iz dvaju sustava (Katastar i 
Gruntovnica) i zajamčiti da se poklapaju sa stvarnim 
stanjem. Javno izlaganje za Općinu Sveti Ilija prema 
trenutno dostupnim podacima od Katastarskog ureda 
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na iznimnom trudu i zalaganju u postupku Katastarske 
izmjere te korektnom i pravovremeno odrađenom poslu 
izmjere.

Tabelarni prikaz novoizabranih članica/članova Vijeća mjesnih odbora

broj osvojenih 
mandata po 
političkim 
strankama:

Grafički prikaz 
broja osvojenih 
mandata po 
naseljima

Izbori za Vijeća mjesnih odbora
7. lipnja 2015. godine održani su 
redovni izbori za članice/članove 
Vijeća mjesnih odbora Općine 
Sveti Ilija. Izbori su se održali 
istovremeno u svih osam (8) 
naselja Općine. Birališta su bila 
otvorena od 07:00 – 19:00 sati, a 
konačne rezultate donosimo u 
priloženim tabelarnim i grafičkom 
prikazu:
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Glavni i odgovorni urednik:
Marin Bosilj, načelnik
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2015. NAJVEĆA REALIZACIJA PRORAČUNA 
U POVIJESTI OPĆINE SVETI ILIJA

S obzira da još nije kraj godine i 

nemamo cjelokupni uvid u potpunu 

realizaciju proračuna, svakako možemo 

polako sumirat sve što je realizirano 

proračunom za 2015. godinu te 

analizirati i ocijeniti ono što je iza nas. 

Ostvarena je velika većina pla-

niranog, a imali smo i najveću realizaciju 

proračuna od osnutka Općine (1993. 

godine) te smo ostvarili ogromne 

prihode od izvanproračunskih izvora koji 

su prikazani kroz proračun, ali i onih koji 

nisu prikazani, a investicije su realizirane 

na području naše Općine. Također, po 

prvi puta je realiziran i više od planira-

4

PRORAČUN 2016.
Letvica dignuta još više – planirani proračun 9.010.250,00 kuna

naglasivši da je izgradnja dvorane dobar 
primjer suradnje, bez obzira na stranačku 
pripadnost.

- Politika ne smije biti prepreka 
projektima, naročito onima koji su vezani 
uz školstvo. Ova dvorana prije svega 
znači održivost škole, a s druge strane za 
mještane znači multifunkcionalnost. 
Koristit će je i udruge, ne samo iz 
Beletinca i Krušljevca, nego i s područja 
c i j e l e  o p ć i n e .  N a m j e n a  j o j  j e 
multifunkcionalna, tako je i opremljena, 
a moje je mišljenje da takvi projekti za 
mala mjesta znače da će ljudi ostati u 
njima živjeti i neće se iseljavati u gradove 
- istaknuo je M. Bosilj.

Na otvorenju nove dvorane bilo je 
posebno svečano, a brojne goste 
pozdravili su ravnateljica Osnovne škole 
Beletinec Nataša Fadiga, bivši ravnatelj 
škole Zlatko Kraljić, varaždinski dožupan 
Alen Kišić te potpredsjednik Vlade i 
ministar regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije Branko Grčić.

- Bio sam ovdje i prije dvije godine kad 
smo imali  jako puno problema s 
građevinskim tvrtkama koje su izvodile ovaj 
projekt i koje su, nažalost, završile u stečaju. 
Ipak smo uspjeli izgurati projekt do kraja i 
zato mi je posebno drago sudjelovati na 
svečanosti otvorenja dvorane. Država je 
uložila oko 70 posto sredstava i to je naš 
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Nakon dugih 12 godina otkako je 
izdana lokacijska dozvola i pet godina od 
početka gradnje, u Beletincu je 25. rujna 
2015. godine svečano otvorena školska 
sportska dvorana. Izgradnja dvorane 
financirala se iz tri izvora. Iz Ministarstva 
regionalnog razvoja i kroz fondove 
Europske unije dobiveno je 70 posto 
sredstava, dok su s 30 posto sudjelovali 
Varaždinska županija i Općina Sveti Ilija. 

- S obzirom da je dugo trajalo, da je 
bilo puno muke i prepreka, to smo 
zadovoljniji zbog otvorenja dvorane. 
Bilo je teško doći do cilja pa je i uspjeh 
slađi - rekao je načelnik Općine Sveti Ilija 
Marin Bosilj, osvrnuvši se na stečaj 
i z v o đ a č a  r a d o v a ,  p r o b l e m e  s 
dobivanjem uporabne dozvole i druge 
prepreke u proteklim godinama, ali i 

nog, izvorni Plan proračuna koji je bio 

8.444.500,00 kuna. 

Ostvaren (realiziran) proračun za 

2015. godinu iznosit će više od 

8.800.000,00 kuna prikazanih stavki te 

dodatnih, otprilike 3.500.000,00 kuna 

neprikazanih novaca u proračunu, jer su 

direktno uplaćeni od strane raznih 

Ministarstava, agencija, javnih poduzeća 

itd., izvođačima radova za projekte na 

području naše Općine. Kada to sve 

zbrojimo dobivamo iznos gotovo od 

12.000.000,00 kuna.

U samom proračunu, osim izvornih 

prihoda, Općina je ostvarila i izvanpro-

računske prihode kroz prijavu na razne 

natječaje, potpisane sporazume i 

ugovore iz različitih izvora kao što su: 

Ministarstva, fondovi, agencije za 

plaćanje i fondovi Europske unije koji 

su, zahvaljujući trudu vodećih ljudi 

Općine, dodatno povećali ulaganja u 

projekte na području naše Općine.

MULTIFUNKCIONALNA DVORANA
Sportska dvorana u Beletincu napokon otvorila vrata

doprinos Beletincu i djeci koja će uživati u 
ovoj lijepoj dvorani - rekao je Branko Grčić.

Uz otvorenje i blagoslov dvorane 
održan je i bogati kulturno-umjetnički 
program u sklopu kojeg su nastupili 
školski zbor, plesna skupina Dream girls, 
mali folkloraši i KUD Beletinec. Koncerte 
su održali i Kavaliri, Adam Končić te TS Ex 
Fakini, dok je Kerekesh teatar brojne 
okupljene zabavio predstavom "Krtice". 
Profesor Franjo Martinez predstavio je 
svoju knjigu "Uzdarje zavičaju".

godina realiziran proračun

2012. 3.382.402,42 kn

2010. 3.643.958,54 kn

2014. 8.306.292,41 kn

2009. 3.953.422,65 kn

2013. 4.625.982,34 kn

2011. 3.590.912,31 kn

2015. 8.800.000,00 kn

prihod od 
komunalne naknade

132.909,68 kn

192.500,43 kn

292.800,00 kn

164.902,16 kn

167.206,00 kn

133.792,71 kn

330.000,00 kn

% komunalne 
naknade u 
prihodima

3,93%

3,5%

3,53%

4,17%

3,61%

3,72%

3,75%

Realizirani proračun Usporedba iznosa realiziranog proračuna i prihoda od komunalne naknade

Navodeći i obrazlažući sve stavke 

proračuna načelnik je istaknuo: Želim 

naglasiti pojedine programe, odnosno 

grupe programa za koje su izdvojeni 

najveći iznosi: za Razvojne programe 

p l a n i r a n o  j e  4 . 3 0 9 . 0 0 0 , 0 0  k n 

(1.715.000,00 kn sredstva proračuna + 

2.594.000,00 kn iz drugih izvora 

financiranja), Program održavanja 

komunalne infrastrukture 695.000,00 

kn, Program javnih potreba u društve-

nim djelatnostima (šport, stipendije, 

predškola, dječji vrtići, kultura, socijalna 

skrb, vatrogastvo, civilna zaštita, zaštita i 

s p a š a v a n j e ,  u d r u g e  g r a đ a n a ) 

1.280.500,00 kn što sve zajedno iznosi 

6.284.500,00 kn – zaključio je Bosilj.

Takav  p r i s tup  uz  puno  rada 

zadovoljit će i najžešće kritičare. Radeći 

na prijedlogu ovog proračuna vodio sam 

brigu da niti jedan segment društva 

unutar naše općine ne bude zaobiđen, da 

proračun bude usmjeren razvoju te 

poticajan za žitelje općine. U proračun su 

ugrađeni mnogi programi i projekti kroz 

čiju realizaciju bi općina trebala imati 

kontinuirani napredak i razvoj što nam je 

i osnovni cilj. I ovaj prijedlog za 2016. 

godinu je i više nego ambiciozan, letvica 

je dignuta na još veću razinu, ali 

vjerujem da radom, znanjem i mudrošću 

možemo ostvariti i ovakve ambiciozne 

planove – istaknuo je načelnik M. Bosilj.

Na prijedlog načelnika Općine 
Marina Bosilja, Općinsko vijeće Općine 
Sveti Ilija usvojilo je proračun za 2016. 
godinu u iznosu od 9.010.250,00 kuna.

- Kada smo prošle godine usvajali 
proračun za 2015. godinu govorili smo o 
prijedlogu koji nam je predstavljao vrlo 
zahtjevan cilj. No, možemo biti pre-
zadovoljni jer je taj cilj od 8.444.500,00 
kuna ostvaren. Ali i ne samo da je 
ostvaren nego je nadmašen, odnosno, 
realizirani proračun za 2015. godinu biti 
će više od 8.800.000,00 kuna. Nije bilo 
lako, ali samo s ambiciozno postavljenim 
ciljevima možemo ostvariti želje svih nas, 
a to je napredak naše općine iz godine u 
godinu u svim njezinim segmentima. 

Općinski list Općina Sveti Ilija
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njima živjeti i neće se iseljavati u gradove 
- istaknuo je M. Bosilj.

Na otvorenju nove dvorane bilo je 
posebno svečano, a brojne goste 
pozdravili su ravnateljica Osnovne škole 
Beletinec Nataša Fadiga, bivši ravnatelj 
škole Zlatko Kraljić, varaždinski dožupan 
Alen Kišić te potpredsjednik Vlade i 
ministar regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije Branko Grčić.

- Bio sam ovdje i prije dvije godine kad 
smo imali  jako puno problema s 
građevinskim tvrtkama koje su izvodile ovaj 
projekt i koje su, nažalost, završile u stečaju. 
Ipak smo uspjeli izgurati projekt do kraja i 
zato mi je posebno drago sudjelovati na 
svečanosti otvorenja dvorane. Država je 
uložila oko 70 posto sredstava i to je naš 
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Nakon dugih 12 godina otkako je 
izdana lokacijska dozvola i pet godina od 
početka gradnje, u Beletincu je 25. rujna 
2015. godine svečano otvorena školska 
sportska dvorana. Izgradnja dvorane 
financirala se iz tri izvora. Iz Ministarstva 
regionalnog razvoja i kroz fondove 
Europske unije dobiveno je 70 posto 
sredstava, dok su s 30 posto sudjelovali 
Varaždinska županija i Općina Sveti Ilija. 

- S obzirom da je dugo trajalo, da je 
bilo puno muke i prepreka, to smo 
zadovoljniji zbog otvorenja dvorane. 
Bilo je teško doći do cilja pa je i uspjeh 
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dobivanjem uporabne dozvole i druge 
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doprinos Beletincu i djeci koja će uživati u 
ovoj lijepoj dvorani - rekao je Branko Grčić.

Uz otvorenje i blagoslov dvorane 
održan je i bogati kulturno-umjetnički 
program u sklopu kojeg su nastupili 
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okupljene zabavio predstavom "Krtice". 
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je dignuta na još veću razinu, ali 

vjerujem da radom, znanjem i mudrošću 

možemo ostvariti i ovakve ambiciozne 

planove – istaknuo je načelnik M. Bosilj.

Na prijedlog načelnika Općine 
Marina Bosilja, Općinsko vijeće Općine 
Sveti Ilija usvojilo je proračun za 2016. 
godinu u iznosu od 9.010.250,00 kuna.

- Kada smo prošle godine usvajali 
proračun za 2015. godinu govorili smo o 
prijedlogu koji nam je predstavljao vrlo 
zahtjevan cilj. No, možemo biti pre-
zadovoljni jer je taj cilj od 8.444.500,00 
kuna ostvaren. Ali i ne samo da je 
ostvaren nego je nadmašen, odnosno, 
realizirani proračun za 2015. godinu biti 
će više od 8.800.000,00 kuna. Nije bilo 
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godinu u svim njezinim segmentima. 
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Općina za treće dijete daruje 10.000,00, a četvrto 15.000,00 kuna!

Demografska obnova, pad nataliteta i 
sve lošiji položaj maloljetne djece i 
njihovih obitelji u Hrvatskoj česta su tema 
u nekoliko zadnjih desetljeća. Sve manje 
je onih koji još  vjeruju u prazne priče i 
obećanja političara praznih ideologija, 
udruga i zagovornika prava djeteta i 
roditelja bez pokrića. Iako rijetki, srećom 
postoje i drugačiji primjeri. Često puta 
smo gledali na televizijskim postajama 
priče iz Općine Blato na Korčuli i još nekih 
drugih gdje općinska vlast dugoročno i s 
jasnim ciljem javnim novcem pomaže, ili 
kako se to voli reći daje poticaj za demo-
grafski oporavak svojih naselja.  Riječ je 
općinama i gradovima koji bez poli-
tikanstva prilaze pitanju demografske 
obnove u kojoj su  nositelji mlade obitelji. 
Srećom u društvu onih koji toj temi 
pristupaju odgovorno, savjesno i bez 
demagogije i političkih predznaka je i 
Općina Sveti Ilija. 

Naime, načelnik Marin Bosilj je 
krajem studenoga 2015. godine donio 
Odluku o novčanoj pomoći za novoro-
đenu djecu. Riječ je o odluci koja je puno 
više od uobičajenog pravno-admini-
strativnog akta koji regulira određene 
odnose u svakodnevnom životu. Po-
sljedice donošenja takve odluke su 
dugoročne i bit će vidljive tek za desetak i 
više godina.

- Donošenjem Odluke želji smo dati 
jasnu poruku svim mladim obiteljima koje 
žive, i onima kojim žele živjeti, na 
području Općine Sveti Ilija da ćemo ih bez 
ikakve zadrške poduprijeti u njihovoj želji 
da stvore obitelji u kojima će u središtu 
biti dječja igra, osmijeh i sreća. Sreća 
takvih obitelji, sreća je svih nas. To je ra-
zlog zašto sredstva koja smo osigurali kao 
pomoć obiteljima koje stvaraju novi život 
smatramo najboljim ulaganjem u razvoj 
naše Općine. Bez mladih, ni nama, koji se 
smatramo da smo stariji, iskusniji i mudriji 

Zgrada Općine zasjala je u 
novom ruhu. Nakon što smo u 
prvoj fazi obnove zgrade 
sanirali krovište, zamijenili 
vanjsku stolariju, postavili 
novu limariju sa snjegobra-
nima i gromobranskim traka-
ma, ugradili nove telefonske 
instalacije u svim prosto-
rijama te još mnogo sitnih 
detalja na unutrašnjem i 
vanjskom uređenju, radove 
polako privodimo kraju. 
Naime, tijekom ove godine 
uspjeli smo odradit radove na 
sanaciji zgrade od vlage u 
prizemnom dijelu, posta-
vljanje termo fasade, termo 
izolaciju tavanskog prostora i 
dio unutarnjeg uređenje. 
Završetak uređenja unuta-

rnjeg dijela zgrade predviđen 
je za 2016. godinu. U toj, 
završnoj fazi, na red dolazi 
zamjena podova u Vijećnici, 
postavljanje novih pločica u 
ulaznom hodniku, kao i 
zamjena vrata te u konačnici 
bojanje svih unutarnjih pro-
storija u zgradi. Do sada je za 
obnovu općinske zgrade 
osigurano i utrošeno više od 
640,000.00 kuna. Inače, 
općinska zgrada na Trgu 
Josipa Godrijana u Svetom 
Iliji, prema poznatim pisanim 
tragovima, datira iz davne 
1942. godine, a na njoj od 
izgradnje pa do posljednjih 
radova nije bilo ozbiljnijih 
zahvata na uređenju. 
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nema budućnosti. Želimo biti Općina u 
kojoj će se ubuduće svake godine više 
rađati, nego umirati  – rekao je Marin 
Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija.

Pravo na novčanu pomoć imaju sva 
novorođena djeca, odnosno njihove 
obitelji,  koje imaju prebivalište roditelja i 
djeteta na području Općine Sveti Ilija. 
Roditelji koji ispunjavaju navedeni 
osnovni uvjet moraju podnijeti zamolbu u 
Općini za ostvarivanje prava, a navedeno 
pravo mogu ostvariti i posvojitelji djece. 

Kad je riječ o visini novčanih naknada 
Općina Sveti Ilija nije bila škrte ruke. 
Naravno, visina novčane naknade za 
novorođeno dijete ovisi o ukupnom broju 
djece u obitelji. Od ove godine za prvo 
dijete obitelj dobiva  tisuću kuna, za 
drugo dijete dvije, a treće čak 10 tisuća 
kuna.  Za hrvatsku demografiju gotovo 
nevjerojatno zvuči i podatak da Općina 
Sveti Ilija za svako četvrto novorođeno 
dijete roditeljima daruje po 15 tisuća, te 
još po tri tisuće za svako sljedeće. Nara-
vno, dinamika isplata novca regulirana je 
posebnim odredbama, a detaljnije 
informacije roditelji mogu dobiti u Općini 
Sveti Ilija. 

To nije sve čime Općina Sveti Ilija 
podiže životni standard mladih obitelji 
koje su odlučile živjeti i stvarati na tom 
području. Uvjeti za predškolski odgoj 
svakim su danom sve bolji, a temeljito 
obnovljena škola i dograđena  športska 
dvorana u Beletincu, te planovi gradnje 
nove škole u Svetom Iliji jasno govore da 
općinsko čelništvo sustavno radi na 
podizanju životnog standarda djece i  
mladih obitelji.   

- Demografski preporod svih naselja 
Općine Sveti Ilija moguć je samo ako u 
realizaciji toga cilja uključimo segmente 
društva. Zadaća je obrtnika, poduzetnika 
i drugih da svojom kreativnošću i 
poduzetničkom energijom šire posao i 

otvaraju nova radna mjesta kako bi mladi  
i obrazovani ljudi imali posao što je 
osnovni preduvjet za stvaranje sigurnog 
okruženja u kojem će nove mlade obitelji 
osjetiti sigurnost i pronaći sreću.  Isto 
tako, zadaća je Općine da stvara 
kvalitetne infrastrukturne uvjete u svim 
naseljima kako bi stvorili potencijal koji će 
privlačiti, a ne tjerati potencijalne 
investitore. Za takvo što Općina Sveti Ilija 
je donijela potrebne dokumente i s 
pravom mještani mogu očekivati da će 
imati sve bolje uvjete za život na području 
Općine Sveti Ilija – zaključio je Marin 
Bosilj, načelnik Općine.
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U tijeku radovi na izgradnji nogostupa
u Tomaševcu Biškupečkom vrijedni 1.013.153,78 kuna

Protekl ih nekol iko godina na 
prometnicama diljem Općine Sveti Ilija  
pridaje se velika pozornost sigurnosti 
pješaka, a posebice djece.  Tijekom 
mjeseca svibnja  načelnik Općine Sv. Ilija, 
Marin Bosilj i ravnatelj ŽUC-a Tomislav 
Osonjački potpisali su Sporazum za 
izgradnju nogostupa na prometnom 
pravcu Tomaševec - Doljan u dužini 

Završena izgradnja 
nogostupa u 

Radničkoj ulici u Doljanu
Prvoga travnja ove godine završeni su radovi na 

novoizgrađenom dijelu nogostupa u Radničkoj ulici u naselju 
Doljan. Ovaj hvalevrijedan projekt realizirao se u suradnji sa 
Županijskom upravom za ceste. Izgradnjom nogostupa ovaj 
dio Doljana postao je puno sigurniji za mnogobrojne pješake 
koji se tim putem svakodnevno kreću, a posebno za školarce. 
Vrijednost radova iznosila je 135.000,00 kuna.

Krajem mjeseca lipnja 2015. završeno je asfaltiranje 
odvojka ulice Stjepana Labaša u Križancu. Žitelji tog 
odvojka sada imaju lakši i ljepši prilaz svojim domovima, a 
vrijednost spomenutih radova iznosila je 52.487,50 kuna. 
Cjelokupni iznos financiran je iz proračuna Općine Sveti 
Ilija.

Spomenimo da Općina Sveti Ilija u svojoj nadležnosti ima 
više od 70 km cesta različitih kategorija o kojima mora 
brinuti. Tako na području Općine još uvijek ima nekoliko 
neasfaltiranih cesta koje vode do objekata u kojima ljudi 
žive. Nažalost, njihovu dinamiku asfaltiranja u najvećoj 
mjeri diktiraju financijske mogućnosti Općine. Duboko 
vjerujemo da ćemo u skoroj budućnosti uspjeti riješiti veliku 
većinu takvih cesta te tako omogućiti našim žiteljima prilaz 
vlastitim domovima kakav ima velika većina stanovnika 
naše Općine. 

Završeno asfaltiranje odvojka Ulice Stjepana Labaša u Križancu

Uskoro očekujemo početak radova 
na prvoj fazi uređenja  Školske ulice 
u Svetome Iliji. Zbog konfiguracije 
terena i velike strmine te problema s 
oborinskom vodom, koja u zi-
mskom periodu stvara dodatne 
probleme smrzavanjem, pristupit će 
se polaganju betonskih cijevi za 

odvodnju i usmjeravanje spome-
nute oborinske vode. Proveden je 
postupak odabira najpovoljnijeg 
izvođača i sklopljen Ugovor s 
tvrtkom Niskogradnja Huđek. 
Predviđena vrijednost investicije 
iznosi  53.000,00 kuna. 

Uređenje odvodnje u 
Školskoj ulici u Svetome Iliji

jednog kilometra. Vrijednost predviđenih 
građevinskih radova iznosi 1.013.153,78 
kuna. Radovi na izgradnji nogostupa u 
Tomaševcu Biškupečkom  započeli su 
početkom srpnja, a njihov završetak 
predviđen je krajem ove godine. Među-
tim, s obzirom na određene poteškoće u 
samoj realizaciji, a ponajviše zbog 
određenih nedostataka u projektnoj 

dokumentaciji, ali i ne pridržavanju rokova 
izgradnje od strane izvođača radova 
(PZC-Varaždin), došlo je do kašnjenja 
radova. Nadamo se da će vremenski uvjeti 
dozvoliti da se radovi uspješno završe do 
kraja godine. Ovim projekt neće se samo 
povećati sigurnost žitelja Tonmaševca B. 
već i svih sudionika u prometu, a samo 
mjesto poprimit će još ljepši izgled.

Privedeno kraju izvođenje radova na 
uređenju Ulice Antuna Mihanovića u  
Žigrovcu. Na uređenje ulice se prionulo 
jer je asfaltni zastor zbog svoje starosti i 
konfiguracije terena zadobio brojna 
oštećenja i udarne rupe te su nastali 
kolotrazi, što je dovelo do smanjene 
funkcionalnosti i prometnosti same 
ceste. Prije početka izvođenja građe-
vinskih radova iz područja niskogradnje i 
zbog želje da se kompletna reko-
nstrukcija izvede kvalitetno i temeljito, 
na zahtjev Općine izvedeni su radovi na 
zamjeni i rekonstrukciji vodovodne 

Završena obnova Ulice A. Mihanovića u Žigrovcu

Rekonstrukcija Kalničke
 ulice u Krušljevcu

Tijekom ljeta tvrtka Niskogradnja 
H u đ e k  i z v r š i l a  j e  r a d o v e  n a 
zacjevljenju dijela Kalničke ulice u 
Krušljevcu. Ukupna dužina zahvata je 
130 m i obuhvaća umetanje cijevi i 
uređenje kanala za oborinsku vodu, 
izvedbu revizionih okana, slivnika, 
postavljanje rubnjaka i asfaltiranje 
širine između rubnika i starog asfalta. 
Nakon završetka radova, ulica je 
postala funkcionalnija, poprimila je 
novi, moderniji izgled te će zbog 
proširenja širine kolnika i zatvaranja 
kanala  postati i znatno sigurnija za 
prometovanje. Vrijednost spome-
nutih radova iznosi 82.837,50 kuna i 
u potpunosti se financirala iz prora-
čuna Općine Sveti Ilija.

mreže od strane tvrtke Varkom. 
Rekonstrukcijom ulice je obuhvaćeno 
zacjevljenje oborinskih kanala, posta-
vljanje slivnika i šahtova, usmjeravanje 
oborinskih voda, rekonstrukcija donjeg 
postroja ceste na mjestima na kojima je 
to potrebno i presvlačenje ulice u punoj 
dužini (otprilike 240 metara) novim 
asfaltnim zastorom. Nakon provedenog 
postupka javne nabave i odabira 
najpovoljnijeg izvođača sklopljen je 
Ugovor s tvrtkom Niskogradnja Huđek 
kojoj je povjereno izvođenje navedenih 
radova. Vrijednost investicije iznosi 
150.000,00 kuna, a u potpunosti se 
financira iz proračuna Općine Sveti Ilija. 
Ukoliko se spomenutom iznosu pridoda i 
60.000,00 kuna vrijedna investicija 
rekonstrukcije vodovodne mreže, uku-
pna vrijednost investicije rekonstrukcije 
ulice iznosi 210.000,00 kuna.
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Završena gradnja mosta u 
Vinogradskoj ulici u Križancu 

Tijekom travnja 2015. završena je izgradnja cestovnog 
mosta u Vinogradskoj ulici u Križancu nakon što je, 
prilikom izlijevanja potoka u listopadu prošle godine,  stari 
most bio oštećen. Završetkom ove sanacije mosta i klizišta 
slijedi slijedeća faza radova u Vinogradskoj ulici, a koja se 
odnosi na rješavanje odvodnje oborinskih voda i sanaciju 
asfaltnog sloja koji je u jako lošem stanju. Nadamo se da 
će nam financije omogućiti da već u 2016. započnemo s 
navedenim radovima.

Općinski list Općina Sveti Ilija
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u Tomaševcu Biškupečkom vrijedni 1.013.153,78 kuna

Protekl ih nekol iko godina na 
prometnicama diljem Općine Sveti Ilija  
pridaje se velika pozornost sigurnosti 
pješaka, a posebice djece.  Tijekom 
mjeseca svibnja  načelnik Općine Sv. Ilija, 
Marin Bosilj i ravnatelj ŽUC-a Tomislav 
Osonjački potpisali su Sporazum za 
izgradnju nogostupa na prometnom 
pravcu Tomaševec - Doljan u dužini 

Završena izgradnja 
nogostupa u 

Radničkoj ulici u Doljanu
Prvoga travnja ove godine završeni su radovi na 

novoizgrađenom dijelu nogostupa u Radničkoj ulici u naselju 
Doljan. Ovaj hvalevrijedan projekt realizirao se u suradnji sa 
Županijskom upravom za ceste. Izgradnjom nogostupa ovaj 
dio Doljana postao je puno sigurniji za mnogobrojne pješake 
koji se tim putem svakodnevno kreću, a posebno za školarce. 
Vrijednost radova iznosila je 135.000,00 kuna.

Krajem mjeseca lipnja 2015. završeno je asfaltiranje 
odvojka ulice Stjepana Labaša u Križancu. Žitelji tog 
odvojka sada imaju lakši i ljepši prilaz svojim domovima, a 
vrijednost spomenutih radova iznosila je 52.487,50 kuna. 
Cjelokupni iznos financiran je iz proračuna Općine Sveti 
Ilija.

Spomenimo da Općina Sveti Ilija u svojoj nadležnosti ima 
više od 70 km cesta različitih kategorija o kojima mora 
brinuti. Tako na području Općine još uvijek ima nekoliko 
neasfaltiranih cesta koje vode do objekata u kojima ljudi 
žive. Nažalost, njihovu dinamiku asfaltiranja u najvećoj 
mjeri diktiraju financijske mogućnosti Općine. Duboko 
vjerujemo da ćemo u skoroj budućnosti uspjeti riješiti veliku 
većinu takvih cesta te tako omogućiti našim žiteljima prilaz 
vlastitim domovima kakav ima velika većina stanovnika 
naše Općine. 

Završeno asfaltiranje odvojka Ulice Stjepana Labaša u Križancu

Uskoro očekujemo početak radova 
na prvoj fazi uređenja  Školske ulice 
u Svetome Iliji. Zbog konfiguracije 
terena i velike strmine te problema s 
oborinskom vodom, koja u zi-
mskom periodu stvara dodatne 
probleme smrzavanjem, pristupit će 
se polaganju betonskih cijevi za 

odvodnju i usmjeravanje spome-
nute oborinske vode. Proveden je 
postupak odabira najpovoljnijeg 
izvođača i sklopljen Ugovor s 
tvrtkom Niskogradnja Huđek. 
Predviđena vrijednost investicije 
iznosi  53.000,00 kuna. 

Uređenje odvodnje u 
Školskoj ulici u Svetome Iliji

jednog kilometra. Vrijednost predviđenih 
građevinskih radova iznosi 1.013.153,78 
kuna. Radovi na izgradnji nogostupa u 
Tomaševcu Biškupečkom  započeli su 
početkom srpnja, a njihov završetak 
predviđen je krajem ove godine. Među-
tim, s obzirom na određene poteškoće u 
samoj realizaciji, a ponajviše zbog 
određenih nedostataka u projektnoj 

dokumentaciji, ali i ne pridržavanju rokova 
izgradnje od strane izvođača radova 
(PZC-Varaždin), došlo je do kašnjenja 
radova. Nadamo se da će vremenski uvjeti 
dozvoliti da se radovi uspješno završe do 
kraja godine. Ovim projekt neće se samo 
povećati sigurnost žitelja Tonmaševca B. 
već i svih sudionika u prometu, a samo 
mjesto poprimit će još ljepši izgled.

Privedeno kraju izvođenje radova na 
uređenju Ulice Antuna Mihanovića u  
Žigrovcu. Na uređenje ulice se prionulo 
jer je asfaltni zastor zbog svoje starosti i 
konfiguracije terena zadobio brojna 
oštećenja i udarne rupe te su nastali 
kolotrazi, što je dovelo do smanjene 
funkcionalnosti i prometnosti same 
ceste. Prije početka izvođenja građe-
vinskih radova iz područja niskogradnje i 
zbog želje da se kompletna reko-
nstrukcija izvede kvalitetno i temeljito, 
na zahtjev Općine izvedeni su radovi na 
zamjeni i rekonstrukciji vodovodne 

Završena obnova Ulice A. Mihanovića u Žigrovcu

Rekonstrukcija Kalničke
 ulice u Krušljevcu

Tijekom ljeta tvrtka Niskogradnja 
H u đ e k  i z v r š i l a  j e  r a d o v e  n a 
zacjevljenju dijela Kalničke ulice u 
Krušljevcu. Ukupna dužina zahvata je 
130 m i obuhvaća umetanje cijevi i 
uređenje kanala za oborinsku vodu, 
izvedbu revizionih okana, slivnika, 
postavljanje rubnjaka i asfaltiranje 
širine između rubnika i starog asfalta. 
Nakon završetka radova, ulica je 
postala funkcionalnija, poprimila je 
novi, moderniji izgled te će zbog 
proširenja širine kolnika i zatvaranja 
kanala  postati i znatno sigurnija za 
prometovanje. Vrijednost spome-
nutih radova iznosi 82.837,50 kuna i 
u potpunosti se financirala iz prora-
čuna Općine Sveti Ilija.

mreže od strane tvrtke Varkom. 
Rekonstrukcijom ulice je obuhvaćeno 
zacjevljenje oborinskih kanala, posta-
vljanje slivnika i šahtova, usmjeravanje 
oborinskih voda, rekonstrukcija donjeg 
postroja ceste na mjestima na kojima je 
to potrebno i presvlačenje ulice u punoj 
dužini (otprilike 240 metara) novim 
asfaltnim zastorom. Nakon provedenog 
postupka javne nabave i odabira 
najpovoljnijeg izvođača sklopljen je 
Ugovor s tvrtkom Niskogradnja Huđek 
kojoj je povjereno izvođenje navedenih 
radova. Vrijednost investicije iznosi 
150.000,00 kuna, a u potpunosti se 
financira iz proračuna Općine Sveti Ilija. 
Ukoliko se spomenutom iznosu pridoda i 
60.000,00 kuna vrijedna investicija 
rekonstrukcije vodovodne mreže, uku-
pna vrijednost investicije rekonstrukcije 
ulice iznosi 210.000,00 kuna.
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Završena gradnja mosta u 
Vinogradskoj ulici u Križancu 

Tijekom travnja 2015. završena je izgradnja cestovnog 
mosta u Vinogradskoj ulici u Križancu nakon što je, 
prilikom izlijevanja potoka u listopadu prošle godine,  stari 
most bio oštećen. Završetkom ove sanacije mosta i klizišta 
slijedi slijedeća faza radova u Vinogradskoj ulici, a koja se 
odnosi na rješavanje odvodnje oborinskih voda i sanaciju 
asfaltnog sloja koji je u jako lošem stanju. Nadamo se da 
će nam financije omogućiti da već u 2016. započnemo s 
navedenim radovima.

Općinski list Općina Sveti Ilija



U ci l ju poboljšavanja 
prometne sigurnosti na našim 
prometnicama, a posebice na 
prometnicama koje su u 
nadležnosti naše Općine, na 
nekoliko su kritičnih točaka 
postavljeni odgovarajući 
prometni znakovi i ogledala. 
Kako bi se povećala pregle-
dnost, prometna ogledala 
postavljena su na sljedećim 
lokacijama:
• naselje Križanec: Ulica 

Stjepana Labaša, Ulica 
Ljudevita Gaja

• naselje Seketin: Jurišićeva 
ulica

Općinsko vijeće na rujanskoj je 
sjednici donijelo zaključke o usvajanju 
Procjene ugroženosti od požara i Plan 
zaštite od požara Općine Sveti Ilija, 
izrađene od strane varaždinske tvrtke 
Vizor. Prema izrađenoj službenoj Procjeni 
ugroženosti od požara utvrđeno je kako 
na području Općine trenutno nema 
pravnih osoba čije su građevine i prostori 
razvrstani u najviše, 1. ili 2. kategoriju 
ugroženosti od požara. No, istaknute su 
dvije građevine na kojima se, u slučaju 
požara, može očekivati požar velikih 
razmjera, a riječ je o zgradama osnovnih 
škola u Svetom Iliji i Beletincu, kao i na 
prostoru šume Vinica-Plitvica-Željeznica 

koja se prostire na 1,56 hektara. Na 
području Općine djeluju dva dobrovoljna 
vatrogasna društva uključena u Vatro-
gasnu zajednicu Općine Sveti Ilija, DVD 
Sveti Ilija i DVD Beletinec – Krušljevec, s 
ukupno 30 osposobljenih vatrogasaca te 
kvalitetnom opremom i mehanizacijom. 
Prema izrađenom Planu zaštite od požara, 
središnjom vatrogasnom postrojbom za 
područje Općine utvrđuje se DVD Sveti 
Ilija. Nije naodmet ponoviti kako je u 
slučaju požara potrebno odmah nazvati 
brojeve 112 – Županijski centar za zaštitu i 
spašavanje il i 192 – Operativno-
komunikacijski centar Policijske uprave 
varaždinske.Tijekom 2015. Varkom u rekonstrukcije 

vodovodnih mreža uložio 989.300,00 kuna
Produženje vodovodne mreže u 

Žigrovcu, ulica Kozlovec
Na zahtjev nekoliko vlasnika nekre-

tnina Općina je s Varkomom d.o.o. 
dogovorila produžetak vodovodne mreže 
u dužini od 100 metara u ulici Kozlovec. 
Radovi na produžetku mreže trebali bi biti 
gotovi do kraja 2015.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u 
Vodovodnoj ulici u  Beletincu

Vodovodnom ulicom u Beletincu 
prolazi magistralni vod vodovodne mreže 
zbog kojeg je ulica i dobila ime „Vodo-

vodna“. Nažalost, u posljednjih godinu 
dana vodovodne cijevi koje su bile 
„krivac“ imenu ulice počele su pucati i 
izazivat velika oštećenja na prometnici, a 
isto tako postojala je opasnost od zastoja u 
opskrbljivanju kućanstva pitkom vodom. 
Također, stara vodovodna mreža zahti-
jevala je velike troškove održavanja. Iz 
prethodno navedenih razloga Varkom 
d.o.o je odlučio zamijeniti staru vodovo-
dnu mrežu novim i kvalitetnijim rješenjima 
kojima će se dugoročno riješiti problem 
vodoopskrbe kućanstva i zadovoljiti 
standardi kvalitete vodoopskrbnog su-
stava. 

Gradnja nove vodovodne mreže od 
ulice Stjepana Radića u Beletincu do 

Nogometnog kluba "Bednja"
Ove godine nastavilo se s investicijama 

u izgradnju novih vodovodnih mreža na 
području Općine Sveti Ilija. Nova vodvodna 
mreža izgrađena je na potezu od ulice 
Stjepana Radića u Beletincu do nogo-
metnog kluba "Bednja". Do sada je taj dio 
Beletinca bio bez vodovodne mreže  što je 
za nogometni klub stvaralo velike probleme 
u opskrbi vodom, a najviše u zimskim 
mjesecima kada se temperatura spuštala 
ispod nule te je u tom periodu objekt NK 

Održavanje lokalnih puteva i oborinskih kanala

Općina Sveti Il ija pridaje veliku 
pozornost uređenju  lokalnih putova te 
održavanju kanala oborinske odvodnje. U 

Kako bi doprinijela razvoju turizma na svom području, 
Općina Sveti Ilija ove je godine započela s aktivnostima na 
projektu turističke (smeđe) signalizacije. U proteklom 
razdoblju, uz neizostavnu pomoć komunalnih djelatnika, 
postavljene su prve table dobrodošlice i table za pojedine 
turističke lokalitete dok se ostatak signalizacije planira postaviti 
u narednom razdoblju. Osim turističkih lokaliteta projektom su 
obuhvaćeni ugostiteljski objekti te objekti od javnog interesa 
(škole, vatrogasni domovi i sl.). Ukupna vrijednost investicije 
iznosi 180.000,00 kuna. Cilj projekta je značajno unaprijediti 
razinu prezentacije turističkih potencijala s kojima raspolaže 
Općina Sveti Ilija te olakšati snalaženje u prostoru svim 
gostima koji dolaze u našu općinu. Ujedno, turistički 
potencijali Općine postat će puno dostupniji potencijalnim 
posjetiteljima kao i lokalnom stanovništvu. Projekt turističke 
(smeđe) signalizacije predstavlja svojevrsni početak kreiranja 
jedne zanimljive turističke priče koja će se, u godinama koje 
slijede, upotpunjavati novim elementima.

U tijeku obilježavanje glavnih lokaliteta u Općini Sveti Ilija

tu svrhu iz proračuna Općine izdvojeno je 
410.000,00 kuna. Na većinu makadamskih putova 
nanesen je novi sloj šljunka te su sanirane udarne rupe 
kako bi se kretanje na tim područjima moglo odvijati 
bez većih problema. Nekoliko puta uređene su i 
malčirane i zelene zone uz prometnice i lokalne 
putove, a  iznimni napori uloženi su u održavanje 
mreže kanala za odvod oborinskih voda u svim 
naseljima.  Na mjestima gdje su u vrijeme obilnijih kiša  
oborinske vode stvarale velike probleme uređeni su 
kanali za njihovu odvodnju. Planovi oko uređenja 
uspješno su realizirani. Posebno nas raduje činjenica 
da je u suradnji s Građevinskim obrtom "Iskop" iz 
Klenovnika nađeno privremeno, ali funkcionalno 
rješenje za jednu od najkritičnijih točaka u našoj 
Općini - Ulicu Vide Sokola u Seketinu. 

Bednje bio bez vode te su se zimske pri-
preme sportaša uvijek odvijale bez 
mogućnosti korištenja vode za tuširanje. 
Ovom investicijom taj problem će biti 
riješen. 

Rekonstrukcija vodovodne mreže u 
Antuna Mihanovića u Žigrovcu

Ulica A. Mihanovića trenutno je 
gradilište zbog zacjevljenja i rekonstrukcije 
asfaltnog sloja. U  studenome ove godine 
na zahtjev Općine Sveti Ilija izvršena je i 
zamjena postojeće vodovodne cijevi kako 
bi se izbjegla eventualna kasnija oštećenja 
asfaltnog sloja zbog mogućih kvarova na 
vodovodnoj mreži.

Nova rasvjetna mjesta u Sv. Iliji, Križancu i Žigrovcu
U c i l ju  povećanja ž ivotnog 

standarda i sigurnosti svih sudionika u 
prometu, u ovoj godini nastavljeno je s 
investicijama u izgradnji i rekonstrukciji 
javne rasvjete. Nova rasvjetna tijela 
postavljena su u Ulici Stjepana Labaša 
(od pruge prema naselju), u Križancu 
te u Žigrovcu (prema vodospremi) i na 
relaciji prema zaseoku  Conari. 

Također, izvršena je i rekonstru-
kcija elektromreže u Vinogradskoj 
ulici u Svetom Iliji te nadopuna javne 
rasvjete s većim brojem rasvjetnih 
mjesta kako u Vinogradskoj ulici tako 
i u Školskoj ulici. Projekt moderni-
zacije javne rasvjete nastaviti će se i u 
narednoj godini. Vrijednost radova je 
više od 150.000,00 kn.
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• naselje Sveti Ilija: Ulica 
Vilima Cecellje, Školska 
ulica

• naselje Žigrovec: križanje 
ulice Antuna Mihanovića i 
Vladimira Nazora

S ponosom ističemo da su 
u godini na izmaku učinjeni 
veliki pomaci u cilju zaštite 
života i zdravlja sudionika u 
prometu. Ovim putem na-
pominjemo da se potpuna 
sigurnost u prometu ne može 
postići postavljenjem ogle-
dala i znakova već savjesnim i 
odgovornim ponašanjem nas 
samih.
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Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara

Postavljeni prometni znakovi i ogledala
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U ci l ju poboljšavanja 
prometne sigurnosti na našim 
prometnicama, a posebice na 
prometnicama koje su u 
nadležnosti naše Općine, na 
nekoliko su kritičnih točaka 
postavljeni odgovarajući 
prometni znakovi i ogledala. 
Kako bi se povećala pregle-
dnost, prometna ogledala 
postavljena su na sljedećim 
lokacijama:
• naselje Križanec: Ulica 

Stjepana Labaša, Ulica 
Ljudevita Gaja

• naselje Seketin: Jurišićeva 
ulica

Općinsko vijeće na rujanskoj je 
sjednici donijelo zaključke o usvajanju 
Procjene ugroženosti od požara i Plan 
zaštite od požara Općine Sveti Ilija, 
izrađene od strane varaždinske tvrtke 
Vizor. Prema izrađenoj službenoj Procjeni 
ugroženosti od požara utvrđeno je kako 
na području Općine trenutno nema 
pravnih osoba čije su građevine i prostori 
razvrstani u najviše, 1. ili 2. kategoriju 
ugroženosti od požara. No, istaknute su 
dvije građevine na kojima se, u slučaju 
požara, može očekivati požar velikih 
razmjera, a riječ je o zgradama osnovnih 
škola u Svetom Iliji i Beletincu, kao i na 
prostoru šume Vinica-Plitvica-Željeznica 

koja se prostire na 1,56 hektara. Na 
području Općine djeluju dva dobrovoljna 
vatrogasna društva uključena u Vatro-
gasnu zajednicu Općine Sveti Ilija, DVD 
Sveti Ilija i DVD Beletinec – Krušljevec, s 
ukupno 30 osposobljenih vatrogasaca te 
kvalitetnom opremom i mehanizacijom. 
Prema izrađenom Planu zaštite od požara, 
središnjom vatrogasnom postrojbom za 
područje Općine utvrđuje se DVD Sveti 
Ilija. Nije naodmet ponoviti kako je u 
slučaju požara potrebno odmah nazvati 
brojeve 112 – Županijski centar za zaštitu i 
spašavanje il i 192 – Operativno-
komunikacijski centar Policijske uprave 
varaždinske.Tijekom 2015. Varkom u rekonstrukcije 

vodovodnih mreža uložio 989.300,00 kuna
Produženje vodovodne mreže u 

Žigrovcu, ulica Kozlovec
Na zahtjev nekoliko vlasnika nekre-

tnina Općina je s Varkomom d.o.o. 
dogovorila produžetak vodovodne mreže 
u dužini od 100 metara u ulici Kozlovec. 
Radovi na produžetku mreže trebali bi biti 
gotovi do kraja 2015.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u 
Vodovodnoj ulici u  Beletincu

Vodovodnom ulicom u Beletincu 
prolazi magistralni vod vodovodne mreže 
zbog kojeg je ulica i dobila ime „Vodo-

vodna“. Nažalost, u posljednjih godinu 
dana vodovodne cijevi koje su bile 
„krivac“ imenu ulice počele su pucati i 
izazivat velika oštećenja na prometnici, a 
isto tako postojala je opasnost od zastoja u 
opskrbljivanju kućanstva pitkom vodom. 
Također, stara vodovodna mreža zahti-
jevala je velike troškove održavanja. Iz 
prethodno navedenih razloga Varkom 
d.o.o je odlučio zamijeniti staru vodovo-
dnu mrežu novim i kvalitetnijim rješenjima 
kojima će se dugoročno riješiti problem 
vodoopskrbe kućanstva i zadovoljiti 
standardi kvalitete vodoopskrbnog su-
stava. 

Gradnja nove vodovodne mreže od 
ulice Stjepana Radića u Beletincu do 

Nogometnog kluba "Bednja"
Ove godine nastavilo se s investicijama 

u izgradnju novih vodovodnih mreža na 
području Općine Sveti Ilija. Nova vodvodna 
mreža izgrađena je na potezu od ulice 
Stjepana Radića u Beletincu do nogo-
metnog kluba "Bednja". Do sada je taj dio 
Beletinca bio bez vodovodne mreže  što je 
za nogometni klub stvaralo velike probleme 
u opskrbi vodom, a najviše u zimskim 
mjesecima kada se temperatura spuštala 
ispod nule te je u tom periodu objekt NK 

Održavanje lokalnih puteva i oborinskih kanala

Općina Sveti Il ija pridaje veliku 
pozornost uređenju  lokalnih putova te 
održavanju kanala oborinske odvodnje. U 

Kako bi doprinijela razvoju turizma na svom području, 
Općina Sveti Ilija ove je godine započela s aktivnostima na 
projektu turističke (smeđe) signalizacije. U proteklom 
razdoblju, uz neizostavnu pomoć komunalnih djelatnika, 
postavljene su prve table dobrodošlice i table za pojedine 
turističke lokalitete dok se ostatak signalizacije planira postaviti 
u narednom razdoblju. Osim turističkih lokaliteta projektom su 
obuhvaćeni ugostiteljski objekti te objekti od javnog interesa 
(škole, vatrogasni domovi i sl.). Ukupna vrijednost investicije 
iznosi 180.000,00 kuna. Cilj projekta je značajno unaprijediti 
razinu prezentacije turističkih potencijala s kojima raspolaže 
Općina Sveti Ilija te olakšati snalaženje u prostoru svim 
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U tijeku obilježavanje glavnih lokaliteta u Općini Sveti Ilija
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bez većih problema. Nekoliko puta uređene su i 
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Rekonstrukcija vodovodne mreže u 
Antuna Mihanovića u Žigrovcu

Ulica A. Mihanovića trenutno je 
gradilište zbog zacjevljenja i rekonstrukcije 
asfaltnog sloja. U  studenome ove godine 
na zahtjev Općine Sveti Ilija izvršena je i 
zamjena postojeće vodovodne cijevi kako 
bi se izbjegla eventualna kasnija oštećenja 
asfaltnog sloja zbog mogućih kvarova na 
vodovodnoj mreži.

Nova rasvjetna mjesta u Sv. Iliji, Križancu i Žigrovcu
U c i l ju  povećanja ž ivotnog 

standarda i sigurnosti svih sudionika u 
prometu, u ovoj godini nastavljeno je s 
investicijama u izgradnji i rekonstrukciji 
javne rasvjete. Nova rasvjetna tijela 
postavljena su u Ulici Stjepana Labaša 
(od pruge prema naselju), u Križancu 
te u Žigrovcu (prema vodospremi) i na 
relaciji prema zaseoku  Conari. 

Također, izvršena je i rekonstru-
kcija elektromreže u Vinogradskoj 
ulici u Svetom Iliji te nadopuna javne 
rasvjete s većim brojem rasvjetnih 
mjesta kako u Vinogradskoj ulici tako 
i u Školskoj ulici. Projekt moderni-
zacije javne rasvjete nastaviti će se i u 
narednoj godini. Vrijednost radova je 
više od 150.000,00 kn.
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• naselje Sveti Ilija: Ulica 
Vilima Cecellje, Školska 
ulica

• naselje Žigrovec: križanje 
ulice Antuna Mihanovića i 
Vladimira Nazora

S ponosom ističemo da su 
u godini na izmaku učinjeni 
veliki pomaci u cilju zaštite 
života i zdravlja sudionika u 
prometu. Ovim putem na-
pominjemo da se potpuna 
sigurnost u prometu ne može 
postići postavljenjem ogle-
dala i znakova već savjesnim i 
odgovornim ponašanjem nas 
samih.
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Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara

Postavljeni prometni znakovi i ogledala
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U skladu s Planom razvoja 
infrastrukture, ove godine 
izvedeni su radovi na va-
njskom uređenju grobne kuće 
i okoliša mjesnog groblja u 
Beletincu. Naime, od izgra-
dnje grobne kuće, pa do 
danas, nisu izvedeni veći 
građevinski zahvati. Crijep 
nije mijenjan od njezine 
izgradnje te je počeo proki-
šnjavati. Sl i jedom nave-
denog, početkom godine 
izvedeni su prijeko potrebni 
krovopokrivački radovi te je 
obnovljena fasada. Ispred 
ulaza u grobnu kuću otklo-
njene su oštećene betonske 
podloge, izrađena je nova 
glazura s armaturom te su 
postavljene keramičke plo-
čice. Od ostalih radova, valja 
spomenuti  izgradnju 28 
metara dugog potpornog zida 

Društvenim aktivnostima 
naših mještana oduvijek smo 
pridavali veliku pozornost. 
No, svjesni smo, ukoliko 
želimo da se mještani naše 
općine u još većem broju 
uključe u razne društvene, 
kulturne ili sportske aktivno-
sti, moramo im za to osigurati 
i adekvatne uvjete. To je 
jedan od razloga zašto smo 
krenuli u veliki posao reko-
nstrukcije društvenog doma u 
Beletincu, omiljenom oku-
pljalištu Belentičana, ali i 
stanovnika okolnih mjesta. 
Da je riječ uistinu o velikom i 
zahtjevnom projektu svjedoči 
podatak da smo za poslove 
uređenje osigurali visokih 
1.450.000,00 kuna, od čega 
smo gotovo 1.000.000,00 kn 
osigurali kroz prijave na 
natječaje Ministarstava i Fo-

Uređenje društvenog 
doma u Beletincu

U 2015. godini nastavilo 
se s uređenjem autobusnih 
stajališta diljem Općine. 
Naime, u suradnji s Va-
raždinskom agencijom za 
marketing i promidžbu po-
stavljene su nove autobusne 
kućice u naselju Križanec, 
Seketin i Tomaševec Bišku-
pečki.  Nove autobusne 
kućice uvelike će povećati 
sigurnosti putnika, posebice 
djece te će im omogućiti 

adekvatnu zaštitu od nepo-
voljnih vremenskih prilika. 
Ovim putem apeliramo na 
mještane spomenutih nase-
lja da čuvaju kućicu od 
mogućih oštećenja, jer svaka 
devastacija zahtijeva sana-
ciju za koju je potrebno 
izdvojiti znatna sredstva iz 
proračuna Općine, a  koja bi 
se mogla plasirati u druge 
društveno korisne projekte. 

Postavljene autobusne 
kućice u naselju

Tomaševec Biškupečki, 
Križanec i Seketin

na koji je postavljana nova kovana 
ograda. Za  idejno rješenje i izradu 
kovane ograde zaslužan je komunalni 
djelatnik Marko Detić. Uz potporni zid 
postavljeni su opločnici (tlakavci). 
Ukupna vrijednost investicije iznosi 
120.000,00 kuna. U budućnosti se 
planira detaljno urediti i interijer grobne 
kuće. Zahvaljujući izvedenim radovima, 
groblje Beletinec poprimilo je novi, 
moderniji izgled, a istovremeno je 
zadržalo svoju prirodnu izvornost.
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Završeni radovi na vanjskom uređenju
grobne kuće u Beletincu

Završena je legalizacija objekata u vlasništvu
Općine Sveti Ilija u vrijednosti 210.000,00 kn

Dosadašnji izgled grobone kuće Dosadašnji izgled društvenog doma u Beletincu

Općina Sveti Ilija je u lipnju 2013., 
sukladno zakonskim mogućnostima, 
započela s postupkom legalizacije za devet 
objekata u svojem vlasništvu koji su bili 
bespravno ili djelomično bespravno 
sagrađeni: To su: 
1. Nadstrešnica i sanitarni čvor u Doljanu
2. Nadstrešnica na igralištu u Tomaševcu B.
3. Grobna kuća u Žigrovcu
4. Grobna kuća u Beletincu
5. Objekt poljoprivredne trgovine u 

Svetome Iliji 
6. Objekt NK Bednje 
7. Objekt NK Obreša 
8. Društveni dom Beletinec  
9.Društveni dom Seketin. (Tijekom 

mjeseca listopada 2015. završena je 
legalizacija i posljednjeg objekta, tj. 
Društvenog doma u Seketinu.
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ndova. Rekonstrukcija dru-
štvenog doma uključuju 
zamjenu dotrajalog krovišta, 
uređenje tavanskog pro-
stora… Kako bismo prostor 
društvenog doma uistinu 
učinil i idealnim mjestom 
okupljanja naših sumještana, 
osiguranim novcem zamijenit 

ćemo prozore, odraditi poslo-
ve na hidroizolaciji te postaviti 
termo fasadu. Tako uređeni 
prostor pružat će idealne 
uvjete za rad našem KUD-u, 
ali i svim ostalim zainte-
resiranim udrugama građana. 
Ambicije su velike, poslova je 
mnogo, ali prema zacrtanom 
planu novouređeni društveni 
dom u Beletincu svoja će vrata 
otvoriti najkasnije do 30. 
lipnja 2016. godine.

Općinski list Općina Sveti Ilija
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Naselje Doljan uskoro bi trebalo 
dobiti adekvatan prostor za organizaciju 
različitih društvenih zbivanja. Naime, 
završena je projektna dokumentacija i 
dobivena građevinska dozvola za 
izgradnju društvenog doma (površine 

Dobivena građevinska dozvola za izgradnju 
društvenog doma u naselju Doljan

Početkom studenog započeli su 
radovi na uređenju mjesnog trga u 
naselju Beletinec. Uređenje trga odvijat 
će se u tri faze. Prva faza uključuje 
izvedbu pripremnih zemljanih radova, 
odnosno postavljanje cijevi za odvodnju 
oborinskih voda, cijevi za izvođenje 
elektroinstalacijskih radova (osvjetljenje 
parkinga i samog trga). Usporedno sa 
spomenutim radovima postavljaju se 

Započeli radovi na 
uređenju trga u Beletincu 
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Obnova objekta 
NK Bednje

U cilju potpunijeg informi-
ranja žitelja naše općine evo i  
nekoliko riječi o obnovi objekta 
NK Bednja. Prvo, krovište je bilo 
prekriveno azbestnim pločama 
koje su zbog starosti i udaraca 
od lopte prokišnjavale i na taj 
način ugrožavale električne 
instalacije pa samim time i 
sigurnost objekta i korisnika, ali i 
dodatno uništavala prostore 
kluba. Grijanje je bilo na loživo 
ulje uz pomoć plamenika 
proizvedenog 1975.  i koji je bio 
podložan učestalim kvarovima, 
uz ogro-mnu potrošnju loživog 
ulje koje je bilo uskladišteno na 

neadekvatan način, ali  zbog 
nedostatka prostora. Dodatan 
problem je nemogućnost 
priključka na plinsku mrežu jer 
uz objekt ne prolazi plinska  
mreža.   Vodovodne mreže nije 
bi lo do objekta nego je 
improvizirana cijev bila kroz 
polja i rijeku Bednju dovedena 
do objekta, ali zbog loše 
tehničke izvedbe (nije bila 
toplinski izolirana) dolazilo je do 
smrzavanja vode pa i pucanje 
cijevi, isticanje vode i ogromnih 
financijskih troškova. 

Općina Sveti Ilija i NK 
Bednja zajedničkim su sna-

gama početkom 2015. krenuli 
u adaptaciju objekta. Cilj je 
izgledao nedostižan u tako 
bliskom razdoblju. Uz dobru 
pripremu dokumentacije i 
veliku upornost uspjelo se 
kroz 3 različita natječaja, koja 
su provodili ministarstva i Fond 
za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, osigurati  70% 
sredstava za adaptaciju posto-
jećeg objekta, dok je sa tvr-
tkom Varkom d.o.o dogovoren 
produžetak vodovodne mreže 
od Beletinca prema Podevčevu 
i na taj način je omogućeno 
preseljenje priključka uz samo 
nogometno igralište te omo-
gućena dostupnost pitke vode 
kroz cijelu kalendarsku godinu. 

Adaptacijom objekta zami-
jenjeno je krovište te je toplinski 
izoliran tavanski prostor i 

postavljeni su gromobrani. 
Zamijenjen je sustav grijanja na 
loživo ulje  novim sustavom 
grijanja, tj. kotlom na pelete 
(drvena masa) i postavljeni su 
solarni kolektori za grijanje tople 
vode na sunčevu energiju (OIE – 
obnovljivi izvori energije). 
Preseljen je vodovodni pri-
ključak Varkoma uz  sam 
nogometni teren. Trenutno se 
radi  fasada  sa toplinskom 
izolacijom od 15 cm stiropora 
što će doprinijeti dodatnoj 
energetskoj neovisnosti objekta 
te omogućiti njegovo korištenje 
kroz čitavu godinu uz minimalne 
troškove energenata. Osim svih 
ovih tehničkih i sigurnosnih 
radova, objekt će poprimiti i 
potpuno novi izgled i biti na 
ponos svim žiteljima Beletinca i 
Krušljevca, ali i cijele Općine 
Sveti Ilija.

Na području općine Sv. Ilija 
imamo još jedan nogometni 
objekt, tj. objekt NK Obreša. 
Za taj objekt riješena je legali-
zacija objekta (prvi preduvjet), 
zatim je izvršena parcelacija 
čestica na kojima se objekt 
nalazi sa ucrtavanjem objekta u 
Katastar. (Nažalost, Fond za 
zaštitu okoliša nas je odbio na 
jednom od natječaja jer objekt 
nije bio ucrtan u Katastar). 
Izrađena je projektna dokume-
ntac i ja  za modernizac i ju 
sustava grijanja i postavljenje 
solarnih kolektora. Predstoji 
nam prijava na natječaje i 
osiguravanje financijskih sre-
dstava za izvođenje radova. 
Nadamo se da ćemo iduće 
godine u Općinskom listu 
izvještavati čitatelje o novom 
sustavu grijanja i na objektu NK 
Obreš.

betonski rubnici, tlakavci na stazama te 
je izgrađen potporni zid koji odvaja 
parkiralište od zelene površine trga. 
Ukupna vrijednost spomenutih radova u 
1. fazi iznosi 150.000,00 kuna. Druga 
faza uključivat će asfaltiranje parkirališta, 
montiranje rasvjete, klupica, hortiku-
lturalno uređenje i postavljanje ograde 
iza golova nogometnog igrališta. U 3. 
fazi, završnoj, postavit će se rubnjaci za 

"Kad se male ruke slože - sjenica se podignuti može"
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fizičko odvajanje vatrogasnog izlaza od 
košarkaškog igrališta i asfaltiranje 
košarkaškog i nogometnog igrališta. 
Dinamiku radova uvelike će diktirati 
financijske mogućnosti Općine Sveti 
Ilija.  Nakon što se u potpunosti dovrše 
radovi na trgu i društvenom domu, 
centar Beletinca postat će urbana oaza 
koja će uvelike doprinijeti atraktivnosti 
samog naselja.

94,89 m2 + 59,14 m2 terase) na prostoru 
dječjeg igrališta. Radi se zapravo o zatvaranju 
dijela nadstrešnice koje je sagrađena prije 
nekoliko godina, a 2014. godine ista je sanirana 
zbog statike i legalizirana. U postupku  ishođenja 
građevinske dozvole također je bilo potrebno 
riješiti prijenos vlasništva, što je konačno i 
završeno.  Slijedeći korak koji će biti potrebno 
odraditi je  zatvaranje financijske konstrukcije za 
gradnju i opremanje Društvenog doma čija je 
predviđena cijena gradnje od strane projektanta 
350.000,00-400.000,00 kn. Trenutno su 
društvena zbivanja u naselju ograničena samo na 
manifestacije koje se mogu održavati na 
otvorenom i pod nadstrešnicom. Realizacijom 
navedenog projekta zatvorit će se dio postojećeg 
objekta čvrstim zidovima, a kvaliteta i broj 
sadržaja zasigurno će se proširiti. 

Na inicijativu Mjesnog odbora Krušljevec 
na dječjem igralištu u Krušljevcu izgrađena je 
sjenica. Kako bi se smanjili troškovi izgradnje 
u izradi sjenice korištena je drvena građa koja 
je ostala nakon rušenja bivše veterinarske 
stanice u Beletincu. Općina Sveti Ilija 
podržala je inicijativu i osigurala 6.000,00 
kuna za nabavku crijepa i ostalog potrebnog 
materijala. Valja istaknuti da su mještani 

naselja Krušljevec vlastitim znanjem i trudom 
podigli sjenicu i time još jednom dokazali da 
je upravo zajedništvo snažan pokretač 
razvoja društva i sredine u kojoj živimo. 
Vjerujemo da će nas mašta mjesnog odbora i 
vrijedne ruke mještana Krušljevca i sljedeće 
godine iznenaditi nekim novim, hvale-
vrijednim projektom kojeg će Općina 
podržati u skladu s mogućnostima.

Budući da je vel ika 
količina vlage izazvala 
nepopravljivu štetu na 
podovima u kontejnerima u 
Žigrovcu i Tomaševcu jedi-
no prihvatljivo rješenje bila 
je zamjena starih i dotra-
jalih podova novim. Na 
inicijativu mjesnih odbora u 
Žigrovcu i Zomaševcu B.  
postavljeni su novi podovi 
uz adekvatne mjere zaštite 
od vlage i radi sprečavanja 
podnih oštećenja. Nadamo 
se da će mjesni odbori i 
dalje voditi računa o pra-
vilnoj zaštiti kontejnera koji 
su, uz dječja igrališta, već 
dugi niz godina omilje-no 
okupljalište mladih.

Općinski list Općina Sveti Ilija

Zamjena poda 
u kontejnerima 

u Žigrovcu i 
Tomaševcu 

Biškupečkom



Naselje Doljan uskoro bi trebalo 
dobiti adekvatan prostor za organizaciju 
različitih društvenih zbivanja. Naime, 
završena je projektna dokumentacija i 
dobivena građevinska dozvola za 
izgradnju društvenog doma (površine 

Dobivena građevinska dozvola za izgradnju 
društvenog doma u naselju Doljan

Početkom studenog započeli su 
radovi na uređenju mjesnog trga u 
naselju Beletinec. Uređenje trga odvijat 
će se u tri faze. Prva faza uključuje 
izvedbu pripremnih zemljanih radova, 
odnosno postavljanje cijevi za odvodnju 
oborinskih voda, cijevi za izvođenje 
elektroinstalacijskih radova (osvjetljenje 
parkinga i samog trga). Usporedno sa 
spomenutim radovima postavljaju se 

Započeli radovi na 
uređenju trga u Beletincu 
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Obnova objekta 
NK Bednje

U cilju potpunijeg informi-
ranja žitelja naše općine evo i  
nekoliko riječi o obnovi objekta 
NK Bednja. Prvo, krovište je bilo 
prekriveno azbestnim pločama 
koje su zbog starosti i udaraca 
od lopte prokišnjavale i na taj 
način ugrožavale električne 
instalacije pa samim time i 
sigurnost objekta i korisnika, ali i 
dodatno uništavala prostore 
kluba. Grijanje je bilo na loživo 
ulje uz pomoć plamenika 
proizvedenog 1975.  i koji je bio 
podložan učestalim kvarovima, 
uz ogro-mnu potrošnju loživog 
ulje koje je bilo uskladišteno na 

neadekvatan način, ali  zbog 
nedostatka prostora. Dodatan 
problem je nemogućnost 
priključka na plinsku mrežu jer 
uz objekt ne prolazi plinska  
mreža.   Vodovodne mreže nije 
bi lo do objekta nego je 
improvizirana cijev bila kroz 
polja i rijeku Bednju dovedena 
do objekta, ali zbog loše 
tehničke izvedbe (nije bila 
toplinski izolirana) dolazilo je do 
smrzavanja vode pa i pucanje 
cijevi, isticanje vode i ogromnih 
financijskih troškova. 

Općina Sveti Ilija i NK 
Bednja zajedničkim su sna-

gama početkom 2015. krenuli 
u adaptaciju objekta. Cilj je 
izgledao nedostižan u tako 
bliskom razdoblju. Uz dobru 
pripremu dokumentacije i 
veliku upornost uspjelo se 
kroz 3 različita natječaja, koja 
su provodili ministarstva i Fond 
za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost, osigurati  70% 
sredstava za adaptaciju posto-
jećeg objekta, dok je sa tvr-
tkom Varkom d.o.o dogovoren 
produžetak vodovodne mreže 
od Beletinca prema Podevčevu 
i na taj način je omogućeno 
preseljenje priključka uz samo 
nogometno igralište te omo-
gućena dostupnost pitke vode 
kroz cijelu kalendarsku godinu. 

Adaptacijom objekta zami-
jenjeno je krovište te je toplinski 
izoliran tavanski prostor i 

postavljeni su gromobrani. 
Zamijenjen je sustav grijanja na 
loživo ulje  novim sustavom 
grijanja, tj. kotlom na pelete 
(drvena masa) i postavljeni su 
solarni kolektori za grijanje tople 
vode na sunčevu energiju (OIE – 
obnovljivi izvori energije). 
Preseljen je vodovodni pri-
ključak Varkoma uz  sam 
nogometni teren. Trenutno se 
radi  fasada  sa toplinskom 
izolacijom od 15 cm stiropora 
što će doprinijeti dodatnoj 
energetskoj neovisnosti objekta 
te omogućiti njegovo korištenje 
kroz čitavu godinu uz minimalne 
troškove energenata. Osim svih 
ovih tehničkih i sigurnosnih 
radova, objekt će poprimiti i 
potpuno novi izgled i biti na 
ponos svim žiteljima Beletinca i 
Krušljevca, ali i cijele Općine 
Sveti Ilija.

Na području općine Sv. Ilija 
imamo još jedan nogometni 
objekt, tj. objekt NK Obreša. 
Za taj objekt riješena je legali-
zacija objekta (prvi preduvjet), 
zatim je izvršena parcelacija 
čestica na kojima se objekt 
nalazi sa ucrtavanjem objekta u 
Katastar. (Nažalost, Fond za 
zaštitu okoliša nas je odbio na 
jednom od natječaja jer objekt 
nije bio ucrtan u Katastar). 
Izrađena je projektna dokume-
ntac i ja  za modernizac i ju 
sustava grijanja i postavljenje 
solarnih kolektora. Predstoji 
nam prijava na natječaje i 
osiguravanje financijskih sre-
dstava za izvođenje radova. 
Nadamo se da ćemo iduće 
godine u Općinskom listu 
izvještavati čitatelje o novom 
sustavu grijanja i na objektu NK 
Obreš.

betonski rubnici, tlakavci na stazama te 
je izgrađen potporni zid koji odvaja 
parkiralište od zelene površine trga. 
Ukupna vrijednost spomenutih radova u 
1. fazi iznosi 150.000,00 kuna. Druga 
faza uključivat će asfaltiranje parkirališta, 
montiranje rasvjete, klupica, hortiku-
lturalno uređenje i postavljanje ograde 
iza golova nogometnog igrališta. U 3. 
fazi, završnoj, postavit će se rubnjaci za 

"Kad se male ruke slože - sjenica se podignuti može"
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fizičko odvajanje vatrogasnog izlaza od 
košarkaškog igrališta i asfaltiranje 
košarkaškog i nogometnog igrališta. 
Dinamiku radova uvelike će diktirati 
financijske mogućnosti Općine Sveti 
Ilija.  Nakon što se u potpunosti dovrše 
radovi na trgu i društvenom domu, 
centar Beletinca postat će urbana oaza 
koja će uvelike doprinijeti atraktivnosti 
samog naselja.

94,89 m2 + 59,14 m2 terase) na prostoru 
dječjeg igrališta. Radi se zapravo o zatvaranju 
dijela nadstrešnice koje je sagrađena prije 
nekoliko godina, a 2014. godine ista je sanirana 
zbog statike i legalizirana. U postupku  ishođenja 
građevinske dozvole također je bilo potrebno 
riješiti prijenos vlasništva, što je konačno i 
završeno.  Slijedeći korak koji će biti potrebno 
odraditi je  zatvaranje financijske konstrukcije za 
gradnju i opremanje Društvenog doma čija je 
predviđena cijena gradnje od strane projektanta 
350.000,00-400.000,00 kn. Trenutno su 
društvena zbivanja u naselju ograničena samo na 
manifestacije koje se mogu održavati na 
otvorenom i pod nadstrešnicom. Realizacijom 
navedenog projekta zatvorit će se dio postojećeg 
objekta čvrstim zidovima, a kvaliteta i broj 
sadržaja zasigurno će se proširiti. 

Na inicijativu Mjesnog odbora Krušljevec 
na dječjem igralištu u Krušljevcu izgrađena je 
sjenica. Kako bi se smanjili troškovi izgradnje 
u izradi sjenice korištena je drvena građa koja 
je ostala nakon rušenja bivše veterinarske 
stanice u Beletincu. Općina Sveti Ilija 
podržala je inicijativu i osigurala 6.000,00 
kuna za nabavku crijepa i ostalog potrebnog 
materijala. Valja istaknuti da su mještani 

naselja Krušljevec vlastitim znanjem i trudom 
podigli sjenicu i time još jednom dokazali da 
je upravo zajedništvo snažan pokretač 
razvoja društva i sredine u kojoj živimo. 
Vjerujemo da će nas mašta mjesnog odbora i 
vrijedne ruke mještana Krušljevca i sljedeće 
godine iznenaditi nekim novim, hvale-
vrijednim projektom kojeg će Općina 
podržati u skladu s mogućnostima.

Budući da je vel ika 
količina vlage izazvala 
nepopravljivu štetu na 
podovima u kontejnerima u 
Žigrovcu i Tomaševcu jedi-
no prihvatljivo rješenje bila 
je zamjena starih i dotra-
jalih podova novim. Na 
inicijativu mjesnih odbora u 
Žigrovcu i Zomaševcu B.  
postavljeni su novi podovi 
uz adekvatne mjere zaštite 
od vlage i radi sprečavanja 
podnih oštećenja. Nadamo 
se da će mjesni odbori i 
dalje voditi računa o pra-
vilnoj zaštiti kontejnera koji 
su, uz dječja igrališta, već 
dugi niz godina omilje-no 
okupljalište mladih.

Općinski list Općina Sveti Ilija

Zamjena poda 
u kontejnerima 

u Žigrovcu i 
Tomaševcu 

Biškupečkom
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Ti jekom l je ta  završen je 
nastavak izgradnje armirano - 
betonskog potpornog zida uz 
dječje igralište u naselju Križanec. 
Podsjećamo da su radovi na 
izgradnji započeli protekle jeseni 
kada je izgrađen samo dio zida. 
Naime, potporni zid je bilo potre-
bno izgraditi kako bi se zaustavilo 
daljnje urušavanje i odron zemlje 
na prostor igrališta. Troškovi 

i zg radn je  u  po tpunos t i  su 
podmireni iz proračuna Općine 
Sveti Ilija. Ove jeseni položene su i 
drenažne cijevi na prostor igrališta, 
a zbog problema s podzemnim 
vodama i rješavanje odvodnje. U 
narednom razdoblju slijedi planira-
nje terena, sadnja trave, postavlja-
nje sprava za dječju igru, ograde i 
naravno otvorenje igrališta. 

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Križancu

S ciljem da se što većem broju djece i 
mladih diljem općine omoguće sigurna i 
kvalitetna mjesta za boravak i igru, 
Općina Sveti Ilija nastavila je u 2015. 
godini s dugogodišnjom tradicijom 

Još sredinom svibnja 2014. godine 
odlukom Općinskog vijeća Općine Sveti 
Ilija, donesena je Odluka o osnivanju 
Poduzetničkih zona u Tomaševcu 
Biškupečkom i Svetom Iliji, s ciljem razvoja 
nove proizvodnje, poticanja malog i 
srednjeg poduzetništva, povećanja broja 
zaposlenih te jačanja poduzetničke infra-
strukture.

Poduzetnička zona Tomaševec 
površine je 220.000 kvadratnih metara 
(22 ha) i cijelom se svojom površinom 
nalazi na području naselja Tomaševec 
Biškupečki. Unutar zone planira se 
gradnja građevina poslovne namjene 
(pretežno uslužne djelatnosti), uređenje 
građevina i prostora za obavljanje 
zanatske i uslužne djelatnosti te uređenja 
skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora. 
Temeljni preduvjet ostvarenja ovih 
planova je da se ne remeti javni red i mir i 
ne narušava okoliš, dok sva popratna 
dokumentacija mora biti u skladu s 
važećom prostorno-planskom doku-
mentacijom.

Trenutno je od ukupnih 22 hektara 
površine Poduzetničke zone Tomaševec 
samo 0,60 ha, odnosno 2,72 posto u 
vlasništvu Općine Sveti Ilija. Ostalih 
97,28 posto površine u privatnom je 
vlasništvu. Otkup zemljišta privatnih 
vlasnika za Općinu Sveti Ilija predstavlja 
vrlo važan uvjet ispunjenja dugoročnih 
planova putem koj ih se nastoj i 
potaknuti razvoj zone. Realizacija 
zadanih planova u skoroj bi budućnosti 

PODUZETNIČKE ZONE: Okrupnjavanje 
zemljišta preduvjet za dolazak novih investitora

uređenja dječjih igrališta na svom 
području. Tijekom kolovoza završilo se 
sa uređenjem  dječjeg igrališta u naselju 
Beletinec. Na radost najmlađih, na-
bavljeni su i na igrališta postavljeni  
parkovni sadržaji s najmodernijim 
spravama za igru. Unutar igrališta se još 
planira zasadit raznoliko bilje kako bi se 
igrališta što bolje stopila s prirodnim 
krajolikom Kako bi se povećala sigurnost 
korisnika, oko igrališta je postavljena 

Do kraja lipnja 2016. svako naselje u 
našoj Općini dobit će određeni broj sprava 
za igranje na dječjim igralištima s kojima će 
se nadopuniti ili zamijeniti postojeće 
stanje, dok će se u Svetom Iliji i Križancu 
izgraditi nova igrališta i u potpunosti 
opremiti.   

U 2016. sva dječja igrališta 
u Općini će biti opremljena 

novim spravama za igru

adekvatna ograda, a  ispod sprava „anti 
stres“ gumene ploče. Nadamo se da će 
mještani čuvati svoje igralište te ga 
održavati urednim i čistim. Općina Sveti 
Ilija iznimno je ponosna na ovaj projekt 
koji uvelike doprinosi kvaliteti života 
lokalne zajednice te će u budućnosti 
nastaviti s istima. Ovim projektom 
Općina se pokazala kao istinski prijatelj 
djece koji će stvoriti sve preduvjete za 
njihovo sretno djetinjstvo. 

trebala donijeti mnogo koristi, kako za 
Općinu, tako i za sve njezine mještane, 
dok će najveća koncentracija biti 
stavljena na smanjenje nezaposlenosti i 
provedbu projekata razvoja obrazo-
vanja, infrastrukture i socijalne zaštite.

No, mnogo toga ovisi i o vlasnicima 
zemljišta koja se nalaze na području 
zone. Nadamo se da će Općina uspjeti 
naći zajednički jezik, odnosno usuglasiti 
cijenu otkupa s vlasnicima i na taj način 
započeti  s pripremom potrebne 
dokumentacije. Općina će pokušati 
otkupiti zemljište, izraditi plansku 
dokumentaciju za zonu i projektnu 
dokumentaciju za izgradnju komunalne 
infrastrukture. Ukoliko postupak otkupa 
ne uspije, prilikom sljedećih izmjena i 
dopuna prostornog plana pristupit će se 
i izmjenama područja zone, jer ako zona 

postoji samo na papiru, a u stvarnosti je 
r i ječ o oranicama i zapuštenom 
zemljištu, takva zona nema nikakvog 
smisla. 

Želja Općine je da otkupi zemljište, 
komunalno ga opremi te postojećim 
poduzetnicima omogući širenje, ali i da 
stvori uvjete za dolazak novih ulagača. 
Pred nama je vrlo težak zadatak, a to je 
otkup zemljišta od velikog broja 
vlasnika što uvijek predstavlja i veliki 
problem. Šanse postoje, nisu velike jer 
nerealnih zahtjeva uvijek ima, ali 
nećemo se predati. Uložit ćemo 
maksimalni napor da otkupimo i 
okrupnimo zemljište jer bez okru-
pnjavanja nema niti mogućnosti 
izgradnje komunalne infrastrukture, a 
bez svega toga nema niti investitora.

naziv djelatnost
PODUZETNIČKA ZONA SVETI ILIJA

PODUZETNIČKA ZONA TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI

adresa broj zaposlenih

Croma - Varaždin d.o.o.

ALU PVC STOLARIJA
"RAJKO KRALJ"

Poljoapoteka
Sveti Ilija

Proizvodnja i promet prirodnih 
crijeva za prehrambenu 
industriju i domaćinstvo

Proizvodnja 
ALU I PVC stolarije

Veleprodaja i maloprodaja 
sredstva za zaštitu bilja, stočne 

hrane te ostalog repromaterijala 
za poljoprivredu 

Vilima Cecelje 6

Vilima Cecelje 6

Vilima Cecelje 6

25

4

1

Agrinaing d.o.o.

Gašo, proizvodnja,
trgovina i usluge

Gradom d.o.o.

Marine Consulting
d.o.o.

Prerada drva

Trgovina na veliko drvom, 
građevinskim materijalom 

i sanitarnom opremom
Proizvodnja proizvoda

 od betona, gipsa i 
umjetnog kamena

Gradnja i održavanje 
aluminijskih plovila

Željeznička ulica 15

Bana Jelačića bb

Željeznička ulica bb

Željeznička ulica 3

Ukupno 30

Ukupno

20

5

2

16

43

Popis poslovnih subjekata po poduzetničkim zonama

17

Općina Sveti Ilija

Završeno uređenje dječjeg igrališta u Beletincu 

Općinski list
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Ti jekom l je ta  završen je 
nastavak izgradnje armirano - 
betonskog potpornog zida uz 
dječje igralište u naselju Križanec. 
Podsjećamo da su radovi na 
izgradnji započeli protekle jeseni 
kada je izgrađen samo dio zida. 
Naime, potporni zid je bilo potre-
bno izgraditi kako bi se zaustavilo 
daljnje urušavanje i odron zemlje 
na prostor igrališta. Troškovi 

i zg radn je  u  po tpunos t i  su 
podmireni iz proračuna Općine 
Sveti Ilija. Ove jeseni položene su i 
drenažne cijevi na prostor igrališta, 
a zbog problema s podzemnim 
vodama i rješavanje odvodnje. U 
narednom razdoblju slijedi planira-
nje terena, sadnja trave, postavlja-
nje sprava za dječju igru, ograde i 
naravno otvorenje igrališta. 

Nastavak uređenja dječjeg igrališta u Križancu

S ciljem da se što većem broju djece i 
mladih diljem općine omoguće sigurna i 
kvalitetna mjesta za boravak i igru, 
Općina Sveti Ilija nastavila je u 2015. 
godini s dugogodišnjom tradicijom 

Još sredinom svibnja 2014. godine 
odlukom Općinskog vijeća Općine Sveti 
Ilija, donesena je Odluka o osnivanju 
Poduzetničkih zona u Tomaševcu 
Biškupečkom i Svetom Iliji, s ciljem razvoja 
nove proizvodnje, poticanja malog i 
srednjeg poduzetništva, povećanja broja 
zaposlenih te jačanja poduzetničke infra-
strukture.

Poduzetnička zona Tomaševec 
površine je 220.000 kvadratnih metara 
(22 ha) i cijelom se svojom površinom 
nalazi na području naselja Tomaševec 
Biškupečki. Unutar zone planira se 
gradnja građevina poslovne namjene 
(pretežno uslužne djelatnosti), uređenje 
građevina i prostora za obavljanje 
zanatske i uslužne djelatnosti te uređenja 
skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora. 
Temeljni preduvjet ostvarenja ovih 
planova je da se ne remeti javni red i mir i 
ne narušava okoliš, dok sva popratna 
dokumentacija mora biti u skladu s 
važećom prostorno-planskom doku-
mentacijom.

Trenutno je od ukupnih 22 hektara 
površine Poduzetničke zone Tomaševec 
samo 0,60 ha, odnosno 2,72 posto u 
vlasništvu Općine Sveti Ilija. Ostalih 
97,28 posto površine u privatnom je 
vlasništvu. Otkup zemljišta privatnih 
vlasnika za Općinu Sveti Ilija predstavlja 
vrlo važan uvjet ispunjenja dugoročnih 
planova putem koj ih se nastoj i 
potaknuti razvoj zone. Realizacija 
zadanih planova u skoroj bi budućnosti 
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Osnovna škola Sveti Ilija - krah JPP-a

Čini se kako je dugo 
najavljivani projekt dogra-
dnje Osnovne škole Sveti Ilija, 
sve dalje od realizacije. 
Nadmetan je  je ,  na ime, 
završilo bez ijedne ponude te 
slijedi donošenje Odluke o 
poništenju postupka javne 
nabave. Osim OŠ Sveti Ilija u 
istom su košu i OŠ Ivanec, OŠ 
Novi Marof - Područna škola 

Ključ te OŠ Martijanec. Da li 
ovakav ra-splet situacije znači 
i  k o n a č n i  k r a h  j a v n o -
privatnog partne-rstva u 
školstvu, ovog je trenutka 
teško reći, s obzirom da iz 
županije na adresu Općine 
Sveti Ilija nije stiglo nikakvo 
službeno obja-šnjenje.

- Ne znamo u kojoj je 
trenutno fazi projekt dogra-

 Povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana čelnici Općine odlučili su darivati 
prigodnim novčanim iznosom sve redovne 
studente s područja Općine Sveti Ilija. Na 
prijemu koji je organiziran 19. prosinca 
2015. godine u prostorijama Općine 
"božićnicu" je dobilo ukupno 76 redovnih 
studenata u iznosu od 350,00 kn po 

Novi pravilnik i veći broj stipendija
U proteklom razdoblju djelatnici 

Jedinstvenog upravnog odjela zaprimali 
su upite vezane uz objavu natječaja za 
dodjelu stipendija u akademskoj godini 
2015./2016. Natječaj još uvijek nije 
raspisan jer se radilo na izradi novog 
Pravilnika o dodjeli stipendija. Novim 
pravilnikom određeno je da  se stipendije 
dodjeljuju prema više kriterija, odnosno 
nadarenim studentima, studentima s 
lošijim socijalno-ekonomskim prilikama 
te studentima deficitarnih zanimanja. 

S obzirom na zakonsku 
obvezu razvrstavanja otpada 
na "kućnom pragu", Općina 
Sveti Ilija je u suradnji s 
Trgovačkim društvom Čistoća 
d.o.o.  omogući la  kuća-
nstvima na svom području 
ostvarenje spomenute zako-
nske obveze. Uz postojeću 
posudu za odvojeno odla-
ganje otpadnog papira, 
svakom kućanstvu su podi-
jeljene namjenske plastične 
vreće za odvojeno odlaganje: 
• otpadne plastike 
   (žuta vreća)
• otpadnog stakla 
   (zelena vreća)
• otpadnog tekstila, 
   odjeće i obuće 
   (smeđa vreća) 

Budući da smo svjesni da je 
primarna selekcija otpada 
svojevrsna novost za naše 
mještane, koristimo priliku 
kako bi još jednom na slikovit 
način pojasnili kako razvrsta-
vati  iskoristive vrste otpada i 
odložiti ih u namijenjene 
posude, odnosno vreće. Uje-
dno vam želimo skrenuti 
pozornost na važnost recikli-
r an ja  o tpada .  Moramo 
shvatiti da je upravo recikli-
ranje svojevrsni spas za nas 
ljude i našu planetu.  

Razvrstavanje 
otpada na 

"kućnom pragu"
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Podjela "božićnice" studentima

dnje naše škole, s obzirom da 
nikakvo službeno objašnjenje 
nismo dobili. Sve što znamo je 
ono što smo saznali iz medija. 
Županija je vlasnik škole, 
stoga i jedina može donositi 
odluke o načinu realizacije 
zacrtanih projekata. Općina u 
takvim slučajevima malo toga 
može učiniti, tek biti pomoć u 
nekim operativnim stvarima 
te financijski sudjelovati u 
realizaciji projekta – objasnio 
je načelnik Marin Bosilj.

Iz Županije je odaslano tek 
priopćenje u kojem, između 
ostalog stoji: "…Riječ je o 
projektu javno-privatnog 
partnerstva kojim je predvi-
đena izgradnja građevina iz 
područja osnovnog školstva u 
četiri škole. Nažalost, do 
krajnjeg roka za dostavu 
obvezujućih ponuda nije za-
primljena niti jedna ponuda."

Da je JPP-u u školstvu 
došao kraj, može se naslutiti i 
prema objašnjenju župana 

Predraga Štromara na sjednici 
Županijske skupštine.

- I dalje ćemo raditi na 
tome da imamo jednosmje-
n sku  na s t avu ,  a  ko j im 
modelom ćemo to ostvariti 
treba još vidjeti - rekao je 
Štromar te obrazložio da je 
JPP u školstvu propao zbog 
prevelikih kamata banaka.

- Unatoč tome, ravno-
mjeran razvoj školstva ostaje 
naš prioritet, a dogradnja i 
izgradnja četiri škole naši su 
kapitalni projekti i siguran 
sam da ćemo u što skorijem 
roku pronaći najbolji način za 
njihovu realizaciju – kazao je 
župan.

Na potezu je župan i 
saborski zastupnik Predrag 
Štromar i Varaždinska župa-
nija, stoga s nestrpljenjem 
očekujemo njihov novi pri-
jedlog za realizaciju nama 
toliko bitnog i dugo očeki-
vanog projekta gradnje 
škole i sportske dvorane.

studentu i za tu svrhu je iz proračuna 
izdvojeno 26,600,00 kuna. Nažalost ima i 
onih redovnih studenata koji se nisu javili na 
Javni poziv Općine, a valja dodati da na 
nivou općine prema procjeni ima dvade-
setak studenata koji polaze izvanredne 
studije. Ukupno gledajući, na prostoru 
općine ima stotinjak studenata. Čelnici 

Općine izrazili su zadovoljstvo velikim 
brojem studenata te im zaželjeli mnogo 
uspjeha u učenju i daljnjem obrazovanju. 
Naime, obrazovanje je najjače oružje koje 
se može iskoristiti da bi se svijet u kojem 
živimo promijenio na bolje. 

Broj stipendija i mjesečni iznos po osnovi 
prethodno navedenih kriterija, određuje 
općinski načelnik za svaku akademsku 
godinu. Za ovu godinu načelnik je 
najavio veći broj stipendija u odnosu na 
prethodne godine, a konačan broj će se 
znati prije raspisivanja natječaja. 
Studentima će biti omogućeno da 
podnose prijavu prema željenom broju 
kriterija. Ukoliko podnose prijavu za više 
kriterija u zamolbi obavezno moraju 
rangirati kriterije prema važnosti. 

Studentu će se naposljetku dodijeliti 
stipendija prema kriteriju gdje je najbolje 
rangirani. Natječaj za dodjelu stipendija 
bit će objavljen početkom 2016. godine i 
sadržavat će detaljna pojašnjenja. 
Stipendije se dodjeljuju za tekuću 
akademsku godinu,  odnosno za 
razdoblje od 01. listopada 2015. do 31. 
srpnja 2016. godine. Vjerujemo da će 
novi pravilnik osigurati pravedniju 
raspodjelu stipendija i time povećati 
zadovoljstvo naših studenata.

Općinski list Općina Sveti Ilija
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Osiguranje poljoprivrednih usjeva
Svjesni činjenice da razne prirodne nepogode poput tuče, 

poplave, mraza, udara groma i požara mogu znatno smanjiti ili 
u potpunosti uništiti očekivani urod, a samim time i siguran 
izvor prihoda poljoprivrednika, važno je adekvatno zaštiti 
usjeve i nasade od mogućih negativnih posljedica. Kako bi 
pomogla svojim žiteljima da na adekvatan način zaštite svoje 
usjeve, Općina je u suradnji sa Croatia osiguranjem, nastavila 
tradiciju subvencioniranja osiguranja  ratarskih i vino-
gradarskih kultura. Za  tu potrebu iz proračuna je izdvojeno  
30.000,00 kuna. 

Svim našim poljoprivrednicima želimo uspješnu 2016. 
godinu te ih pozivamo da i sljedeće godine iskoriste subvenciju 
Općine i na najboljI mogući način osiguraju svoje usjeve, a 
samim time i svoj dohodak.

Sufinanciranje smještaja 
djece u dječjim vrtićima
Općina Sveti Ilija 

pokazuje izniman 
senzibilitet prema 
djeci i nastoji učiniti 
sve što je u njezinoj 
moći kako bi svojim 
najmlađim stano-
vnicima omogućila 
adekvatan razvoj i 
sretno djetinjstvo. U 
o v o m  t r e n u t k u 
Općina sufinancira 
smještaj u dječjem 
vrtiću za više od 90 
djece, a  iznos kojim se sufinancira smještaj u vrtiću je 450,00 
kuna po djetetu. Za drugo dijete iz iste obitelji taj iznos se 
povećava za 50,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete za 
150,00 kuna. Iz proračuna se za potrebe sufinanciranja 
smještaja djece u dječjim vrtićima izdvaja više od 400.000,00 
kuna godišnje. 

Sufinanciranje školske kuhinje
Budući da se financijska situacija na području Općine za 

neke obitelji nije značajnije poboljšala, čelnici Općine odlučili 
su nastaviti sa sufinanciranjem školske prehrane kako bi se 
djeci slabijeg imovinskog stanja omogućio redoviti obrok u 
školskoj  godini 2015./2016. U sklopu provođenja prona-
talitetne politike pravo na sufinanciranje ostvarili su i roditelji 
koji imaju troje ili više djece polaznika osnovne škole. U 
spomenutom slučaju pravo na sufinanciranje ostvaruje 
najmlađe dijete. Školska kuhinja sufinancirat će se za dvadeset 
i jednog učenika i za tu potrebu će se iz proračuna Općine 
izdvojiti više od 25.000,00 kuna. 

Sufinanciranje 
programa "Pomoć u 

kući starijim osobama"
Starije i nemoćne osobe predstavljaju jednu od 

najranjivijih skupina našeg društva. Znatan dio njih zbog 
narušenog zdravstvenog stanja ne može zadovoljiti svoje 
potrebe, a pomoć im ne mogu pružiti ni članovi obitelji. Iz 
navedenog razloga Općina je odlučila sufinancirati program 
"Pomoć u kući starijim osobama" kojeg provodi Društvo 
Crvenog križa Varaždinske županije. Trenutno je 
programom obuhvaćeno osam osoba s područja naše 
općine koje su odabrane od Crvenog križa Varaždinske 
županije. Program podrazumijeva pružanje sljedećih 
usluga: pomoć teže pokretnim osobama u obavljanju 
osobne higijene, skrb o čistoći prostora u kojem teže 
pokretna osoba boravi, nabavu prehrambenih namirnica, 
podizanje lijekova iz ljekarne, plaćanje režijskih računa i ono 
najvažnije, razgovor i druženje. Sufinanciranjem ovog 
programa želimo dati do znanja starijim osobama da ih 
poštujemo i cijenimo, da su nam važne. Spremni smo 
saslušati njihove probleme i kvalitetu njihova života podići 
na višu razinu. 

U želji da žiteljima naše 
općine, a i svima ostalim 
„surferima“ omogućimo i 
olakšamo pristup informa-
cijama, izradili smo novu 
interaktivnu internetsku 
stranicu Općine. Na strani-
ci su dostupne informacije 
o poslovanju općine, pro-
računu, općinski akti, 
mater i ja l i  sa sjednica 
općinskog Vijeća, info-
rmacije o udrugama i 
ustanovama s područja 
općine i razni drugi korisni i 
zanimljivi sadržaji. Izra-

dom nove web stranice 
željeli smo se još više 
približiti mještanima i 
podići transparentnost 
poslovanja odnosno fu-
nkcioniranja općine na višu 
razinu. 

Na webu također mo-
žete pratiti informacije o 
aktualnostima, projektima 
i natječajima, ali možete 
pronaći i razne korisne 
podatke kao što su, pri-
mjerice, Plan ukupnog ra-
zvoja, Urbanistički plan i 
dr. Internetska stranica u 

svojem novom izdanju 
uskoro će nam omogućiti 
implementaciju novog i 
dugo pripremanog info-
rmat ičkog sustava e-
groblja, sustava koji omo-
gućava brz i jednostavan 
uvid u grobna mjesta na 
našim mjesnim grobljima u 
Beletincu i Žigrovcu. Sve 
što je potrebno tek je 
nekoliko klikova mišem.

Nećemo vam baš sve 
o d a t i .  U t i p k a j t e 
www.opcina-sveti-ilija.hr i 
dalje istražujte sami...

Nova internetska stranica Općine Sveti Ilija

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 
otvorile su se nove mogućnosti za 
pribavljanje sredstava iz europskih 
fondova za izgradnju širokopojasne 
infrastrukture u područjima u kojima ne 
postoji dostatan komercijalni interes. U 
skladu sa strateškim usmjerenjem 
Varaždinske županije općine Sveti Ilija, 
Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, 
Sračinec, Trnovec i Vidovec te Grad 
Varaždin, odlučili su zajednički pristupiti 
projektu Razvoja infrastrukture širokopo-
jasnog pristupa, odnosno širokopojasnog 
interneta. Cilj projekta jest da se 
izgradnjom otvorene širokopojasne mreže 
omogući povezivanje svih naselja i 
zainteresiranih krajnjih korisnika u 
općinama i gradovima te da se nova mreža 
po istim uvjetima ponudi svim zaintere-
siranim operatorima i davateljima usluga. 
Realizacijom projekta svi korisnici imali bi 
zagarantiranu najmanju brzinu korištenja 
interneta od 30 Mbit/s, a čak 50 posto 

Širokopojasni internet
 u čitavoj općini

Kra j  ove  ka lendarske  god ine  
obilježio je, na neki način, i povratak tzv. 
Javnih radova. Nakon što u 2014. godini 
Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski 
zavod za zapošljavanje nisu pokazali 
razumijevanje za najugroženije slojeve 
našeg društva, koji zbog životne dobi ili 
bolesti ne mogu pronaći zaposlenje, u 
ovoj godini hvalevrijedan projekt Javnih 
radova ponovo je pokrenut. U sklopu 
programa "Radom za zajednicu i sebe", 
početkom svibnja su na javnim radovima 
zaposlene dvadeset i četiri osobe. 
Zaposlenici su tijekom šest mjeseci bili 
angažirani na poslovima revitalizacije 
javnih površina koja je, između ostalog, 
obuhvaćala: uređenje javnih zelenih 
površina, dječjih igrališta, općinskih 
objekta i mjesnih groblja u Beletincu i 
Žigrovcu. Također, javni radovi pomogli 
su u sanaciji divljeg odlagališta u naselju 
Seketin te su bili uključeni u projekt 
"Smeđe signalizacije". Koristimo priliku 
da još jednom zahvalimo svim zapo-
slenima na marljivom radu i trudu koji su 
uložili u uređenje naše Općine. Posebno 
nas raduje saznanje da su upravo Javni 
radovi  omogući l i  nekim našim 
zaposlenicima da ispune uvjete i 
ostvare pravo na zasluženu mirovinu. 
Nadamo se da će se tradicija javnih 
radova nastaviti i u budućnosti. Naime, 
projekte ovakvog tipa treba poticati i 
unaprjeđivati, a ne eksperimentirati s 
njima, kako se ne bi ponovila 2014. 
godina. 

Povratak javnih
radova

Kako bi udrugama na našem području, prilikom 
održavanja raznih kulturnih, zabavnih i drugih 
manifestacija, omogućila što bolju prezentaciju 

Kupljeni štandovi za potrebe udruga, poduzetnika i općine
njihovog kreativnog stvara-
laštva i tradicijske baštine, 
Općina Sveti Ilija kupila je 
osam štandova. Štandovi su 
izgrađeni od masivnog drva, a 
za njihovo idejno rješenje i 
izradu zaslužna je Srednja 
strukovna škola Varaždin. 
Osim Općine i udruga, šta-
ndove će za svoje potrebe 
moći koristiti poduzetnici, 
obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva te odgojno-
obrazovne institucije. Za 
kupnju štandova iz proračuna 
O p ć i n e  i z d v o j e n o  j e 
10.500,00 kuna. 
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korisnika i do 100 Mbit/s. Brzina od 100 
Mbit/s ovim je projektom zagarantirana i 
svim pravnim subjektima, uključujući 
poduzeća, javne ustanove i institucije i sl. 
Kako bi se započelo s realizacijom projekta 
sve zainteresirane općine i gradovi 
trenutno su u fazi prikupljanja razne 
dokumentacije te izrade Plana razvoja 
širokopojasne infrastrukture. Glavni cilj 
čitave strategije je osiguravanje pame-
tnog, održivog i uključivog rasta lokalnih 
sredina. Ovisno o trenutnom stanju 
postojeće infrastrukture i odabiru budućeg 
tehnološkog rješenja, iznos investicije za 
Općinu Sveti Ilija bio bi od 1.196.000,00 
kuna do maksimalnih 1.745.000,00 
kuna.

Općinski list Općina Sveti Ilija

Program sufinanciranja 
javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Sveti Ilija
Svijesni činjenice da na kvalitetu i puninu života i 

suž ivota  u  loka lnoj  s red in i ,  os im komunalne 
infrastrukture, utječe i društveni sadržaj i događanja, 
Općina Sveti Ilija se uključuje u sufinanciranje rada 
udruga, klubova i zajednica. Vodi se računa o 
„pokrivanju“ javnih potreba iz područja športa, 
kulture, udruga građana i zajednice za provođenje 
javnih potreba za zaštitu i spašavanje. Program javnih 
potreba u društvenim djelatnostima temelji se na 
pravima i obavezama iz Zakona i drugih propisa te 
odluke Općinskog vijeća i Načelnika Općine Sveti Ilija, 
a financira se iz proračuna općine. Ovdje donosimo 
prikaz iznosa godišnjih subvencija, a uplate novčanih 
sredstava raspoređene su na mjesečne ili tromjesečne 
anuitete i uplaćuju se na žiro-račune navedenih 
korisnika. 

Naziv Udruge/Kluba/Zajednice Novčani iznos

KUD Beletinec 32.000,00 kuna

NK Obreš 70.000,00 kuna

NK Bednja 70.000,00 kuna

Sportsko društvo Doljan 5.000,00 kuna

ŠRK Keder 20.000,00 kuna

Športsko-rekreativno društvo Tomaševec 5.000,00 kuna

Športsko društvo Sektin 5.000,00 kuna

Športsko društvo Križanec 5.000,00 kuna

Udruga žena sela Doljan 5.000,00 kuna

Udruga umirovljenika 5.000,00 kuna

Udruga vinogradara i voćara Grozdek 12.000,00 kuna

Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija 210.000,00 kuna

UKUPNO: 444.000,00 kuna
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Osiguranje poljoprivrednih usjeva
Svjesni činjenice da razne prirodne nepogode poput tuče, 

poplave, mraza, udara groma i požara mogu znatno smanjiti ili 
u potpunosti uništiti očekivani urod, a samim time i siguran 
izvor prihoda poljoprivrednika, važno je adekvatno zaštiti 
usjeve i nasade od mogućih negativnih posljedica. Kako bi 
pomogla svojim žiteljima da na adekvatan način zaštite svoje 
usjeve, Općina je u suradnji sa Croatia osiguranjem, nastavila 
tradiciju subvencioniranja osiguranja  ratarskih i vino-
gradarskih kultura. Za  tu potrebu iz proračuna je izdvojeno  
30.000,00 kuna. 

Svim našim poljoprivrednicima želimo uspješnu 2016. 
godinu te ih pozivamo da i sljedeće godine iskoriste subvenciju 
Općine i na najboljI mogući način osiguraju svoje usjeve, a 
samim time i svoj dohodak.

Sufinanciranje smještaja 
djece u dječjim vrtićima
Općina Sveti Ilija 

pokazuje izniman 
senzibilitet prema 
djeci i nastoji učiniti 
sve što je u njezinoj 
moći kako bi svojim 
najmlađim stano-
vnicima omogućila 
adekvatan razvoj i 
sretno djetinjstvo. U 
o v o m  t r e n u t k u 
Općina sufinancira 
smještaj u dječjem 
vrtiću za više od 90 
djece, a  iznos kojim se sufinancira smještaj u vrtiću je 450,00 
kuna po djetetu. Za drugo dijete iz iste obitelji taj iznos se 
povećava za 50,00 kuna, a za treće i svako sljedeće dijete za 
150,00 kuna. Iz proračuna se za potrebe sufinanciranja 
smještaja djece u dječjim vrtićima izdvaja više od 400.000,00 
kuna godišnje. 

Sufinanciranje školske kuhinje
Budući da se financijska situacija na području Općine za 

neke obitelji nije značajnije poboljšala, čelnici Općine odlučili 
su nastaviti sa sufinanciranjem školske prehrane kako bi se 
djeci slabijeg imovinskog stanja omogućio redoviti obrok u 
školskoj  godini 2015./2016. U sklopu provođenja prona-
talitetne politike pravo na sufinanciranje ostvarili su i roditelji 
koji imaju troje ili više djece polaznika osnovne škole. U 
spomenutom slučaju pravo na sufinanciranje ostvaruje 
najmlađe dijete. Školska kuhinja sufinancirat će se za dvadeset 
i jednog učenika i za tu potrebu će se iz proračuna Općine 
izdvojiti više od 25.000,00 kuna. 

Sufinanciranje 
programa "Pomoć u 

kući starijim osobama"
Starije i nemoćne osobe predstavljaju jednu od 

najranjivijih skupina našeg društva. Znatan dio njih zbog 
narušenog zdravstvenog stanja ne može zadovoljiti svoje 
potrebe, a pomoć im ne mogu pružiti ni članovi obitelji. Iz 
navedenog razloga Općina je odlučila sufinancirati program 
"Pomoć u kući starijim osobama" kojeg provodi Društvo 
Crvenog križa Varaždinske županije. Trenutno je 
programom obuhvaćeno osam osoba s područja naše 
općine koje su odabrane od Crvenog križa Varaždinske 
županije. Program podrazumijeva pružanje sljedećih 
usluga: pomoć teže pokretnim osobama u obavljanju 
osobne higijene, skrb o čistoći prostora u kojem teže 
pokretna osoba boravi, nabavu prehrambenih namirnica, 
podizanje lijekova iz ljekarne, plaćanje režijskih računa i ono 
najvažnije, razgovor i druženje. Sufinanciranjem ovog 
programa želimo dati do znanja starijim osobama da ih 
poštujemo i cijenimo, da su nam važne. Spremni smo 
saslušati njihove probleme i kvalitetu njihova života podići 
na višu razinu. 

U želji da žiteljima naše 
općine, a i svima ostalim 
„surferima“ omogućimo i 
olakšamo pristup informa-
cijama, izradili smo novu 
interaktivnu internetsku 
stranicu Općine. Na strani-
ci su dostupne informacije 
o poslovanju općine, pro-
računu, općinski akti, 
mater i ja l i  sa sjednica 
općinskog Vijeća, info-
rmacije o udrugama i 
ustanovama s područja 
općine i razni drugi korisni i 
zanimljivi sadržaji. Izra-

dom nove web stranice 
željeli smo se još više 
približiti mještanima i 
podići transparentnost 
poslovanja odnosno fu-
nkcioniranja općine na višu 
razinu. 

Na webu također mo-
žete pratiti informacije o 
aktualnostima, projektima 
i natječajima, ali možete 
pronaći i razne korisne 
podatke kao što su, pri-
mjerice, Plan ukupnog ra-
zvoja, Urbanistički plan i 
dr. Internetska stranica u 

svojem novom izdanju 
uskoro će nam omogućiti 
implementaciju novog i 
dugo pripremanog info-
rmat ičkog sustava e-
groblja, sustava koji omo-
gućava brz i jednostavan 
uvid u grobna mjesta na 
našim mjesnim grobljima u 
Beletincu i Žigrovcu. Sve 
što je potrebno tek je 
nekoliko klikova mišem.

Nećemo vam baš sve 
o d a t i .  U t i p k a j t e 
www.opcina-sveti-ilija.hr i 
dalje istražujte sami...

Nova internetska stranica Općine Sveti Ilija

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 
otvorile su se nove mogućnosti za 
pribavljanje sredstava iz europskih 
fondova za izgradnju širokopojasne 
infrastrukture u područjima u kojima ne 
postoji dostatan komercijalni interes. U 
skladu sa strateškim usmjerenjem 
Varaždinske županije općine Sveti Ilija, 
Beretinec, Gornji Kneginec, Jalžabet, 
Sračinec, Trnovec i Vidovec te Grad 
Varaždin, odlučili su zajednički pristupiti 
projektu Razvoja infrastrukture širokopo-
jasnog pristupa, odnosno širokopojasnog 
interneta. Cilj projekta jest da se 
izgradnjom otvorene širokopojasne mreže 
omogući povezivanje svih naselja i 
zainteresiranih krajnjih korisnika u 
općinama i gradovima te da se nova mreža 
po istim uvjetima ponudi svim zaintere-
siranim operatorima i davateljima usluga. 
Realizacijom projekta svi korisnici imali bi 
zagarantiranu najmanju brzinu korištenja 
interneta od 30 Mbit/s, a čak 50 posto 

Širokopojasni internet
 u čitavoj općini

Kra j  ove  ka lendarske  god ine  
obilježio je, na neki način, i povratak tzv. 
Javnih radova. Nakon što u 2014. godini 
Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski 
zavod za zapošljavanje nisu pokazali 
razumijevanje za najugroženije slojeve 
našeg društva, koji zbog životne dobi ili 
bolesti ne mogu pronaći zaposlenje, u 
ovoj godini hvalevrijedan projekt Javnih 
radova ponovo je pokrenut. U sklopu 
programa "Radom za zajednicu i sebe", 
početkom svibnja su na javnim radovima 
zaposlene dvadeset i četiri osobe. 
Zaposlenici su tijekom šest mjeseci bili 
angažirani na poslovima revitalizacije 
javnih površina koja je, između ostalog, 
obuhvaćala: uređenje javnih zelenih 
površina, dječjih igrališta, općinskih 
objekta i mjesnih groblja u Beletincu i 
Žigrovcu. Također, javni radovi pomogli 
su u sanaciji divljeg odlagališta u naselju 
Seketin te su bili uključeni u projekt 
"Smeđe signalizacije". Koristimo priliku 
da još jednom zahvalimo svim zapo-
slenima na marljivom radu i trudu koji su 
uložili u uređenje naše Općine. Posebno 
nas raduje saznanje da su upravo Javni 
radovi  omogući l i  nekim našim 
zaposlenicima da ispune uvjete i 
ostvare pravo na zasluženu mirovinu. 
Nadamo se da će se tradicija javnih 
radova nastaviti i u budućnosti. Naime, 
projekte ovakvog tipa treba poticati i 
unaprjeđivati, a ne eksperimentirati s 
njima, kako se ne bi ponovila 2014. 
godina. 

Povratak javnih
radova

Kako bi udrugama na našem području, prilikom 
održavanja raznih kulturnih, zabavnih i drugih 
manifestacija, omogućila što bolju prezentaciju 

Kupljeni štandovi za potrebe udruga, poduzetnika i općine
njihovog kreativnog stvara-
laštva i tradicijske baštine, 
Općina Sveti Ilija kupila je 
osam štandova. Štandovi su 
izgrađeni od masivnog drva, a 
za njihovo idejno rješenje i 
izradu zaslužna je Srednja 
strukovna škola Varaždin. 
Osim Općine i udruga, šta-
ndove će za svoje potrebe 
moći koristiti poduzetnici, 
obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva te odgojno-
obrazovne institucije. Za 
kupnju štandova iz proračuna 
O p ć i n e  i z d v o j e n o  j e 
10.500,00 kuna. 
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korisnika i do 100 Mbit/s. Brzina od 100 
Mbit/s ovim je projektom zagarantirana i 
svim pravnim subjektima, uključujući 
poduzeća, javne ustanove i institucije i sl. 
Kako bi se započelo s realizacijom projekta 
sve zainteresirane općine i gradovi 
trenutno su u fazi prikupljanja razne 
dokumentacije te izrade Plana razvoja 
širokopojasne infrastrukture. Glavni cilj 
čitave strategije je osiguravanje pame-
tnog, održivog i uključivog rasta lokalnih 
sredina. Ovisno o trenutnom stanju 
postojeće infrastrukture i odabiru budućeg 
tehnološkog rješenja, iznos investicije za 
Općinu Sveti Ilija bio bi od 1.196.000,00 
kuna do maksimalnih 1.745.000,00 
kuna.

Općinski list Općina Sveti Ilija

Program sufinanciranja 
javnih potreba u društvenim 

djelatnostima Općine Sveti Ilija
Svijesni činjenice da na kvalitetu i puninu života i 

suž ivota  u  loka lnoj  s red in i ,  os im komunalne 
infrastrukture, utječe i društveni sadržaj i događanja, 
Općina Sveti Ilija se uključuje u sufinanciranje rada 
udruga, klubova i zajednica. Vodi se računa o 
„pokrivanju“ javnih potreba iz područja športa, 
kulture, udruga građana i zajednice za provođenje 
javnih potreba za zaštitu i spašavanje. Program javnih 
potreba u društvenim djelatnostima temelji se na 
pravima i obavezama iz Zakona i drugih propisa te 
odluke Općinskog vijeća i Načelnika Općine Sveti Ilija, 
a financira se iz proračuna općine. Ovdje donosimo 
prikaz iznosa godišnjih subvencija, a uplate novčanih 
sredstava raspoređene su na mjesečne ili tromjesečne 
anuitete i uplaćuju se na žiro-račune navedenih 
korisnika. 

Naziv Udruge/Kluba/Zajednice Novčani iznos

KUD Beletinec 32.000,00 kuna

NK Obreš 70.000,00 kuna

NK Bednja 70.000,00 kuna

Sportsko društvo Doljan 5.000,00 kuna

ŠRK Keder 20.000,00 kuna

Športsko-rekreativno društvo Tomaševec 5.000,00 kuna

Športsko društvo Sektin 5.000,00 kuna

Športsko društvo Križanec 5.000,00 kuna

Udruga žena sela Doljan 5.000,00 kuna

Udruga umirovljenika 5.000,00 kuna

Udruga vinogradara i voćara Grozdek 12.000,00 kuna

Vatrogasna zajednica Općine Sveti Ilija 210.000,00 kuna

UKUPNO: 444.000,00 kuna



NK BEDNJA: Rabuzinovo sunce – susret s Rijekom kao nagrada za dosadašnje uspjehe

Prošlosezonskim osvajanjem prve titule 
pobjednika županijskog kupa Županijskog 
nogometnog saveza Varaždin, nogometašima 
Bednje pripala je čast nastupiti u ovosezonskom 
izdanju Hrvatskog nogometnog kupa. Put prema 
najboljim hrvatskim momčadima vodio je preko 
pretkola ovog natjecanja, u kojem je Bednja na 
svojem travnjaku odmjerila snage s Primorcem iz 
Biograda na Moru. Nakon što je susret završio bez 
pobjednika, ali i golova (0:0), Belentičani su slavili 
boljim izvođenjem jedanaesteraca 5:3. Protivnik 
u šestnaestini finala Kupa Hrvatske bila je 
momčad Rijeke, a dolazak nogometaša s Kantride 
bio je najbolja nagrada igračima Bednje za sav 
dosadašnji rad i trud, kao i sjajne rezultate 
posljednjih sezona. Visokom 10:0 pobjedom 
Rijeka je pokazala zašto je uz Dinamo i Hajduk 
najbolja hrvatska momčad, dok su Belentičanima 
ostali čast i zadovoljstvo što su takve igrače imali 
priliku ugostiti na svojem travnjak.

Momčad Bednje ima priliku ponovno izboriti 
mjesto u ždrijebu hrvatskog Kupa. Naime, Bednju 
na proljeće očekuju dvije utakmice polufinala 
Županijskog kupa, u kojima će protiv momčadi 
Varaždina tražiti put prema finalu i obrani titule.

Bednja - Primorac 5:3 (0:0)
Bednja: Slatina, M. Bosilj, Kutnjak (od 105. Banić), Koščak (od 46. Šinjori), P. Hrebak 
(od 75. Sabolić), L. Hrebak, Žugec, Bartolec, Ismajlovski, Nježić, Vrbek. Klupa: E. 
Bosilj, Đurin, Kefelja, L. Bosilj. Trener: Saša Paska.
Primorac: Borgelott, Colić, Ju. Bašić, Jo. Bašić, Marković, Galešić, Colić, Vodopija, 
Erlić (od 42. Šimunov), Lazarevski (od 53. Bačkov), Grgurović (od 95. Miletić). 
Trener: Dragan Blatnjak.
Strijelci s 11 metara: 1:0 Bartolec, 1:1 Marković, 2:1 Šinjori, 3:1 Nježić, 3:2 Colić, 
4:2 L. Hrebak, 4:3 Jo. Bašić, 5:3 Vrbek.
Žuti kartoni: Žugec, Vrbek, P. Hrebak, M. Bosilj kod Bednje, Ju. Bašić, Vodopija, 
Colić, Jo. Bašić kod Primorca.
Crveni karton: Borgelott (42, Primorac); 0:8 Tomasov (78), 0:9 Bezjak (81), 0:10 
Bradarić (89). 
Žuti kartoni: Zuta kod Rijeke.

Bednja - Rijeka 0:10
Bednja: Slatina (od 64. E. Bosilj), M. Bosilj (od 67. L. Bosilj), P. Hrebak, L. Hrebak, 
Nježić, Šinjori (od 59. Banić), Ismajlovski, Žugec, Bartolec, Vrbek, Kutnjak. Klupa: 
Lučić, Đurin, Kefelja, Koščak. Trener: Saša Paska.
Rijeka: Prskalo, Ristovski (od 59. Vešović), Tomasov, Zuta, Balaj (od 57. Bezjak), 
Mitrović, Samardžić, Roshi, Radošević, Moises (od 66. Bradarić), Jugović. Trener: 
Matjaž Kek.
Strijelci: 0:1 Moises (7), 0:2 Tomasov (21), 0:3 Samardžić (31), 0:4 Samardžić (34), 
0:5 Balaj (41), 0:6 Tomasov (50), 0:7 Tomasov (71), 0:8 Tomasov (78), 0:9 Bezjak 
(81), 0:10 Bradarić (89). 
Žuti kartoni: Zuta kod Rijeke.

Općina Sveti Ilija je ove 
godine organizirala besplatan 
put u Bleiburg na obilježavanje 
70 godina bleiburške tragedije. 
Grupa od stotinjak mještana 
Općine Sveti Ilija, predvođena 
načelnikom Marinom Bosiljem, 
krenula je 16. svibnja u ranim 
jutarnjim satima na put prema 
Bleiburgu, kako bi na dostoja-
nstven način obilježila tužnu 
obljetnicu bleiburške tragedije i 
odala počast svim žrtvama. Uz 
Spomen obilježje, grupa je obišla 
i bistu svećenika Vilima Cecelje 
te se uključila u program kome-
moracije koji je započeo moli-
tvom na groblju Unterloibach, te 
je nastavljen procesijom prema 
Bleiburškom polju i Svetom 
misom koju je predvodio zagre-
bački nadbiskup kardinal Josip 
Bozanić. Po povratku kućama, 
sljedeće odredište izletnicima bio 
je Maribor, grad bogate arhite-
kture i vinogradarske tradicije, 
poznat po dobroj kuhinji i 
gostoljubivim ljudima. Vrijeme 

Posjetili Bleiburg i MariborPosjetili Bleiburg i MariborPosjetili Bleiburg i Maribor

U sklopu trodnevnog pro-
grama "Otvorenja dvorane OŠ 
"Beletinec" održana je i promocija 
knjige "Uzdarje zavičaju" profe-
sora Franje Martineza. Iako je 
prešao osamdesetu godinu 
profesor Martinez, biolog i 
prirodoslovac po struci, još 
uvijek stvara i svojim djelima 
oduševljava čitatelje. U knjizi 
"Uzdarje zavičaju" najbolje se 
očituje njegova ljubav prema 
prirodi i rodnome Beletincu. U 
promociji su uz samog autora, 
sudjelovali i prof. dr. sc. Stjepan 

Promocija knjige
"Uzdarje zavičaju" 

profesora Franje Martineza

provedeno u Mariboru iskoristilo 
se za posjet "Staroj trti". Radi se o 
najstarijoj vinovoj lozi na svijetu 
koja još uvijek redovito rodi. 
Kulturne znameni-tosti Maribo-
ra, poput Mariborske katedrale, 
dvorca Maribor ili Stupa kuge, 
nikoga nisu ostavile ravno-
dušnim. Iako je izlet iziskivao 
puno energije, jedino što se 
pamti su jedinstveni primjerci 
prirodne i kulturne baštine te 
mnoštvo pozitivnih dojmova koji 
ostaju upisani u knjizi uspomena 
svakog izletnika.

Hranjec te dr. sc. Darinka Kiš 
Novak. Knjiga "Uzdarje zavičaju" 
podijeljena je na tri cjeline. U 
svakoj cjelini se na svojevrstan 
način održava autorova no-
stalgija za toplinom zavičaja. 
Profesor Martinez na vrlo slikovit 
način prikazuje jedinstvene 
primjerke prirodne i kulturne 
baštine svog rodnog kraja te 
upozorava čitatelja da veću 
pozornost posveti prirodi koja je 
vrlo ranjiva i zahtjeva puno 
ljubavi i pažnje. Bila nam je 
iznimna čast i zadovoljstvo što je 
profesor Mart inez odlučio 
promociju knjige održati upravo 
u našoj općini te nas upoznati s 
nekim nama nepoznatim i 
dalekim sretnim vremenima. 
Približio nas je svome djetinjstvu, 
odrastanju, zrelosti i naposljetku 
vrlo plodonosnoj starosti. Od 
profesora Martineza valja naučiti 
kako voljeti rodni kraj, kako 
usprkos godinama zadržati dijete 
duboko u sebi. Iako bili kilome-
trima daleko naša srca ostaju u 
mjestima gdje smo započeli svoj 
život i postavili temelje našoj 
sadašnjosti. 

Otvorenje Sportskog centra u Seketinu
U lipnju ove godine (21. 6.) otvoren je 

Sportski centar „Slugovine“ u Seketinu. 
Igralište je smješteno u Slugovinama, 
zasigurno na jednoj od najljepših lokacija na 
području Općine Sveti Ilija koje je poznato 
po očuvanosti prirode i svojevrsna je oaza 
mira. Naime, Slugovine krasi i visok stupanj 
sigurnosti budući da su udaljene od 
prometnica i drugih potencijalnih opasnosti 
koje prijete djeci. Mjesni odbor Seketin u 
suradnji  s tamošnjom Rekreativno 
sportskom udrugom pripremio je prilikom 
otvorenja raznovrstan zabavni program s 
naglaskom na malonogometni turnir na 
travi. Valja spomenuti da je tom prilikom, od 
sedam prijavljenih momčadi,  prvo mjesto 

zauzela ekipa iz Tomaševca B., drugo-
plasirana je bila ekipa iz Beletinca,  a treće 
mjesto pripalo je ekipi Žigrovca. Pokrovitelj 
cjelodnevnog druženja bila je Općina Sveti 
Ilija. 

Tijekom realizacije izgradnje igrališta i 
drugih popratnih sadržaja uloženo je 
mnogo radnih sati samih članova RSU 
Seketin i Mjesnog odbora Seketin, a sve uz 
pomoć i razumijevanje općinskih čelnika. 

Cjelokupni projekt ima i još jednu 
važnu komponentu, a to je međusobno 
povezivanje s Udrugom učitelja razredne 
nastave „Abeceda“ koja već niz godina 
organizira razne susrete učenika upravo na 
prostoru Slugovina. 

Načelnik Općine Sveti Ilija Marin Bosilj 
proglašen je najpozitivnijim političarom u 
Varaždinskoj županiji. Tako su odlučili 
čitatelji portala eVaraždin, nedvojbeno 
najčitanijeg informativnog portala u Vara-
ždinskoj županiji. Naime u anketi provedenoj 
u trajanju od 24 sata sudjelovalo je više od 
1.600 čitatelja, a načelnik Bosilj dobio je čak 
20 posto glasova. Rezultat on-line ankete 
mnoge je iznenadio tim više što je riječ o 
političaru nove generacije HDZ-a koji se na 
medijskoj sceni pojavljuje tek povremeno, a 
pobijedio je u konkurenciji od 29 lokalnih 
političkih dužnosnika. 

Uspjeh za mladog načelnika Općine 
Sveti Ilija je tim veći što su čitatelji neke od 
„starih“ političkih igrača, koji svakodnevno 
ne silaze s novinskih stupaca lokalnih novina, 
čiji se glas ili slika redovito javlja putem 
radijskih i televizijskih emisija, stavili daleko 
od vodećih pozicija. Tako je župan Predrag 
Štromar završio na petom, a gradonačelnik 
Varaždina Goran Habuš na čak 22 mjestu! 
Odlično drugo mjesto pripalo je mladom 
gradonačelniku Novog Marofa Siniši 
Jenkaču, a iza načelnika Marina Bosilja su i 
njegovi stranački kolege, načelnici s dugim i 
uspješnim stažem Goran Kaniški i Bruno 
Hranić. 

ANKETA E-VARAŽDINA: Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija, 
najpozitivniji lokalni političar u Varaždinskoj županiji

U čemu je tajna uspjeha načelnika 
Marina Bosilja? Što je to što su čitatelji 
prepoznali kod njega kao vrlinu, u čemu je 
njegova prednost ispred ostalih. Analitičari 
političkih zbivanja i osoba na lokalnoj 
političkoj sceni su gotovo jedinstveni u ocjeni 
da je riječ o političaru koji politiku ne stavlja u 
funkciju svog osobnog probitka, nego ju 
koristi kao sredstvo za realizaciju ideja i 
projekata koji donose opće dobro zajednici. 
Građani traže političare koji na lokalnoj razini 
znaju surađivati i mobilizirati sve raspoložive 
ljudske i materijalne potencijala kako bi 
realizirali dogovoreno. Vrijeme velikih i 
isključivih stranačkih političkih priča na 
lokalnoj razini je prošlo.

Politikom se bavim u slobodno vrijeme 
više od petnaest godina. Ona mora biti u 
funkciji općeg dobra, u funkciji građana koji 
će kroz političke aktivnosti izabranih 
predstavnika ostvarivati svoje interese, koji 
svakodnevno mogu vidjeti da se radi i stvara 
na dobrobit ulice, sela ili općine u cjelini. 
Politika ne smije biti apstraktna kategorije, 
ona mora biti mjerljiva rezultatima koje 
prepoznaju i osjećaju građani. Tu prestaju 
sve priča o politikanstvu i podmetanjima. 
Vrijeme praznih priča i demagogija na 
lokalnoj razini je prošlo i zato se od samoga 

početka svog bavljenja politikom vodim 
načelom da u politici treba raditi, raditi i samo 
raditi. Uvjeren sam da takav pristup politici 
može donijeti rezultat i  jako mi je važno što 
o mom, i radu mojih suradnika, misle 
građani. Njihov stav je mjerilo naših uspjeha 
ili padova.  Sjediti, čekati i kukati nije politika 
kojom se želim baviti. Ne želim svoj uspjeh u 
politici graditi tako što ću u prvi plan staviti 
samopromociju. Živimo vrijeme kad građani 
traže političare koji se mogu, znaju i žele 
usredotočiti na rješavanje konkretnih 
životnih problema. Ostvareni rezultati su 
najbolja promocija mene kao načelnika i 
Općine u cjelini – rekao je načelnik Marin 
Bosilj.

Mještani Općine Sveti Ilija, ali i oni koji 
na području te Općine imaju vikendice, 
vinograde, šume i druge nekretnine kažu da 
je linija kvalitete života u stalnom usponu. U 
zadnjih nekoliko godina na području Općine 
Sveti Ilija mnogo se radilo na poboljšanu 
komunalne infrastrukture, uređenju nogo-
stupa, uređivane su ulice i objekti društvene 
infrastrukture, u Beletincu je izgrađena 
sportska dvorana, radi se katastarska 
izmjera… Na tome se ne staje. U godinama 
što dolaze mještani Općine Svetog Ilije mogu 
očekivati realizaciju mnogo projekata na 
području cijele Općine. Kad se sve to uzme u 
obzir, rezultati ankete ne trebaju čuditi, oni 
nisu iznenađenje nego putokaz političarima 
na lokalnoj razini kako treba djelovati i 
komunicirati s građanima. Osmisli ideju, 
izradi projekt, odredi rok i budi konkretan u 
realizaciji. Rezultat je - uspješan političar!

Općinski list Općina Sveti Ilija



NK BEDNJA: Rabuzinovo sunce – susret s Rijekom kao nagrada za dosadašnje uspjehe

Prošlosezonskim osvajanjem prve titule 
pobjednika županijskog kupa Županijskog 
nogometnog saveza Varaždin, nogometašima 
Bednje pripala je čast nastupiti u ovosezonskom 
izdanju Hrvatskog nogometnog kupa. Put prema 
najboljim hrvatskim momčadima vodio je preko 
pretkola ovog natjecanja, u kojem je Bednja na 
svojem travnjaku odmjerila snage s Primorcem iz 
Biograda na Moru. Nakon što je susret završio bez 
pobjednika, ali i golova (0:0), Belentičani su slavili 
boljim izvođenjem jedanaesteraca 5:3. Protivnik 
u šestnaestini finala Kupa Hrvatske bila je 
momčad Rijeke, a dolazak nogometaša s Kantride 
bio je najbolja nagrada igračima Bednje za sav 
dosadašnji rad i trud, kao i sjajne rezultate 
posljednjih sezona. Visokom 10:0 pobjedom 
Rijeka je pokazala zašto je uz Dinamo i Hajduk 
najbolja hrvatska momčad, dok su Belentičanima 
ostali čast i zadovoljstvo što su takve igrače imali 
priliku ugostiti na svojem travnjak.

Momčad Bednje ima priliku ponovno izboriti 
mjesto u ždrijebu hrvatskog Kupa. Naime, Bednju 
na proljeće očekuju dvije utakmice polufinala 
Županijskog kupa, u kojima će protiv momčadi 
Varaždina tražiti put prema finalu i obrani titule.

Bednja - Primorac 5:3 (0:0)
Bednja: Slatina, M. Bosilj, Kutnjak (od 105. Banić), Koščak (od 46. Šinjori), P. Hrebak 
(od 75. Sabolić), L. Hrebak, Žugec, Bartolec, Ismajlovski, Nježić, Vrbek. Klupa: E. 
Bosilj, Đurin, Kefelja, L. Bosilj. Trener: Saša Paska.
Primorac: Borgelott, Colić, Ju. Bašić, Jo. Bašić, Marković, Galešić, Colić, Vodopija, 
Erlić (od 42. Šimunov), Lazarevski (od 53. Bačkov), Grgurović (od 95. Miletić). 
Trener: Dragan Blatnjak.
Strijelci s 11 metara: 1:0 Bartolec, 1:1 Marković, 2:1 Šinjori, 3:1 Nježić, 3:2 Colić, 
4:2 L. Hrebak, 4:3 Jo. Bašić, 5:3 Vrbek.
Žuti kartoni: Žugec, Vrbek, P. Hrebak, M. Bosilj kod Bednje, Ju. Bašić, Vodopija, 
Colić, Jo. Bašić kod Primorca.
Crveni karton: Borgelott (42, Primorac); 0:8 Tomasov (78), 0:9 Bezjak (81), 0:10 
Bradarić (89). 
Žuti kartoni: Zuta kod Rijeke.

Bednja - Rijeka 0:10
Bednja: Slatina (od 64. E. Bosilj), M. Bosilj (od 67. L. Bosilj), P. Hrebak, L. Hrebak, 
Nježić, Šinjori (od 59. Banić), Ismajlovski, Žugec, Bartolec, Vrbek, Kutnjak. Klupa: 
Lučić, Đurin, Kefelja, Koščak. Trener: Saša Paska.
Rijeka: Prskalo, Ristovski (od 59. Vešović), Tomasov, Zuta, Balaj (od 57. Bezjak), 
Mitrović, Samardžić, Roshi, Radošević, Moises (od 66. Bradarić), Jugović. Trener: 
Matjaž Kek.
Strijelci: 0:1 Moises (7), 0:2 Tomasov (21), 0:3 Samardžić (31), 0:4 Samardžić (34), 
0:5 Balaj (41), 0:6 Tomasov (50), 0:7 Tomasov (71), 0:8 Tomasov (78), 0:9 Bezjak 
(81), 0:10 Bradarić (89). 
Žuti kartoni: Zuta kod Rijeke.

Općina Sveti Ilija je ove 
godine organizirala besplatan 
put u Bleiburg na obilježavanje 
70 godina bleiburške tragedije. 
Grupa od stotinjak mještana 
Općine Sveti Ilija, predvođena 
načelnikom Marinom Bosiljem, 
krenula je 16. svibnja u ranim 
jutarnjim satima na put prema 
Bleiburgu, kako bi na dostoja-
nstven način obilježila tužnu 
obljetnicu bleiburške tragedije i 
odala počast svim žrtvama. Uz 
Spomen obilježje, grupa je obišla 
i bistu svećenika Vilima Cecelje 
te se uključila u program kome-
moracije koji je započeo moli-
tvom na groblju Unterloibach, te 
je nastavljen procesijom prema 
Bleiburškom polju i Svetom 
misom koju je predvodio zagre-
bački nadbiskup kardinal Josip 
Bozanić. Po povratku kućama, 
sljedeće odredište izletnicima bio 
je Maribor, grad bogate arhite-
kture i vinogradarske tradicije, 
poznat po dobroj kuhinji i 
gostoljubivim ljudima. Vrijeme 

Posjetili Bleiburg i MariborPosjetili Bleiburg i MariborPosjetili Bleiburg i Maribor

U sklopu trodnevnog pro-
grama "Otvorenja dvorane OŠ 
"Beletinec" održana je i promocija 
knjige "Uzdarje zavičaju" profe-
sora Franje Martineza. Iako je 
prešao osamdesetu godinu 
profesor Martinez, biolog i 
prirodoslovac po struci, još 
uvijek stvara i svojim djelima 
oduševljava čitatelje. U knjizi 
"Uzdarje zavičaju" najbolje se 
očituje njegova ljubav prema 
prirodi i rodnome Beletincu. U 
promociji su uz samog autora, 
sudjelovali i prof. dr. sc. Stjepan 

Promocija knjige
"Uzdarje zavičaju" 

profesora Franje Martineza

provedeno u Mariboru iskoristilo 
se za posjet "Staroj trti". Radi se o 
najstarijoj vinovoj lozi na svijetu 
koja još uvijek redovito rodi. 
Kulturne znameni-tosti Maribo-
ra, poput Mariborske katedrale, 
dvorca Maribor ili Stupa kuge, 
nikoga nisu ostavile ravno-
dušnim. Iako je izlet iziskivao 
puno energije, jedino što se 
pamti su jedinstveni primjerci 
prirodne i kulturne baštine te 
mnoštvo pozitivnih dojmova koji 
ostaju upisani u knjizi uspomena 
svakog izletnika.

Hranjec te dr. sc. Darinka Kiš 
Novak. Knjiga "Uzdarje zavičaju" 
podijeljena je na tri cjeline. U 
svakoj cjelini se na svojevrstan 
način održava autorova no-
stalgija za toplinom zavičaja. 
Profesor Martinez na vrlo slikovit 
način prikazuje jedinstvene 
primjerke prirodne i kulturne 
baštine svog rodnog kraja te 
upozorava čitatelja da veću 
pozornost posveti prirodi koja je 
vrlo ranjiva i zahtjeva puno 
ljubavi i pažnje. Bila nam je 
iznimna čast i zadovoljstvo što je 
profesor Mart inez odlučio 
promociju knjige održati upravo 
u našoj općini te nas upoznati s 
nekim nama nepoznatim i 
dalekim sretnim vremenima. 
Približio nas je svome djetinjstvu, 
odrastanju, zrelosti i naposljetku 
vrlo plodonosnoj starosti. Od 
profesora Martineza valja naučiti 
kako voljeti rodni kraj, kako 
usprkos godinama zadržati dijete 
duboko u sebi. Iako bili kilome-
trima daleko naša srca ostaju u 
mjestima gdje smo započeli svoj 
život i postavili temelje našoj 
sadašnjosti. 

Otvorenje Sportskog centra u Seketinu
U lipnju ove godine (21. 6.) otvoren je 

Sportski centar „Slugovine“ u Seketinu. 
Igralište je smješteno u Slugovinama, 
zasigurno na jednoj od najljepših lokacija na 
području Općine Sveti Ilija koje je poznato 
po očuvanosti prirode i svojevrsna je oaza 
mira. Naime, Slugovine krasi i visok stupanj 
sigurnosti budući da su udaljene od 
prometnica i drugih potencijalnih opasnosti 
koje prijete djeci. Mjesni odbor Seketin u 
suradnji  s tamošnjom Rekreativno 
sportskom udrugom pripremio je prilikom 
otvorenja raznovrstan zabavni program s 
naglaskom na malonogometni turnir na 
travi. Valja spomenuti da je tom prilikom, od 
sedam prijavljenih momčadi,  prvo mjesto 

zauzela ekipa iz Tomaševca B., drugo-
plasirana je bila ekipa iz Beletinca,  a treće 
mjesto pripalo je ekipi Žigrovca. Pokrovitelj 
cjelodnevnog druženja bila je Općina Sveti 
Ilija. 

Tijekom realizacije izgradnje igrališta i 
drugih popratnih sadržaja uloženo je 
mnogo radnih sati samih članova RSU 
Seketin i Mjesnog odbora Seketin, a sve uz 
pomoć i razumijevanje općinskih čelnika. 

Cjelokupni projekt ima i još jednu 
važnu komponentu, a to je međusobno 
povezivanje s Udrugom učitelja razredne 
nastave „Abeceda“ koja već niz godina 
organizira razne susrete učenika upravo na 
prostoru Slugovina. 

Načelnik Općine Sveti Ilija Marin Bosilj 
proglašen je najpozitivnijim političarom u 
Varaždinskoj županiji. Tako su odlučili 
čitatelji portala eVaraždin, nedvojbeno 
najčitanijeg informativnog portala u Vara-
ždinskoj županiji. Naime u anketi provedenoj 
u trajanju od 24 sata sudjelovalo je više od 
1.600 čitatelja, a načelnik Bosilj dobio je čak 
20 posto glasova. Rezultat on-line ankete 
mnoge je iznenadio tim više što je riječ o 
političaru nove generacije HDZ-a koji se na 
medijskoj sceni pojavljuje tek povremeno, a 
pobijedio je u konkurenciji od 29 lokalnih 
političkih dužnosnika. 

Uspjeh za mladog načelnika Općine 
Sveti Ilija je tim veći što su čitatelji neke od 
„starih“ političkih igrača, koji svakodnevno 
ne silaze s novinskih stupaca lokalnih novina, 
čiji se glas ili slika redovito javlja putem 
radijskih i televizijskih emisija, stavili daleko 
od vodećih pozicija. Tako je župan Predrag 
Štromar završio na petom, a gradonačelnik 
Varaždina Goran Habuš na čak 22 mjestu! 
Odlično drugo mjesto pripalo je mladom 
gradonačelniku Novog Marofa Siniši 
Jenkaču, a iza načelnika Marina Bosilja su i 
njegovi stranački kolege, načelnici s dugim i 
uspješnim stažem Goran Kaniški i Bruno 
Hranić. 

ANKETA E-VARAŽDINA: Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija, 
najpozitivniji lokalni političar u Varaždinskoj županiji

U čemu je tajna uspjeha načelnika 
Marina Bosilja? Što je to što su čitatelji 
prepoznali kod njega kao vrlinu, u čemu je 
njegova prednost ispred ostalih. Analitičari 
političkih zbivanja i osoba na lokalnoj 
političkoj sceni su gotovo jedinstveni u ocjeni 
da je riječ o političaru koji politiku ne stavlja u 
funkciju svog osobnog probitka, nego ju 
koristi kao sredstvo za realizaciju ideja i 
projekata koji donose opće dobro zajednici. 
Građani traže političare koji na lokalnoj razini 
znaju surađivati i mobilizirati sve raspoložive 
ljudske i materijalne potencijala kako bi 
realizirali dogovoreno. Vrijeme velikih i 
isključivih stranačkih političkih priča na 
lokalnoj razini je prošlo.

Politikom se bavim u slobodno vrijeme 
više od petnaest godina. Ona mora biti u 
funkciji općeg dobra, u funkciji građana koji 
će kroz političke aktivnosti izabranih 
predstavnika ostvarivati svoje interese, koji 
svakodnevno mogu vidjeti da se radi i stvara 
na dobrobit ulice, sela ili općine u cjelini. 
Politika ne smije biti apstraktna kategorije, 
ona mora biti mjerljiva rezultatima koje 
prepoznaju i osjećaju građani. Tu prestaju 
sve priča o politikanstvu i podmetanjima. 
Vrijeme praznih priča i demagogija na 
lokalnoj razini je prošlo i zato se od samoga 

početka svog bavljenja politikom vodim 
načelom da u politici treba raditi, raditi i samo 
raditi. Uvjeren sam da takav pristup politici 
može donijeti rezultat i  jako mi je važno što 
o mom, i radu mojih suradnika, misle 
građani. Njihov stav je mjerilo naših uspjeha 
ili padova.  Sjediti, čekati i kukati nije politika 
kojom se želim baviti. Ne želim svoj uspjeh u 
politici graditi tako što ću u prvi plan staviti 
samopromociju. Živimo vrijeme kad građani 
traže političare koji se mogu, znaju i žele 
usredotočiti na rješavanje konkretnih 
životnih problema. Ostvareni rezultati su 
najbolja promocija mene kao načelnika i 
Općine u cjelini – rekao je načelnik Marin 
Bosilj.

Mještani Općine Sveti Ilija, ali i oni koji 
na području te Općine imaju vikendice, 
vinograde, šume i druge nekretnine kažu da 
je linija kvalitete života u stalnom usponu. U 
zadnjih nekoliko godina na području Općine 
Sveti Ilija mnogo se radilo na poboljšanu 
komunalne infrastrukture, uređenju nogo-
stupa, uređivane su ulice i objekti društvene 
infrastrukture, u Beletincu je izgrađena 
sportska dvorana, radi se katastarska 
izmjera… Na tome se ne staje. U godinama 
što dolaze mještani Općine Svetog Ilije mogu 
očekivati realizaciju mnogo projekata na 
području cijele Općine. Kad se sve to uzme u 
obzir, rezultati ankete ne trebaju čuditi, oni 
nisu iznenađenje nego putokaz političarima 
na lokalnoj razini kako treba djelovati i 
komunicirati s građanima. Osmisli ideju, 
izradi projekt, odredi rok i budi konkretan u 
realizaciji. Rezultat je - uspješan političar!

Općinski list Općina Sveti Ilija



Mladen Kefelja
Sveti Ilija, Beletinec, S. Radića 24

tel 042 749 341, mob. 091 593 37 32 

POLJOPRIVREDNA APOTEKA

PODUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE

Doljan, Radnička 2 

Tel. 042 734 056; fax: 042 734 057

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

Svim našim kupcima i 
poslovnim partnerima 
želimo sretan Božić i 
uspješnu 2016. godinu

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

Tel: 207-773 • mob: 091 254 94 52

blagoslovljen Božić i sretnu 2016. godinu

DOLJAN, Bana Jelačića 12 • tel. 098 341 730

         Čestit Božić i uspješnu 2016. g. 
      svim našim kupcima kao 
    i svim žiteljima 
općine Sveti Ilija 
želi

Čestit  Božić i uspješnu novu godinu 
svim žiteljima općine Sveti Ilija želi

V. Cecelje 6, Sveti Ilija, tel. 042 215 486
BUŠENJE - MINIRANJE d.o.o.

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA,

POSLOVNIM PARTNERIMA I 

SURADNICIMA ŽELIMO 

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN 

BOŽIĆ UZ OBILJE 

RADOSTI U 2016. GODINU

BELETINEC • tel. 042 749 909

Čestit Božić 
i sretna Nova
2016. g. 

poljoprivredne usluge i prijevoz
BRAZDABREŽNJAK

-TRANS d.o.o.

Svim našim kupcima, 
poslovnim partnerima i 

žiteljima općine Sveti Ilija želimo
 

vl. Blaženka Vuk
V. Nazora 13, SEKETIN

tel. 042 686 061
mob. 098 977 07 89

frizerski salon“3e

      Sretan Božić 
i Novu 2016. godinu 
svim  našim korisnicima 
i žiteljima općine želi

Čestit Božić 
i sretna Nova

 2016. g. 

Trgovina

želi svim žiteljima 
općine Sveti Ilija 

radostan i veseo Božić 
te uspješnu 2016. godinu

 Hrastek
Seketin - Sveti Ilija

Čestit i blagoslovljen Božić 
te sretnu i uspješnu novu 2016.godinu

našim gostima kao i svim 
žiteljima općine Sveti Ilija želi 

Stjepana Radića 24
Beletinec, tel. 042 749 923

La bamba
caffe bar

Seketin tel. 042 686 180 • Sv. Ilija • tel. 042 734 168

Beletinec, Zavrtna 4, tel. 099 213 90 57

Doljan, Bana J. Jelačića 52
Tel. 042 734  267 • mob. 098 178 44 35

Čestit i blagoslovljen Božić te 
sretnu i uspješnu Novu 2016.godinu

svim korisnicima usluga kao i 
svim žiteljima općine Sveti Ilija želi Cvjećarnica "Simona"

Puno radosnih trenutaka i veselja 
povodom božićnih blagdana

svakoj obitelji i svim ljudima 
dobre volje želi

GRAĐEVINARSTVO GRAĐEVINARSTVO 
HORVATHORVAT

GRAĐEVINARSTVO 
HORVAT

SVETI ILIJA 
tel. 098 844 429

Tomaševec, Sveti Ilija
B. Jelačića 14,

 tel. 042 734 290, 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
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