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ovih dana puno toga miriše na politiku što nije ni čudno jer su 
lokalni izbori pred vratima. Većina stranaka i neovisnih kandidata, 
unatoč blagdanskom ozračju, mislima je okrenuta izradi političkih 
programa s kojima namjeravaju osvojiti naklonost birača. Svima 
koji ulaze u izbornu utrku cilj je samo jedan: osvojiti dovoljno 
glasova i mandata koji će im omogućiti  upravljanje Općinom u 
sljedeće četiri godine. Najveća vrijednost i ljepota demokracije su 
izbori. To je dan kad narod odlučuje i čestitam svim kandidatima i 
volonterima koji će sudjelovati u svečanosti demokracije. Uvjeren 
sam da nema nikakvih razloga da, unatoč pripadnosti različitim 
političkim opcijama, svjetonazorima i interesima, ne uvažavamo 
jedni druge. Nadam se da će izborna utakmica biti fer i korektna te 
od prvog dana proteći u znaku natjecanja ideja i programa, bez 
osobnih uvreda čuvajući dostojanstvo svih protukandidata i 
njihovih obitelji. Mandat načelnika traje 4 godine i to je period 
nakon kojeg je obaveza svakog dužnosnika podvući crtu i 

Biti zamjenikom načelnika općine ili 
gradonačelnika mnogi povezuju s 
obavljanjem samo nekih operativnih i 
protokolarnih dužnosti te drže da je 
njihova uloga u stvarnom političkom 
životu zanemariva. Međutim, takav stav 
ne dijeli zamjenik načelnika Općine 
Sveti Ilija Dean Hrastić, dipl. ing. prom. 
Riječ je o političaru mlađe generacije 
koji probleme lokalne zajednice i 
njihovo rješavanje sagledava iz kuta 
generacija informatičkog doba. 

- Odnosi u politici na lokalnoj razini su 
vrlo jednostavni i jasno određeni samim 
funkcijama na koje je netko izabran. 
Funkcija određuje dužnosti i obveze. To se 
odnosi i na dužnost zamjenika načelnika 
općine čiji je djelokrug rada dosta široko 
postavljen. Zamjenik načelnika uključen je 
u kompletan politički život općinskih 
inst ituci ja,  od mjesnih odbora do 

naravno, da je bilo. Problema nema samo 
onaj tko ne radi ništa. 

Jeste li i u kojoj mjeri realizirali predi-
zborni program na temelju kojeg ste 
prije četiri godine dobili povjerenje 
mještana Općine Sveti Ilija? 

Program razvoja Općine Sveti Ilija koji 
smo mještanima ponudili prije četiri godine 
je u najvećoj mjeri realiziran. U nekim 
segmentima smo napravili i više, a ono 
značajno što nismo uspjeli riješiti je 
problem izgradnje nove zgrade osnovne 
škole u Svetom Iliji. To nije naša krivnja ili 
propust. Općina Sveti Ilija donijela je sve 
potrebne odluke, a između ostalog u 
zemljište i projekte uložila 1.034.000,00 
kn ali Varaždinska županija kao osnivač i 
država nisu realizirali svoj dio pa je 
realizacija projekta odgođena. Podsjećam, 
škola se trebala graditi po modelu Javno-
privatnog partnerstva koji nažalost nije 
realiziran.

  Koji su projekti koje ste realizirali, a 
koje će mještani pamtiti da su obilježili 
Vaš mandat?

Nisam opterećen time da će netko reći: 
To je djelo Marina Bosilja! Meni to nije 
važno. Važno mi je da u kontinuitetu 
stvaramo kvalitetniju infrastrukturu od 
komunalne, do društvene i socijalne od 
koje će korist imati svi mještani naše 
općine. Nije važno u čijem je mandatu koji 
projekt realiziran već činjenica da moramo 
stalno raditi i pripremati nove projekte za 
svako naše naselje kako bi se stvorili uvjeti 
da ljudi ostaju živjeti na selu, da se vrate 
oni koji su otišli i kamo sreće da zbog uvjeta 
koje stvaramo dolaze nove mlade obitelji 
živjeti u našu općinu. Svaki realizirani 
projekt, od onog najmanjeg do najvećeg, 
jednako je važan jer rješava svakodnevne 

probleme ljudi koji žive u našoj Općini. 
Nama je cilj upravo to, rješavati svako-
dnevne životne probleme građana. Nekom 
je to odvodnja oborinskih voda, nekome 
nogostup, drugima kvalitetnija struja i 
vodoopskrba, trećima bolje ceste, jeftiniji 
vrtić, kvalitetniji javni prijevoz i dr. Mislim 
da je to zadaća lokalne politike. 

Kako ocjenjujete suradnju s drugim 
ljudima koji rade u općinskoj admini-
straciji, s Općinskim vijećem? Jeste li 
partneri i suradnici u poslu ili konku-
rencija?

Jako sam zadovoljan činjenicom da 
smo uspjeli osnažiti općinsku administra-
ciju stručnim i sposobnim ljudima. Njihova 
uloga u pripremi projekata i programa je 
od velike važnosti. O kakvim ljudima je 
riječ najbolje govori podatak da su mi 
pomagali u pripremi mnogih projekata, a 
gotovo svi projekti koje smo kandidirali na 
natječaje ministarstava, fondova i javnih 
poduzeća dobil i su zeleno svjetlo. 
Zahvalan sam i svim vijećnicima Opći-
nskog vijeća na vrlo korektnoj i konstru-
ktivnoj suradnji. Njihove ideje i prijedlozi 
bile su od velike pomoći u planiranju 
programa i rješavanju problema. 

Kažete da ste dobro prolazili na 
natječajima za sufinanciranje općinskih 
projekata od strane ministarstava, 
fondova i javnih poduzeća. To je dobra 
vijest pa zašto se kod Vas osjeća mala 
doza zabrinutosti?

Točno je da sam izuzetno zadovoljan 
kako prolazimo s projektima koje sufina-
ncira država. Imamo „zeleno svjetlo“ za 
više projekata nego što ih mi možemo 
pratiti svojim dijelom sufinanciranja. 
Nažalost, u javnosti pa i političkim i nekim 
stručnim krugovima stalno se priča o tome 
kako imamo višak općina u RH, a vrlo malo 
se govori da te iste općine imaju problem s 
manjkom novca. Naime, država je fiskalno 
toliko centralizirana da općinama ostaje 
novca tek toliko za puko preživljavanje. 
Što vam vrijedi imati ideju za kvalitetan 
projekt, znate ga pripremiti i prođete na 
natječaju, a onda ste na sto muka kako 
osigurati svoji dio novca potrebnog za 
sufinanciranje čiji iznosi u postocima često 
puta nisu veliki. Država se pod hitno treba 
financijski decentralizirati. Općine iz 
državne blagajne moraju dobivati više 
novca. Bez toga teško ćemo ostvarivati 
programe ravnomjernog razvoja zemlje. 

Očito je da ste veliki zagovornik 
ideje o ravnomjernom razvoju svih 
naselja Općine Sveti Ilija. Jesu li, nakon 

Dean Hrastić, zamjenik načelnika Općine Sveti Ilija

Suradnja s mještanima i političko zajedništvo donose uspjeh 

Intervju: Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija

Rezultati našeg rada 
vide se u svim naseljima 

Poštovani mještani Općine Sveti Ilija, 
prezentirat sve realizirano u prethodnom mandatu što smo i 
pokušali u ovom izdanju Općinskog lista. Pred Vama je presjek 
svega realiziranog u periodu svibanj 2013.-travan j 2017. te se 
nadam da će biti kvalitetan  podsjetnik na cijeli mandat.

Budući da se predizborno vrijeme poklapa s blagdanskim 
vremenom u kojem vjernici slave Kristovo uskrsnuće, u ovoj 
prigodi svim mještanima Općine Sveti Ilija želim: Sretan Uskrs! 
Želim da blagdan provedete u krugu obitelji, u mislima s dragim 
ljudima i da budete na pomoć osobama u potrebi kojih nažalost 
zbog slabog imovinskog stanja, bolesti ili gubitka posla ima i u 
našoj Općini. Uskrs je blagdan rađanja novog života, nove nade i 
vjernosti. Blagdan u kojem kršćani potvrđuju smisao svog 
vjerovanja i zato se duboko nadam da ćemo svi zajedno 
blagdansko vrijeme provesti u sreći, dobrom zdravlju i 
zajedništvu. 

Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija

Općinskog vijeća. Aktivno sudjeluje u 
pripremanju odluka koje predlaže načelnik 
općine, te sudjeluje u njihovom provo-
đenju. Najbolji rezultat se postiže kad su 
načelnik i njegov zamjenik jedan tim. 
Kvaliteta njihove suradnje preduvjet je 
uspješnog vođenja Općine i realizacije 
dogovorenih programa i projekata – rekao 
je Dean Hrastić, zamjenik načelnika 
Općine Sveti Ilija, te istaknuo kako je 
njegova suradnja s načelnikom općine 
Marinom Bosiljem na najvišoj razini.

- Gotovo da bih rekao da bolja ne može 
ni biti. Dolazimo iz iste stranke i dijelimo isti 
politički svjetonazor. Četiri godine radimo 
kao uspješan tim. Dobro se razumijemo i 
međusobno pomažemo. Moje stavove, 
razmišljanja i prijedloge načelnik prihvaća 
s velikim razumijevanjem. Vjerujem da 
sam načelniku bio dobar suradnik na 
poslovima koje smo radili i uvjeren sam da 
ćemo tako nastaviti i dalje. Vjerujem da su 
mještani naše općine prepoznali naš trud i 
rezultate koje smo postigli te da će nam 
dati prigodu da u još jednom mandatu 
dovršimo neke započete projekte i 
realiziramo nove. Planova i ideja imamo, 
no ponekad ih je iz razloga na koje sami ne 
možemo utjecati vrlo teško realizirati – 
upozorio je Hrastić.

Mnogi kažu da je najteže baviti se 
politikom na lokalnoj razini. Riječ je o 
politici koja se bavi svakodnevnim 
problemima mještana koji se pojavljuju 
u njihovim ulicama i naseljima, na 
cestama, u vrtiću i školi….

-Zadaća lokalne politike je da brzo i 
učinkovito rješava takve probleme. U tom 

procesu posebno je važno imati dobru 
suradnju i povjerenje što većeg broja 
mještana. Jedna od mojih glavnih zadaća 
je da u razgovoru s mještanima, predsta-
vnicima udruga, političkim strankama, 
mjesnim odborima definiramo probleme te 
ih u suradnji s načelnikom i Općinskim 
vijećem riješimo u što kraćem roku. Većinu 
prijedloga i ideja koje predlažu građani 
prihvaćamo i sukladno mogućnostima 
provodimo u djelo. – ocijenio je Dean 
Hrastić, te naglašava da je osnovni 
preduvjet uspjeha svake lokalne politike 
leži u činjenici da mora voditi računa o 
ravnomjernom razvoju svih naselja.    

- Tome smo u zadnje četiri godine 
pridavali veliku pozornost iako neki misle 
drugačije. Za realizaciju nekih projekata 
postojala je bolja polazna osnova te su isti 
ranije realizirani u odnosu na neke druge. 
U mnogim projektima značajno smo 
koristili sredstva dobivena iz ministarstva i 
fondova i trebalo je reagirati brzo. Dobro 
je da smo administrativno osnažili općinu 
ljudima koji znaju kvalitetno pripremiti 
projekte. Tako pripremljene projekte 
načelnik Marin Bosilj uspješno je  preze-
ntirao na mnogim adresama. Zahvaljujući 
njegovoj sposobnosti i upornosti općinski 
proračun je svake godine bogatiji za više 
stotina tisuća kuna. Rezultati zajedničkog 
rada nas i Općinskog vijeća vide se u 
svakom naselju Općine Sveti Ilija. Za 
projekte koje smo osmislili i pripremili za 
sljedeće četiri godine imamo znanje, 
iskustvo i volju da ih pretvorimo u djelo na 
dobrobiti svih mještana Općine Sveti Ilija – 
poručio je Dean Hrastić.          

četiri godine Vašeg upravljanja, uvjeti 
za život u Općini Sveti Ilija bolji u odno-
su na prije?

Naravno da jesu. To najbolje znaju i 
potvrđuju naši mještani. S njima sam u 
svakodnevnom kontaktu. To se ne odnosi 
samo na mene, nego i na mog zamjenika i 
sve vijećnike. Osobno smatram da sam 
neka vrsta javnog servisa građana i 
svjestan sam da ponekad nisam napravio ili 
donio odluku onakvu kako su oni možda 
očekivali. Unatoč svim problemima s 
kojima se susrećemo, mi u Općini Sveti Ilija 
već godinama intenzivno radimo upravo 
na projektu ravnomjernog razvoja svih 
naselja. Ne možemo i nećemo dopustiti da 
negdje cvjetaju ruže, a drugdje raste trnje i 
korov. Tako će biti i u sljedećem mandatu, 
ako mještani Općine Sveti Ilija na sljedećim 
izborima, daju podršku meni i mojim 
suradnicima. 

Razmišljate li o odlukama koje ste 
donijeli? Jesu li sve bile "na mjestu"? 
Biste li danas neke mijenjali ili postupili 
drugačije?

Nema toga čovjeka koji u poslu ne 
griješi. Politika je ozbiljan posao, donose se 
važne odluke kojima, nažalost, nekim 
ljudima možete i zagorčati život, ili pak da 
ne uspijete riješit njihov problem. Zato se 
ispričavam svima koje sam možda svojim 
odlukama povrijedio ili razočarao. Unatoč 
svemu, uvjeren sam da smo radili dobro. 
Ostvareni rezultati govore sve i daju mi 
puno pravo da se ponovo kandidiram za 
načelnika Općine tim više što sada imam 
više iskustva, znanja i spremnih planova i 
projekata.

Izborna je godina i vrijeme je podvla-
čenja crta, zbrajanja računa i javnog 
prezentiranja građanima svega onoga što 
se radilo u mandatu koji je na izmaku. Iako 
općinska vlast predvođena načelnikom 
Marinom Bosiljem mještane Općine Sveti 
Ilija redovito i transparentno izvještava o 
svemu što planira i radi, u ovome broju 
Općinskog lista donosimo tek neke od 
njegovih zaključaka, razmišljanja i stavova 
o njegovom upravljanju Općinom Sveti 
Ilija.

O projektima koji su pripremani i 
realizirani mještani Općine Sveti Ilija 
znaju mnogo. Jeste li zadovoljni nači-
nom kako su pripremani i realizirani? 
Gdje su bili glavni problemi?

Osnovna zadaća svih ljudi koji se bave 
javnim poslovima je da svoje sumještane 
redovito i na vrijeme informiraju o tome 
što rade. Koliko što stoji, u kojem će se 
vremenu realizirati te u konačnici tko će i 
koliko sve to platiti. Cijelo vrijeme mandata 
ja i moji suradnici, moj zamjenik, 
predsjednik Općinskog vijeća i svi koji smo 
sudjelovali u radu Općine u proteklim 
godinama mislim da smo bili učinkoviti i 
transparentni. Mještani su u svakom 
trenutku mogli doznati koliko se i na što 
troši proračunski novac. Problema, 

* Maksimalno smo iskoristili 
financiranja i sufinanciranja iz 
EU-fondova, različitih Minista-
rstava, RH-fondova, agencija i 
javnih tvrtki.

* Gotovo da nema značajnijeg 
projekta kojeg smo financirali 
samo iz vlastitog proračuna
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Točno je da sam izuzetno zadovoljan 
kako prolazimo s projektima koje sufina-
ncira država. Imamo „zeleno svjetlo“ za 
više projekata nego što ih mi možemo 
pratiti svojim dijelom sufinanciranja. 
Nažalost, u javnosti pa i političkim i nekim 
stručnim krugovima stalno se priča o tome 
kako imamo višak općina u RH, a vrlo malo 
se govori da te iste općine imaju problem s 
manjkom novca. Naime, država je fiskalno 
toliko centralizirana da općinama ostaje 
novca tek toliko za puko preživljavanje. 
Što vam vrijedi imati ideju za kvalitetan 
projekt, znate ga pripremiti i prođete na 
natječaju, a onda ste na sto muka kako 
osigurati svoji dio novca potrebnog za 
sufinanciranje čiji iznosi u postocima često 
puta nisu veliki. Država se pod hitno treba 
financijski decentralizirati. Općine iz 
državne blagajne moraju dobivati više 
novca. Bez toga teško ćemo ostvarivati 
programe ravnomjernog razvoja zemlje. 

Očito je da ste veliki zagovornik 
ideje o ravnomjernom razvoju svih 
naselja Općine Sveti Ilija. Jesu li, nakon 

Dean Hrastić, zamjenik načelnika Općine Sveti Ilija

Suradnja s mještanima i političko zajedništvo donose uspjeh 

Intervju: Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija

Rezultati našeg rada 
vide se u svim naseljima 

Poštovani mještani Općine Sveti Ilija, 
prezentirat sve realizirano u prethodnom mandatu što smo i 
pokušali u ovom izdanju Općinskog lista. Pred Vama je presjek 
svega realiziranog u periodu svibanj 2013.-travan j 2017. te se 
nadam da će biti kvalitetan  podsjetnik na cijeli mandat.

Budući da se predizborno vrijeme poklapa s blagdanskim 
vremenom u kojem vjernici slave Kristovo uskrsnuće, u ovoj 
prigodi svim mještanima Općine Sveti Ilija želim: Sretan Uskrs! 
Želim da blagdan provedete u krugu obitelji, u mislima s dragim 
ljudima i da budete na pomoć osobama u potrebi kojih nažalost 
zbog slabog imovinskog stanja, bolesti ili gubitka posla ima i u 
našoj Općini. Uskrs je blagdan rađanja novog života, nove nade i 
vjernosti. Blagdan u kojem kršćani potvrđuju smisao svog 
vjerovanja i zato se duboko nadam da ćemo svi zajedno 
blagdansko vrijeme provesti u sreći, dobrom zdravlju i 
zajedništvu. 

Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija

Općinskog vijeća. Aktivno sudjeluje u 
pripremanju odluka koje predlaže načelnik 
općine, te sudjeluje u njihovom provo-
đenju. Najbolji rezultat se postiže kad su 
načelnik i njegov zamjenik jedan tim. 
Kvaliteta njihove suradnje preduvjet je 
uspješnog vođenja Općine i realizacije 
dogovorenih programa i projekata – rekao 
je Dean Hrastić, zamjenik načelnika 
Općine Sveti Ilija, te istaknuo kako je 
njegova suradnja s načelnikom općine 
Marinom Bosiljem na najvišoj razini.

- Gotovo da bih rekao da bolja ne može 
ni biti. Dolazimo iz iste stranke i dijelimo isti 
politički svjetonazor. Četiri godine radimo 
kao uspješan tim. Dobro se razumijemo i 
međusobno pomažemo. Moje stavove, 
razmišljanja i prijedloge načelnik prihvaća 
s velikim razumijevanjem. Vjerujem da 
sam načelniku bio dobar suradnik na 
poslovima koje smo radili i uvjeren sam da 
ćemo tako nastaviti i dalje. Vjerujem da su 
mještani naše općine prepoznali naš trud i 
rezultate koje smo postigli te da će nam 
dati prigodu da u još jednom mandatu 
dovršimo neke započete projekte i 
realiziramo nove. Planova i ideja imamo, 
no ponekad ih je iz razloga na koje sami ne 
možemo utjecati vrlo teško realizirati – 
upozorio je Hrastić.

Mnogi kažu da je najteže baviti se 
politikom na lokalnoj razini. Riječ je o 
politici koja se bavi svakodnevnim 
problemima mještana koji se pojavljuju 
u njihovim ulicama i naseljima, na 
cestama, u vrtiću i školi….

-Zadaća lokalne politike je da brzo i 
učinkovito rješava takve probleme. U tom 

procesu posebno je važno imati dobru 
suradnju i povjerenje što većeg broja 
mještana. Jedna od mojih glavnih zadaća 
je da u razgovoru s mještanima, predsta-
vnicima udruga, političkim strankama, 
mjesnim odborima definiramo probleme te 
ih u suradnji s načelnikom i Općinskim 
vijećem riješimo u što kraćem roku. Većinu 
prijedloga i ideja koje predlažu građani 
prihvaćamo i sukladno mogućnostima 
provodimo u djelo. – ocijenio je Dean 
Hrastić, te naglašava da je osnovni 
preduvjet uspjeha svake lokalne politike 
leži u činjenici da mora voditi računa o 
ravnomjernom razvoju svih naselja.    

- Tome smo u zadnje četiri godine 
pridavali veliku pozornost iako neki misle 
drugačije. Za realizaciju nekih projekata 
postojala je bolja polazna osnova te su isti 
ranije realizirani u odnosu na neke druge. 
U mnogim projektima značajno smo 
koristili sredstva dobivena iz ministarstva i 
fondova i trebalo je reagirati brzo. Dobro 
je da smo administrativno osnažili općinu 
ljudima koji znaju kvalitetno pripremiti 
projekte. Tako pripremljene projekte 
načelnik Marin Bosilj uspješno je  preze-
ntirao na mnogim adresama. Zahvaljujući 
njegovoj sposobnosti i upornosti općinski 
proračun je svake godine bogatiji za više 
stotina tisuća kuna. Rezultati zajedničkog 
rada nas i Općinskog vijeća vide se u 
svakom naselju Općine Sveti Ilija. Za 
projekte koje smo osmislili i pripremili za 
sljedeće četiri godine imamo znanje, 
iskustvo i volju da ih pretvorimo u djelo na 
dobrobiti svih mještana Općine Sveti Ilija – 
poručio je Dean Hrastić.          

četiri godine Vašeg upravljanja, uvjeti 
za život u Općini Sveti Ilija bolji u odno-
su na prije?

Naravno da jesu. To najbolje znaju i 
potvrđuju naši mještani. S njima sam u 
svakodnevnom kontaktu. To se ne odnosi 
samo na mene, nego i na mog zamjenika i 
sve vijećnike. Osobno smatram da sam 
neka vrsta javnog servisa građana i 
svjestan sam da ponekad nisam napravio ili 
donio odluku onakvu kako su oni možda 
očekivali. Unatoč svim problemima s 
kojima se susrećemo, mi u Općini Sveti Ilija 
već godinama intenzivno radimo upravo 
na projektu ravnomjernog razvoja svih 
naselja. Ne možemo i nećemo dopustiti da 
negdje cvjetaju ruže, a drugdje raste trnje i 
korov. Tako će biti i u sljedećem mandatu, 
ako mještani Općine Sveti Ilija na sljedećim 
izborima, daju podršku meni i mojim 
suradnicima. 

Razmišljate li o odlukama koje ste 
donijeli? Jesu li sve bile "na mjestu"? 
Biste li danas neke mijenjali ili postupili 
drugačije?

Nema toga čovjeka koji u poslu ne 
griješi. Politika je ozbiljan posao, donose se 
važne odluke kojima, nažalost, nekim 
ljudima možete i zagorčati život, ili pak da 
ne uspijete riješit njihov problem. Zato se 
ispričavam svima koje sam možda svojim 
odlukama povrijedio ili razočarao. Unatoč 
svemu, uvjeren sam da smo radili dobro. 
Ostvareni rezultati govore sve i daju mi 
puno pravo da se ponovo kandidiram za 
načelnika Općine tim više što sada imam 
više iskustva, znanja i spremnih planova i 
projekata.

Izborna je godina i vrijeme je podvla-
čenja crta, zbrajanja računa i javnog 
prezentiranja građanima svega onoga što 
se radilo u mandatu koji je na izmaku. Iako 
općinska vlast predvođena načelnikom 
Marinom Bosiljem mještane Općine Sveti 
Ilija redovito i transparentno izvještava o 
svemu što planira i radi, u ovome broju 
Općinskog lista donosimo tek neke od 
njegovih zaključaka, razmišljanja i stavova 
o njegovom upravljanju Općinom Sveti 
Ilija.

O projektima koji su pripremani i 
realizirani mještani Općine Sveti Ilija 
znaju mnogo. Jeste li zadovoljni nači-
nom kako su pripremani i realizirani? 
Gdje su bili glavni problemi?

Osnovna zadaća svih ljudi koji se bave 
javnim poslovima je da svoje sumještane 
redovito i na vrijeme informiraju o tome 
što rade. Koliko što stoji, u kojem će se 
vremenu realizirati te u konačnici tko će i 
koliko sve to platiti. Cijelo vrijeme mandata 
ja i moji suradnici, moj zamjenik, 
predsjednik Općinskog vijeća i svi koji smo 
sudjelovali u radu Općine u proteklim 
godinama mislim da smo bili učinkoviti i 
transparentni. Mještani su u svakom 
trenutku mogli doznati koliko se i na što 
troši proračunski novac. Problema, 

* Maksimalno smo iskoristili 
financiranja i sufinanciranja iz 
EU-fondova, različitih Minista-
rstava, RH-fondova, agencija i 
javnih tvrtki.

* Gotovo da nema značajnijeg 
projekta kojeg smo financirali 
samo iz vlastitog proračuna
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Grb i zastava predstavljaju najpoznatije 
simbole pojedinog naroda te na svojevrstan 
način sažimlju njegovu povijest. Početkom 
ožujka, nakon gotovo godinu dana čekanja, 
zaprimili smo rješenje Ministarstva uprave kojim 
se odobrava uporaba grba i zastave. Općinsko 
vijeće Općine Sveti Ilija donijelo je na redovnoj 
sjednici održanoj 13. ožujka 2017. godine 
Odluku o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija kojom 
je utvrđen opis, način i zaštita njihove uporabe. 
Nakon 24 godine postojanja Općina Sveti Ilija 
ima novi grb i zastavu kojima će se identificirati u 
društvu i koji će na najbolji način simbolizirati 
vrijednosti na kojima počiva naša zajednica. 

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija u 
protekle četiri godine radilo je puno i 
odgovorno s puno zajedništva u dono-
šenju odluka. Većinu u Vijeću ima 
Hrvatska demokratska zajednica (od 
ukupno 13, osam vijećnika), no značajan 
doprinos kvaliteti rada svojim prijedlo-
zima i idejama, pa i kritikama, dali su i 
vijećnici ostalih političkih stranka (SDP, 
HNS, HSS). Predsjednik Općinskog vijeća 
Zdravko Ostroški, dipl. ing. geologije, za 
četverogodišnji rad rekao je:

- Općinsko vijeće je kao velika obitelj. 
Sastavljeno je od različitih generacija, ljudi 
različitih političkih opcija i svjetonazora i 
posve je razumljivo da su ideje, prijedlozi i 
stavovi različiti. Kad svemu tome dodate i 
dozu politike koja se bavi lokalnim temama, 
koje su zapravo stvarni život i problemi 
mještana iz naselja iz kojih su vijećnici, 
stvoreni su svi preduvjeti za dinamične, često 
puta i vrlo sadržajne rasprave. Sretan sam da 
nismo imali nikakvih situacija koje bi imale 
prizvuk afera, a to što ponekad svatko brani 
svoj stav ili aktivnije zastupa interese svoga 
mjesta smatram posve normalnim za 
demokratsku instituciju kao što je Općinsko 
vijeće. Mislim da smo u protekle četiri godine 
radili kvalitetno i konkretno. Usvajali smo 
odluke i druge akte koji doprinose ili daju 
okvir za kvalitetniji razvoj Općine Sveti Ilija i 
od kojih će koristi imati svi mještani naše 
Općine.

Unatoč tome što Općinska vijeća 
postoje 24 godine, većina građana nije u 
potpunosti upoznata koje su ovlasti vijeća 
i koje su zapravo obveze i odgovornosti 
općinskih vijećnika. 

-Razumljivo je da je interes javnosti, 
poglavito medija, pa i samih mještana, 
najviše usmjeren na poziciju načelnika 
općine. Vijeće je uvijek nekako po strani, a to 
ne bi uvijek tako trebalo biti. Percepcija 
vijeća u javnosti mora se mijenjati. Ono što je 
Sabor na državnoj razini, to je Vijeće na 
općinskoj. Dovoljno je sam reći da Vijeće 
donosi sve temeljne dokumente po kojima 
funkcionira općina. Primjerice, u ovome 
mandatu održali smo 26 sjednica i usvojili 
198 akata među kojima su izmjene i dopune 

Zdravko Ostroški, predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

općinskog statuta, poslovnika o radu 
Općinskog vijeća, usvajali smo proračune s 
programima koji su provođeni, donijeli 90 
odluka, brojne zaključke i druge odluke. Bez 
kvalitetnog rada Općinskog vijeća vrlo teško 
je govoriti o razvoju i napretku neke općine. 
Načelnik općine koj i  nema podršku 
Općinskog vijeća, zapravo je djelomično 
sputavan u svojim poslovima odnosno 
pravima i obvezama. Srećom kod nas nije 
tako. Suradnja Općinskog vijeća Općine 
Sveti Ilija s načelnikom Marinom Bosiljem je 
odlična. To potvrđuje i činjenica da je velika 
većina odluka na vijeću, unatoč različitim 
političkim opcijama kojima pripadaju 
vijećnici, usvojena jednoglasno – rekao je 
Zdravko Ostroški, predsjednik Općinskog 
vijeća.

Od značajnijih odluka koje su u 
proteklom mandatu usvojili vijećnici 
Općinskog vijeća Općine sveti Ilija, 
predsjednik Ostroški izdvaja prihvaćanje 
projekta JPP sa Varaždinskom županijom 
za izgradnju nove zgrade škole sa sports-
kom dvoranom u Svetom Iliji, katastarsku 
izmjeru Općine Sveti Ilija, sufinanciranje 
projekta aglomeracije Varaždin za 
izgradnju kanalizacijskog sustava, provo-
đenje programa energetske učinkovitosti, 
obnovu zgrade općine i ostalih objekata u 
vlasništvu općine, uređenje lokalnih cesta 
i dr. 

-Svakako treba spomenuti i usvajanje 
izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Ilija, 
te konačno rješavanje pitanja općinskog 

grba i zastave. Usvojili  smo i odluke o javnim 
priznanjima, te strateški razvojni program 
Općine za razdoblje 2014. - 2020. Na 
gospodarskom planu, valja istaknuti,  
donošenje Odluke o izradi strategije razvoja 
malog i srednjeg poduzetništva te Odluke o 
izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine. I na kraju, Općinsko vijeće 
usvaja proračun, temeljni financijski 
dokument, čije donošenje predlaže općinski 
načelnik. Općina koja nema usvojen 
proračunu ide na prijevremene izbore – 
podsjetio je Zdravko Ostroški. 

Mnogo toga se promijenilo na bolje u 
posljednje četiri godine na području 
Općine sveti Ilija. Napredak je vidljiv u 
svim mjestima, neprekidno se stvaraju bo-
lji uvjeti koji podižu kvalitetu života, a 
predsjednik Općinskog vijeća Zdravko 
Ostroški kaže da tih rezultata ne bi bilo da 
nije dobre suradnje svih koji sudjeluju u 
javnom i  političkom životu Općine:

-Suradnja Općinskog vijeća s načelni-
kom i njegovim zamjenikom te zaposle-
nicima koji rade u općinskoj administraciji, 
mjesnim odborima i udrugama bila je za 
svaku pohvalu. Održane su sve sjednice 
Općinskog vijeća koje su bile planirane i 
sazvane, a odgovornost prema dužnosti na 
koju su izabrani vijećnici su pokazali 
činjenicom da je Vijeće uvijek imalo 
potreban kvorum. Želimo da se ta razina i 
kvaliteta ostvarene suradnje nastavi i u 
sljedećem mandatu.   

  

 

 

Općinsko vijeće je kao velika obitelj

Odobreni novi grb i zastava

Dokumenti od strateškog interesa za Općinu Sveti Ilija

Svibanj 2013. - travnj 2017.
Općina Sveti Ilija je imala praksu svake godine izdati novine u kojima Vas je informirala o utrošenim 
proračunskim sredstvima, društvenim događanjima, planovima.. Općinski proračun puni se ponajviše porezom 
i prirezom na dohodak te komunalnom naknadom. Ta sredstva nastojali su mudro rasporediti i uložiti. Kraj je 
mandata pa vam na narednim stranicama želimo rekapitulirati projekte i radove u ove četiri godine.

PREDGOVOR STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 
OPĆINE SVETI ILIJE - Strateški razvojni program Općine Sveti Ilija za 
razdoblje 2014.- 2020. godine je strateški planski dokument koji bi na 
neki način trebao usmjeravati razvoj općine u narednom razdoblju od 3 
godine određujući ciljeve i prioritete razvoja. Općina Sveti Ilija ima  viziju i 
cilj što je obaveza svakog tko želi biti uspješan. Želimo da nam se razvoj 
ne odvija stihijski već da iskoristimo specifičnosti svoje sredine. Postupci 
nam moraju biti usmjereni ka ostvarivanju određenih ciljeva nakon što 
smo proveli analize na način da se ispravno koriste raspoloživa sredstva u 
vremenu na koji se program odnosi, pri čemu se strateški program odnosi 
na cilj, a taktika na način kako ostvariti postavljene ciljeve. Strateški 
razvojni program je postavljen integralnim pristupom, ističući prednosti i 
usmjeren iskorištavanju prilika. Svakako treba naglasiti da se ovom 

strategijom željelo voditi računa o socijalnom i ekološkom aspektu, 
prostornim odlikama općine i lokalnom identitetu sagledavajući 
vrijednosti koje imamo. Plan je ambiciozan i održiv, ali ujedno vješto 
balansira između sna i realnosti. Najbolji programski dokument može se 
pretvoriti u praznu želju ako je neprovediv i postavlja ciljeve nedostižne u 
razumnom roku. Da bi ga realizirali ne smijemo s uma smetnuti poslovicu 
: "Labor omnia vincit. (Rad pobjeđuje sve)"

Kod provedbe ovog dokumenta treba voditi brigu da ne dolazi do 
prevladavanja interesa individualnog nad društvenim i prioritet 
kratkoročnog nad dugoročnim. Da bi ovaj strateški dokument imao smisla 
trebamo se držati latinske poslovice: "Acta, non verba. (Djela , ne riječi)".

         Općinski načelnik

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA 

Akti Općinskog vijeća

Broj usvojenih akata 
Općinskog vijeća

.

Ukupno
.

Broj sjednica 
Općinskog vijeća

.

Prosjek

Statut
(izmjene i dopune)

2

Poslovnik
 (izmjene i dopune)

1

Proračuni

36

Programi

36

198

Ukupno 21 radna sjednica

9,43 akata po sjednici

Planovi

2

Odluke

90

Zaključci

26

Rješenja

1

Pravilnici

4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI ILIJA (2013. - 2017.)

2013. GODINA

Zdravko Ostroški, predsjednik općinskog vijeća (HDZ)

Ivica Cepanec, potpredsjednik općinskog vijeća (HDZ)

Daliborka Sitar (HDZ)

Silvija Kaselj Petrić (HDZ)

Mladen Golubar (HDZ)

Milivoj Ptiček (HDZ)

Robert Puškadija (HDZ)

Davorka Sokol (HDZ)

Biljana Bojađieva Žvorc (SDP)

Perica Minđek, potpredsjednik općinskog vijeća (SDP)

Jasna Blagus (HNS)

Jurica Juriša (HNS)

Rudolf Makaj (HNS)

Zdravko Pačko (HNS)

Neven Huđek (HSS)

2017. GODINA

Zdravko Ostroški, predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Cepanec 

Ana Domislović (HDZ)

Nadica Dreven Budinski (HDZ)

Mladen Golubar

Milivoj Ptiček

Robert Puškadija

Davorka Sokol

Biljana Bojađieva Žvorc

Perica Minđek

 

 

Neven Huđek

Jasna Blagus

Zdravko Pačko

Kako se razvoj Općine ne bi odvijao stihijski i time prouzročio 
negativne učinke kao što su ekonomska nerazvijenost, loša 
socijalna politika, uništavanje i zagađenje prostora kao jednog od 
najvrednijih resursa pristupili smo izradi dokumenata od 
strateškog interesa za Općinu. S ciljem jasnog definiranja 
razvojnih pravaca doneseni su Program ukupnog razvoja i 
Strateški razvojni program Općine Sveti Ilija. Oba dokumenta 
predstavljaju osnovu za prijavu na natječaje i financiranje putem 

sredstava Europske unije te bitno utječu na razvoj gospodarstva, 
infrastrukture, socijalnih i društvenih djelatnosti. Tijekom 2016. 
godine započeli smo i  postupak 2. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Sveti Ilija. Naime, posljednje izmjene i 
dopune rađene su tijekom 2009. godine i u potrebnoj mjeri ne 
pružaju uvjete za kvalitetan i održiv razvoj svih dijelova Općine. U 
nastavku Vam donosimo pregled najvažnijih prostorno - planskih 
i razvojnih dokumenta. 
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Grb i zastava predstavljaju najpoznatije 
simbole pojedinog naroda te na svojevrstan 
način sažimlju njegovu povijest. Početkom 
ožujka, nakon gotovo godinu dana čekanja, 
zaprimili smo rješenje Ministarstva uprave kojim 
se odobrava uporaba grba i zastave. Općinsko 
vijeće Općine Sveti Ilija donijelo je na redovnoj 
sjednici održanoj 13. ožujka 2017. godine 
Odluku o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija kojom 
je utvrđen opis, način i zaštita njihove uporabe. 
Nakon 24 godine postojanja Općina Sveti Ilija 
ima novi grb i zastavu kojima će se identificirati u 
društvu i koji će na najbolji način simbolizirati 
vrijednosti na kojima počiva naša zajednica. 

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija u 
protekle četiri godine radilo je puno i 
odgovorno s puno zajedništva u dono-
šenju odluka. Većinu u Vijeću ima 
Hrvatska demokratska zajednica (od 
ukupno 13, osam vijećnika), no značajan 
doprinos kvaliteti rada svojim prijedlo-
zima i idejama, pa i kritikama, dali su i 
vijećnici ostalih političkih stranka (SDP, 
HNS, HSS). Predsjednik Općinskog vijeća 
Zdravko Ostroški, dipl. ing. geologije, za 
četverogodišnji rad rekao je:

- Općinsko vijeće je kao velika obitelj. 
Sastavljeno je od različitih generacija, ljudi 
različitih političkih opcija i svjetonazora i 
posve je razumljivo da su ideje, prijedlozi i 
stavovi različiti. Kad svemu tome dodate i 
dozu politike koja se bavi lokalnim temama, 
koje su zapravo stvarni život i problemi 
mještana iz naselja iz kojih su vijećnici, 
stvoreni su svi preduvjeti za dinamične, često 
puta i vrlo sadržajne rasprave. Sretan sam da 
nismo imali nikakvih situacija koje bi imale 
prizvuk afera, a to što ponekad svatko brani 
svoj stav ili aktivnije zastupa interese svoga 
mjesta smatram posve normalnim za 
demokratsku instituciju kao što je Općinsko 
vijeće. Mislim da smo u protekle četiri godine 
radili kvalitetno i konkretno. Usvajali smo 
odluke i druge akte koji doprinose ili daju 
okvir za kvalitetniji razvoj Općine Sveti Ilija i 
od kojih će koristi imati svi mještani naše 
Općine.

Unatoč tome što Općinska vijeća 
postoje 24 godine, većina građana nije u 
potpunosti upoznata koje su ovlasti vijeća 
i koje su zapravo obveze i odgovornosti 
općinskih vijećnika. 

-Razumljivo je da je interes javnosti, 
poglavito medija, pa i samih mještana, 
najviše usmjeren na poziciju načelnika 
općine. Vijeće je uvijek nekako po strani, a to 
ne bi uvijek tako trebalo biti. Percepcija 
vijeća u javnosti mora se mijenjati. Ono što je 
Sabor na državnoj razini, to je Vijeće na 
općinskoj. Dovoljno je sam reći da Vijeće 
donosi sve temeljne dokumente po kojima 
funkcionira općina. Primjerice, u ovome 
mandatu održali smo 26 sjednica i usvojili 
198 akata među kojima su izmjene i dopune 

Zdravko Ostroški, predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

općinskog statuta, poslovnika o radu 
Općinskog vijeća, usvajali smo proračune s 
programima koji su provođeni, donijeli 90 
odluka, brojne zaključke i druge odluke. Bez 
kvalitetnog rada Općinskog vijeća vrlo teško 
je govoriti o razvoju i napretku neke općine. 
Načelnik općine koj i  nema podršku 
Općinskog vijeća, zapravo je djelomično 
sputavan u svojim poslovima odnosno 
pravima i obvezama. Srećom kod nas nije 
tako. Suradnja Općinskog vijeća Općine 
Sveti Ilija s načelnikom Marinom Bosiljem je 
odlična. To potvrđuje i činjenica da je velika 
većina odluka na vijeću, unatoč različitim 
političkim opcijama kojima pripadaju 
vijećnici, usvojena jednoglasno – rekao je 
Zdravko Ostroški, predsjednik Općinskog 
vijeća.

Od značajnijih odluka koje su u 
proteklom mandatu usvojili vijećnici 
Općinskog vijeća Općine sveti Ilija, 
predsjednik Ostroški izdvaja prihvaćanje 
projekta JPP sa Varaždinskom županijom 
za izgradnju nove zgrade škole sa sports-
kom dvoranom u Svetom Iliji, katastarsku 
izmjeru Općine Sveti Ilija, sufinanciranje 
projekta aglomeracije Varaždin za 
izgradnju kanalizacijskog sustava, provo-
đenje programa energetske učinkovitosti, 
obnovu zgrade općine i ostalih objekata u 
vlasništvu općine, uređenje lokalnih cesta 
i dr. 

-Svakako treba spomenuti i usvajanje 
izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Ilija, 
te konačno rješavanje pitanja općinskog 

grba i zastave. Usvojili  smo i odluke o javnim 
priznanjima, te strateški razvojni program 
Općine za razdoblje 2014. - 2020. Na 
gospodarskom planu, valja istaknuti,  
donošenje Odluke o izradi strategije razvoja 
malog i srednjeg poduzetništva te Odluke o 
izradi 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Općine. I na kraju, Općinsko vijeće 
usvaja proračun, temeljni financijski 
dokument, čije donošenje predlaže općinski 
načelnik. Općina koja nema usvojen 
proračunu ide na prijevremene izbore – 
podsjetio je Zdravko Ostroški. 

Mnogo toga se promijenilo na bolje u 
posljednje četiri godine na području 
Općine sveti Ilija. Napredak je vidljiv u 
svim mjestima, neprekidno se stvaraju bo-
lji uvjeti koji podižu kvalitetu života, a 
predsjednik Općinskog vijeća Zdravko 
Ostroški kaže da tih rezultata ne bi bilo da 
nije dobre suradnje svih koji sudjeluju u 
javnom i  političkom životu Općine:

-Suradnja Općinskog vijeća s načelni-
kom i njegovim zamjenikom te zaposle-
nicima koji rade u općinskoj administraciji, 
mjesnim odborima i udrugama bila je za 
svaku pohvalu. Održane su sve sjednice 
Općinskog vijeća koje su bile planirane i 
sazvane, a odgovornost prema dužnosti na 
koju su izabrani vijećnici su pokazali 
činjenicom da je Vijeće uvijek imalo 
potreban kvorum. Želimo da se ta razina i 
kvaliteta ostvarene suradnje nastavi i u 
sljedećem mandatu.   

  

 

 

Općinsko vijeće je kao velika obitelj

Odobreni novi grb i zastava

Dokumenti od strateškog interesa za Općinu Sveti Ilija

Svibanj 2013. - travnj 2017.
Općina Sveti Ilija je imala praksu svake godine izdati novine u kojima Vas je informirala o utrošenim 
proračunskim sredstvima, društvenim događanjima, planovima.. Općinski proračun puni se ponajviše porezom 
i prirezom na dohodak te komunalnom naknadom. Ta sredstva nastojali su mudro rasporediti i uložiti. Kraj je 
mandata pa vam na narednim stranicama želimo rekapitulirati projekte i radove u ove četiri godine.

PREDGOVOR STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA 
OPĆINE SVETI ILIJE - Strateški razvojni program Općine Sveti Ilija za 
razdoblje 2014.- 2020. godine je strateški planski dokument koji bi na 
neki način trebao usmjeravati razvoj općine u narednom razdoblju od 3 
godine određujući ciljeve i prioritete razvoja. Općina Sveti Ilija ima  viziju i 
cilj što je obaveza svakog tko želi biti uspješan. Želimo da nam se razvoj 
ne odvija stihijski već da iskoristimo specifičnosti svoje sredine. Postupci 
nam moraju biti usmjereni ka ostvarivanju određenih ciljeva nakon što 
smo proveli analize na način da se ispravno koriste raspoloživa sredstva u 
vremenu na koji se program odnosi, pri čemu se strateški program odnosi 
na cilj, a taktika na način kako ostvariti postavljene ciljeve. Strateški 
razvojni program je postavljen integralnim pristupom, ističući prednosti i 
usmjeren iskorištavanju prilika. Svakako treba naglasiti da se ovom 

strategijom željelo voditi računa o socijalnom i ekološkom aspektu, 
prostornim odlikama općine i lokalnom identitetu sagledavajući 
vrijednosti koje imamo. Plan je ambiciozan i održiv, ali ujedno vješto 
balansira između sna i realnosti. Najbolji programski dokument može se 
pretvoriti u praznu želju ako je neprovediv i postavlja ciljeve nedostižne u 
razumnom roku. Da bi ga realizirali ne smijemo s uma smetnuti poslovicu 
: "Labor omnia vincit. (Rad pobjeđuje sve)"

Kod provedbe ovog dokumenta treba voditi brigu da ne dolazi do 
prevladavanja interesa individualnog nad društvenim i prioritet 
kratkoročnog nad dugoročnim. Da bi ovaj strateški dokument imao smisla 
trebamo se držati latinske poslovice: "Acta, non verba. (Djela , ne riječi)".

         Općinski načelnik

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA 

Akti Općinskog vijeća

Broj usvojenih akata 
Općinskog vijeća

.

Ukupno
.

Broj sjednica 
Općinskog vijeća

.

Prosjek

Statut
(izmjene i dopune)

2

Poslovnik
 (izmjene i dopune)

1

Proračuni

36

Programi

36

198

Ukupno 21 radna sjednica

9,43 akata po sjednici

Planovi

2

Odluke

90

Zaključci

26

Rješenja

1

Pravilnici

4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI ILIJA (2013. - 2017.)

2013. GODINA

Zdravko Ostroški, predsjednik općinskog vijeća (HDZ)

Ivica Cepanec, potpredsjednik općinskog vijeća (HDZ)

Daliborka Sitar (HDZ)

Silvija Kaselj Petrić (HDZ)

Mladen Golubar (HDZ)

Milivoj Ptiček (HDZ)

Robert Puškadija (HDZ)

Davorka Sokol (HDZ)

Biljana Bojađieva Žvorc (SDP)

Perica Minđek, potpredsjednik općinskog vijeća (SDP)

Jasna Blagus (HNS)

Jurica Juriša (HNS)

Rudolf Makaj (HNS)

Zdravko Pačko (HNS)

Neven Huđek (HSS)

2017. GODINA

Zdravko Ostroški, predsjednik Općinskog vijeća

Ivica Cepanec 

Ana Domislović (HDZ)

Nadica Dreven Budinski (HDZ)

Mladen Golubar

Milivoj Ptiček

Robert Puškadija

Davorka Sokol

Biljana Bojađieva Žvorc

Perica Minđek

 

 

Neven Huđek

Jasna Blagus

Zdravko Pačko

Kako se razvoj Općine ne bi odvijao stihijski i time prouzročio 
negativne učinke kao što su ekonomska nerazvijenost, loša 
socijalna politika, uništavanje i zagađenje prostora kao jednog od 
najvrednijih resursa pristupili smo izradi dokumenata od 
strateškog interesa za Općinu. S ciljem jasnog definiranja 
razvojnih pravaca doneseni su Program ukupnog razvoja i 
Strateški razvojni program Općine Sveti Ilija. Oba dokumenta 
predstavljaju osnovu za prijavu na natječaje i financiranje putem 

sredstava Europske unije te bitno utječu na razvoj gospodarstva, 
infrastrukture, socijalnih i društvenih djelatnosti. Tijekom 2016. 
godine započeli smo i  postupak 2. Izmjena i dopuna Prostornog 
plana uređenja Općine Sveti Ilija. Naime, posljednje izmjene i 
dopune rađene su tijekom 2009. godine i u potrebnoj mjeri ne 
pružaju uvjete za kvalitetan i održiv razvoj svih dijelova Općine. U 
nastavku Vam donosimo pregled najvažnijih prostorno - planskih 
i razvojnih dokumenta. 
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Obnova Općinske zgrade, 
koja datira iz davne 1942. 
godine, zasigurno je jedan od 
projekata koji je zahtijevao 
pomno planiranje svakog detalja 
kako bi se zgrada u potpunosti 
stopila s okruženjem te najbolje 
prezentirala sliku Općine u javn-
osti. Nakon zamjene dotrajalog 
krovišta, ugradnje energetski 
učinkovite stolarije, termo 
izolacije tavanskog prostora, 
izvođenja kompletnih radova na 
vanjskoj izolaci j i  općinske 
zgrade, uređenja podrumskih 
prostorija, početkom godine 
započeli su radovi na uređenju 
interijera same zgrade koji su 

Nakon dugih 5 godina od početka gradnje (veljača 2010.) i niza 
problema s građevinskim tvrtkama koje su izvodile projekt, 25. 
rujna 2015. godine, svečano je otvorena multifunkcionalna 
dvorana u sklopu OŠ “Beletinec”. Vrijednost investicije iznosila je 
cca 5.200.000,00 kuna, a financirana je iz tri izvora. Iz 
Ministarstva regionalnog razvoja i kroz fondove Europske unije 
dobiveno je 70 posto sredstava, dok su s 30 posto sudjelovali 

Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta 
i z  IPARD programa –  mjera  301 
“ P o b o l j š a n j e  i  r a z v o j  r u r a l n e 
infrastrukture” jedan je od najznačajnijih 
projekata koji su se provodili na području 
Općine Sveti Ilija u proteklom razdoblju. 
Budući da je natječajem bilo propisano da 
prometnica koje se modernizira ne smije 

Novo ruho Općinske zgradeNovo ruho Općinske zgradeNovo ruho Općinske zgrade

Završena legalizacija objekata u 
vlasništvu Općine Sveti Ilija 

u vrijednosti 210.000,00 kuna

Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta iz IPARD programa

IZGRAĐENA MULTIFUNKCIONALNA DVORANA U BELETINCU

Varaždinska županija i Općina Sveti Ilija. Realizacija ovog 
projekta dokaz je da se samo marljivim radom i trudom postižu 
rezultati. Naime, nijedna borba nije uzaludna ako se njome stvara 
dodana vrijednost za naše žitelje. Danas, nakon gotovo dvije 
godine od svečanosti otvorenja svjedoci smo da je dvorana 
uvelike obogatila kulturni, sportski i društveni život naše zajednice 
te postala mjesto susreta različitih generacija našeg društva.

prolazit i  građevinskim područjem, 
područjem vikend zona ili područjem zona 
za sport i rekreaciju, na isti su prijavljene 
dvije dionice prometnica koje su u 
potpunosti udovoljavale postavljenim 
kriterijima. Radi se o dijelu ceste u 
S lugov inama ( i zmeđu  Seke t ina  I 
K r u š l j e v c a )  t e  p r e d i o  B o r č e v i c a 

(Beretinščak). Vrijednost projekta iznosila 
je 776.776,25 kuna,  a njegovom 
realizacijom Općina je dobila 1284 metara 
moderniziranih nerazvrstanih cesta. Ovaj 
projekt bio je svojevrsna uvertira u druge 
društveno korisne projekte kojima se 
uvelike poboljšao komunalni standard te 
kvaliteta života naših žitelja. uključivali kompletnu obnovu vijećnice, zamjenu 

unutarnje stolarije u prizemlju zgrade te soboslikarske 
radove. Vrijednost cjelokupne investicije procjenjuje se 
na cca 700.000,00 kuna, a dio sredstava za obnovu, 

zahvaljujući dobro pripremljenom projektu, 
osiguran je i  prijavom na natječaje 
Ministarstava i Fondova.

Što se događa s projektom katastarske izmjere? Kada će 
napokon krenuti javno izlaganje? Samo su neka od pitanja s kojima 
se Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel gotovo svakodnevno 
susreću. Nakon što je Općina u suradnji sa Zavodom za 
fotogrametriju obavila sve potrebne radnje da se svojevrsni „nered“ 
koji vlada u katastarskim planovima i zemljišnim knjigama napokon 
riješi naišli smo na niz problema čije rješavanje, usprkos brojnim 
nastojanjima, nije u našoj moći. Naime, Ministarstvo pravosuđa i 
Državna geodetska uprava već više od godinu dana nisu u 
mogućnosti osigurati potrebne ljudske i materijalne resurse da javno 
izlaganje napokon započne. S ciljem da postupak javnog izlaganja 
napokon krene, Općine Sveti Ilija, je u lipnju 2016. godine, iskazala 
otvoreni interes za sudjelovanje u sufinanciranju troškova izlaganja 
na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom. Dakle, 
poduzeli smo sve što je bilo u našoj moći. Naime, da je do nas projekt 

Katastarska izmjera na području Općine Sveti Ilija
katastarske izmjere bi se već polako privodio kraju. Vjerujemo da će 
Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Državnom geodetskom upravom 
pronaći adekvatno rješenje našeg problema te da će javno izlaganje 
uskoro započeti. Imamo neslužbene informacije da je u pripremi 
novo zakonsko rješenje koje bi omogućilo ubrzani postupak 
stavljanja dobivenih podataka iz izmjere u službenu upotrebu i na taj 
način riješilo problem 99 katastarskih općina s područja RH koje 
čekaju stavljanje podataka dobivenih izmjerom u službenu upotrebu. 
Ovim putem napominjemo da je ovo jedan od strateških projekata 
koji se provodi na našem području i u koji je uloženo mnogo 
vremena, znanja i energije. Odustati od daljnjeg truda da se stvari 
napokon pokrenu rezultiralo bi porazom, a poraz je stanje kojeg si 
nećemo i ne smijemo dopustiti. Borit ćemo se i dalje da se projekt što 
prije privede kraju.

Općina Sveti Ilija iskoristila je zakonsku mogućnost te je u zakonski 
predviđenom roku podnijela zahtjev za legalizaciju objekata u svom 
vlasništvu. Radi se o devet bespravno ili djelomično bespravno sagrađenih 
objekata za čiju je legalizaciju iz proračuna izdvojeno 210.000,00 kuna. 
Ovim putem apeliramo na sve potencijalne investitore, male ili velike, da 
prije provođenja građevinskih zahvata u prostoru poduzmu sve potrebne 
korake kako bi isti bili zakoniti: Gradite legalno, spavajte mirno! Bespravna 
gradnja je najskuplja gradnja! 

Popis izrađene projektne 
dokumentacije za projekte 

na području Općine Sveti Ilija
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Novo ruho Općinske zgradeNovo ruho Općinske zgradeNovo ruho Općinske zgrade

Završena legalizacija objekata u 
vlasništvu Općine Sveti Ilija 

u vrijednosti 210.000,00 kuna

Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta iz IPARD programa

IZGRAĐENA MULTIFUNKCIONALNA DVORANA U BELETINCU
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Katastarska izmjera na području Općine Sveti Ilija
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korake kako bi isti bili zakoniti: Gradite legalno, spavajte mirno! Bespravna 
gradnja je najskuplja gradnja! 

Popis izrađene projektne 
dokumentacije za projekte 

na području Općine Sveti Ilija
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Općina Sveti Ilija kontinuirano ulaže značajna financijska 
sredstva u modernizaciju prometne infrastrukture na svom 
području. Modernizacijom prometne infrastrukture poboljšava se 
prometna povezanost te se povećava kvaliteta života naših žitelja. 
Zahvaljujući dobro pripremljenom projektu Općina Sveti Ilija je 
uspjela dobiti 450.000,00 kuna na natječaju »Program održivog 
razvoja lokalne zajednice 2016« Ministarstva regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije dok je dodatnih 140.000,00 
kuna za modernizaciju nerazvrstanih cesta osigurano prijavom na 
natječaj kojeg je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja. Realizacijom projekta naselja Općine poprimila su 
uređeniji izgled u skladu s visokim standardima prostornog 
uređenja kojima Općine Sveti Ilija pridaje veliki značaj. U 
nastavku Vam donosimo pregled moderniziranih dionica te 
napominjemo da ćemo s projektima modernizacije nerazvrstanih 
cesta nastaviti i u budućnosti kako bi svi žitelji naše Općine imali 
što ljepši i lakši prilaz vlastitim domovima.  

Jedan od najznačajnijih projekata za 
podizanje prometne s igurnost i  na 
području naše općine uspješno je priveden 
kraju. Naime, početkom travnja 2016. 
godine završeni su radovi na izgradnji 
nogostupa u Tomaševcu Biškupečkom i 
Križancu. Ukupna vrijednost investicije 
iznosila je 1.013.153,78 kuna. U cilju 

Krajem studenoga 2016. godine Općina Sveti Ilija 
podnijela je zahtjev za odobrenjem financijskih sredstava iz 
Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 
Republike Hrvatske 2011. – 2020. za projekt „Poboljšanje 
cestovne infrastrukture u Školskoj ulici u Svetom Iliji“. Projekt 
obuhvaća izgradnju nogostupa i potpornog zida te ugradnju 
opreme za smirivanje prometa. Zahvaljujući dobro 
pripremljenom projektu Ministarstvo unutarnjih poslova 
dodijelilo je Općini Sveti Ilija 340.200,00 kuna, dok će Općina 
morati izdvojiti iz svog proračuna dodatnih 146.000,00 kuna 
za realizaciju istog. Slijedi potpisivanje ugovora, natječaj za 
odabir izvođača radova te sami radovi. Realizacijom 
spomenutog projekta povećat će se sigurnost svih sudionika u 
prometu, posebice školske djece, a samo naselje će poprimiti 
ljepši i uređeniji izgled.

Sukladno potrebama stanovništva, 
izgrađen je nogostup u Radničkoj ulici u 
naselju Doljan. Ovaj hvalevrijedan projekt 
realiziran je u suradnji sa Županijskom 
upravom za ceste Varaždinske županije. 
Vrijednost radova iznosila je 277.359,36 
kuna. Izgradnjom nogostupa ovaj dio 
naselja Doljan postao je puno sigurniji za 
mnogobrojne pješake, posebice djecu koja 
tim putem svakodnevno pješače u školu. 

Tijekom 2015. godine tvrtka „Niskogradnja Huđek“ izvršila 
je radove na zacjevljenju dijela Kalničke ulice u Krušljevcu. 
Ukupna dužina zahvata iznosila  je 130 m i obuhvaćala je 
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 je zbog proširenja kolnika i zatvaranja kanala postala znatno 
sigurnija za prometovanje. Vrijednost spomenutih radova iznosila 
je 82.837,50 kuna i u potpunosti se financirala iz proračuna 
Općine Sveti Ilija.

Zbog konfiguracije terena, starog i dotrajalog asfalta, 
brojnih oštećenja i udarnih rupa koje su dovele do smanjenja 
funkcionalnosti i prometnosti, Ulica Antuna Mihanovića vapila 
je za obnovom. Kako bi se radovi izvršili kvalitetno i temeljito, 
obnova je obuhvaćala rekonstrukciju vodovodne mreže, 
zacjevljenje oborinskih kanala, postavljanje slivnika i šahtova, 
usmjeravanje oborinskih voda, rekonstrukciju donjeg postroja 
ceste na mjestima gdje se ukazala potreba te presvlačenje ulice 
asfaltnim tepihom u punoj dužini (otprilike 240 metara). 
Ukupna vrijednost investicije iznosila je 210.000,00 kuna. 

U MODERNIZACIJU NERAZVRSTANIH CESTA ULOŽENO 1.182.683,14 KUNA

Ulica Gustava Krkleca, Sveti IlijaUlica Vladimira Nazora, Žigrovec

Ulica Vide Sokola, Seketin

Izgrađen nogostup u 
Tomaševcu Biškupečkom i Križancu 

vrijedan 1.013.153,78 kuna
potpunog spajanja dionice nogostupa od 
Turčina do Beretinca potrebno je u 
narednom razdoblju nastaviti s izgradnjom 
300 metara dugačkog nogostupa na 
dionici Križanec - Doljan za koju se 
nadamo da će u toku 2017. godine i biti 
realizirana. 

Općini Sveti Ilija 340.200,00 kuna za poboljšanje cestovne 
infrastrukture i smirivanje prometa u Školskoj ulici u Svetom Iliji

Izgrađen nogostup u 
Radničkoj ulici u 
naselju Doljan

Rekonstrukcija Kalničke ulice u Krušljevcu

Obnova ulice 
Antuna Mihanovića u Žigrovcu
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Jedna od najprometnijih ulica u našoj Općini zasigurno je 
Vinogradska ulica u Svetom Iliji. Krajem 2016. godine započeli 
su dugoočekivani radovi na izgradnji nogostupa tako da se 
najprije riješila jedna od najkritičnijih točaka u cijeloj dužini 
ulice. Iako brdovitost terena uz samu cestu poskupljuje svaku 
investiciju jer zahtijeva izgradnju potpornih zidova uz trasu 
nogostupa, vjerujemo da će tijekom 2017. godine nogostup 
biti izgrađen u cijeloj dužini ulice. Cijena izgradnje ove prve 
dionice iznosila je 153.000,00 kuna. Zahvaljujući odličnoj 
suradnji sa Županijskom upravom za ceste i općinskim 
ulaganjima broj kilometara nogostupa na području općine iz 
godine u godinu raste, a sigurnost mještana biva sve bolja. 

Krajem 2016. godine, na poticaj čelnika Općine Sveti Ilija, 
novim asfaltnim tepihom, presvučen je dio Ulice bana Jelačića u 
naselju Tomaševec Biškupečki. Riječ je o prometnici koja se nalazi 
pod ingerencijom Županijske uprave za ceste, a zbog brojnih 
oštećenja smatrala se izrazito opasnom i nepovoljnom za 
prometovanje. U narednom razdoblju, sukladno financijskim 
mogućnostima ŽUC-a, izvršit će se prijeko potrebna sanacija 
ostalih dijelova Ulice kako bi ista udovoljavala svim propisanim 
standardima uređenja komunalne infrastrukture te bila u funkciji 
zaštite zdravlja i života svih sudionika u prometu. 

Obilne količine kiše koje su zabilježene tijekom 
2014. godine uzrokovale su niz problema u 
Vinogradskoj ulici u Križancu. Izlijevanje potoka 
dovelo je do oštećenja starog mosta te su se 
aktivirala stara i otvorila nova klizišta koja su 
zahtijevala hitnu sanaciju. Danas, nakon gotovo tri 
godine od nemilih događaja Vinogradska ulica 
doživjela je potpunu preobrazbu. Izgrađen je novi 
cestovni most, sanirana su klizišta, riješen je 
problem odvodnje oborinskih voda te je izvršeno 
presvlačenje ulice u punoj dužini (otprilike 303 
metara) novim asfaltnim zastorom. U uređenje 
Vinogradske ulice uloženo je više od 200.000,00 
kuna, a zadovoljstvo mještana najbolja je nagrada 
za sav uložen trud i rad. 

Krajem lipnja 2015. godine završeno 
je asfaltiranje odvojka Ulice Stjepana 
Labaša u Križancu. Vrijednost spome-
nutih radova iznosila je 52.487,50 kuna i 
financirana je iz proračuna Općine Sveti 
Ilija. Žitelji tog odvojka sada imaju lakši i 
l jepši pri laz svojim domovima, a 
komunalni standard u naselju podignut 
je na višu razinu. 

Kad smo prije dvije godine započeli s 
projektom uređenja mjesnog trga u 
Beletincu, bojali smo se da ga zbog 
financijskih ograničenja nećemo uspjeti 
završiti u planiranom roku i obuhvatu. Ipak, 
u naumu da sami kreiramo prostor gdje 
živimo,  prijavili smo projekt na natječaj 
kojeg je objavilo Ministarstvo graditeljstva 
i prostornog uređenja te  smo, zahvaljujući 
dobroj pripremi za realizaciju istog, dobili 
90.000,00 kuna. U protekle dvije godine 
doveli smo trg do stanja funkcionalnosti, 

Općina Sveti Ilija pridaje veliku 
pozornost uređenju lokalnih putova te 
održavanju kanala oborinske odvodnje. 
U tu svrhu iz proračuna Općine izdvajaju 
se značajna financijska sredstva. U 
p ro tek lom razdob l ju  na  već inu 
makadamskih putova navožen je novi 
sloj šljunka te su sanirane udarne rupe 

Zahvaljujući naporima općinskog 
načelnika Marina Bosilja, u rujnu 2013. 
godine, u projekt “Sustav odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije 
Varaždin” uključena su četiri naselja s 
područja Općine Sveti Ilija: Doljan, 
Kr ižanec, Tomaševec Biškupečki  i 
Žigrovec. Početkom ožujka 2017. godine 
tvrtka Varkom d.d. započela je s postu-
pkom javne nabave za “Dogradnju 
sustava odvodnje – Općine Beretinec, Asfaltiran odvojak 

Ulice Stjepana Labaša 
u Križancu

Izgradnja nogostupa u Vinogradskoj ulici u Svetom Iliji

Presvlačenje asfaltnim tepihom dijela ulice 
Bana Jelačića u naselju Tomaševec Biškupečki

Završena gradnja mosta i sanacija klizišta u Vinogradskoj ulici u Križancu 

Uređenje mjesnog trga u Beletincu

Održavanje lokalnih puteva i oborinskih kanala

Kanalizacija za Doljan, Križanec, Tomaševec Biškupečki
i Žigrovec u vrijedosti 25.427.766,00 kn

kako bi se kretanje na tim područjima 
moglo odvijati bez većih problema. 
Redovito su malčirane 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. S ponosom 
ističemo da su svi zacrtani planovi oko 
uređenja uspješno realizirani, a uvelike 
nam je u tome pomogla i činjenica da 
posjedujemo vlastiti stroj s kojim se u 
vrlo kratkim periodima može reagirati i 
sanirati ono najhitnije i najpotrebnije. 

Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec 
Bartolovečki” ukupne procijenjene 
v r i j ednos t i  68 .466 .950 ,00  kuna . 
Vjerujemo da će nakon četiri godine 
i šček ivanja  i  n i za  prob lema ovaj 
hvalevrijedan projekt napokon ugledati 
svjetlo dana. Realizacijom projekta stvorit 
će se preduvjeti da se kućanstva na 
području četiri naša naselja priključe na 
sustav odvodnje što će uvelike doprinijeti 
poboljšanju kvalitete života i zaštiti okoliša.

no on još uvijek nije poprimio izgled kakav 
smo planirali i željeli. Budući da svaka nova 
godina sa sobom donosi nove izazove i 
mogućnosti, odlučili smo posljednju fazu 
uređenja trga ponovno prijaviti na natječaj 
Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja. Ministarstvo je ponovno 
prepoznalo značaj projekta za lokalno 
stanovništvo te nam je dodijelilo novih 
145.000,00 kuna za njegovu realizaciju. 
Zahvaljujući kapitalnoj pomoći Minista-
rstva, u narednom razdoblju postavit će se 

rubnjaci za fizičko odvajanje vatrogasnog 
iz laza od košarkaškog igral išta te 
asfaltiranje košarkaškog i nogometnog 
igrališta. Ujedno, velika pozornost posvetit 
će se hortikulturalnom uređenju te 
postavljanju parkovnih sadržaja koji će 
dodatno doprinijeti atraktivnosti trga. 
Nakon završetka radova trg će zasjati u 
punom sjaju, a dugogodišnji san mještana 
naselja Beletinec postat će stvarnost. 
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Tijekom ljetnih mjeseci 2016. godine tvrtka Hidroing d.d. 
izvela je radove na uređenju vodotoka potoka Brodišće i rijeke 
Bednje. Radovi su obuhvaćali produbljenje vodotoka, 

Kako bi sva naselja Općine Sveti Ilija bila pokrivena 
kanalizacijskom mrežom, Hrvatske vode i Općina osigurale su u 
svojim proračunima 575.000,00 kuna za izradu idejnog i glavnog 
projekta kanalizacijske mreže za naselje Sveti Ilija te idejnog 
projekta za naselja Beletinec i Krušljevec. Ova investicija rezultat 
je dobre suradnje s Hrvatskim vodama koje iz godine u godinu 
ulažu značajna sredstva u podizanje kvalitete komunalnog 
standarda na području Općine Sveti lija. 

Kako bi se poboljšala prometna sigurnost na prometnicama 
koje su u nadležnosti naše Općine, na nekoliko kritičnih točaka 
postavljeni su odgovarajući prometni znakovi i ogledala. S ciljem 
povećanja preglednosti prometna ogledala postavljena su na 
sljedećim lokacijama:

•  Naselje Beletinec: Ulica Stjepana Radića i Radnička ulica
•  Naselje Doljan: križanje Radničke ulice i Ulice bana Jelačića
•  Naselje Križanec: Ulica Stjepana Labaša, Ulica Ljudevita 

Gaja, Zagrebačka ulica
•  Naselje Seketin: Jurišićeva ulica, Ulica Vide Sokola, Ulica 

Palih boraca, Ulica Vladimira Nazora
•  Naselje Sveti Ilija: Ulica Vilima Cecelje, Školska ulica, Ulica 

Ljudevita Gaja
•  Naselje Tomaševec Biškupečki: Ulica Vladimira Nazora
•  Naselje Žigrovec: križanje ulice Antuna Mihanovića i 

Vladimira Nazora
Ujedno, zbog gustog prometa u Zagrebačkoj ulici u naselju 

Križanec postavljen je semafor kao svojevrsni regulator prometa i 
upozorenje vozačima da ne voze prebrzo I ne ugrožavaju svoj i 
tuđi život.  

Krajem 2016. godine tvrtka Revi 
j.d.o.o. iz Seketina postavila je oglasne 
ploče u svim naseljima Općine. Prilikom 
dizajniranja vodilo se računa da ploče 
budu funkcionalne te da se estetski 
uklapaju u okoliš. Za ovaj projekt iz 
p roračuna Opć ine  i zdvojeno je 
46.000,00 kuna. Oglasne ploče postale 
su svojevrsni ukras svakog naselja te 
mjesto gdje mještani dobivaju sve 
po t rebne  in fo rmac i j e  o  r azn im 
događajima koji se odvijaju na području 
naše Općine. 

Zahvaljujući dobroj suradnji s tvrtkom Varkom d.d., tijekom 
protekle četiri godine uložena su značajna sredstva za 
rekonstrukciju vodovodnih mreža na području Općine Sveti Ilija. 
Od značajnih projekata na tom području valja istaknuti: 
• Izgradnja transportno vodoopskrbnog cjevovoda na potezu 

Sveti Ilija – Žigrovec – Doljan - Tomaševec Biškupečki
• Izgradnja vodovodne mreže u Ulici Tina Ujevića u Svetom Iliji 
· Rekonstrukcija vodovodne mreže u Aleji Hrvatskih branitelja u 

Svetom Iliji 
• Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Vilima Cecelje u 

Svetom Iliji 
• Izgradnja nastavka vodovodne mreže u Ulici Palih boraca u 

Seketinu 
• Izgradnja nastavka vodovodne mreže u Ulici Stjepana Radića u 

Beletincu 
• Gradnja nove vodovodne mreže od Ulice Stjepana Radića u 

Beletincu do NK “Bednja”
• Interventno održavanje transportnog vodoopskrbnog 

cjevovoda na dionici od Ulice Stjepana Radića u Beletincu do 
rešetkastog nosača Bednje u Krušljevcu 

• Interventno održavanje vodovodne mreže u Vodovodnoj ulici u 
Beletincu

• Rekonstrukcija vodovodne mreže u Vodovodnoj ulici u 
Beletincu

• Rekonstrukcija vodovodne mreže u Krušljevcu (prema pruzi) 
• Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Antuna Mihanovića u 

Žigrovcu
• Rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelu Ulice Vladimira 

Nazora u Žigrovcu
• Interventno održavanje vodoopskrbne mreže u Ulici bana 

Jelačića u Doljanu
Navedeni projekti izvedeni su s ciljem rješavanja problema 

vodoopskrbe kućanstva pitkom vodom i zadovoljavanja kvalitete 
vodoopskrbnog sustava, a njihova vrijednost iznosi 4.100.000,00 
kuna. 

Oglasne ploče 
u svim naseljima 

naše općine

Rješavanje problema oborinskih voda

Hrvatske vode uložile u regulaciju 
potoka Brodišće i regulaciju 

Bednje 437.500,00 kn

Hrvatske vode i Općina investirale 
575.000,00 kuna u izradu 
projekata za kanalizaciju

Postavljeni prometni 
znakovi i ogledala

Postavljena turistička signalizacija

Varkom u rekonstrukciju vodovodnih mreža na području 
Općine Sveti Ilija uložio 4.100.000,00 kuna

uklanjanje raslinja te izvedbu 
potrebnih zemljanih radova. 
Radovi su izvedeni radi 
regulacije vodotoka te zaštite 
od eventualnih poplava, a 
svakako će doprini jet i  i 
kvalitetnijem korištenju oko-
lnih poljoprivrednih površina. 
Vrijednost izvedenih radova 
iznosila je 437.500,00 kuna. 

Krajem 2014. godine završeni su radovi na tri dionice gdje je 
uvijek nakon većih padalina dolazilo do ugrožavanja prometnica 
ili kuća. Tako je uređen propust vode u Žigrovcu, na raskrižju ulice 
Bana Jelačića i Vladimira Nazora, zatim dio ulice Vladimira Nazora 
u Tomaševcu Biškupečkom i dionica u ulici Ljudevita Gaja u 
Svetome Iliji. Ukupna vrijednost radova iznosila je 120.000,oo kn. 
Nadamo se da smo ovim zahvatima riješili dosadašnje probleme,  
posebno na zadovoljstvo svih onih koji prometuju tim ulicama ili u 
njima žive. 

Tijekom 2015. i 2016. godine, a nakon 
ishođenja potrebne suglasnosti od 
Županijske uprave za ceste, izvršeni su 
radovi na postavljanju turističke (smeđe) 
signalizacije na području Općine Sveti Ilija. 
Postavljanje turističke signalizacije 
zahtijevalo je, u prvom redu, izradu plana 
identifikacije važnih kulturnih, obrazovnih 
i turističkih lokaliteta na području čitave 
općine, izradu Projektne dokumentacije u 
vidu tehničkog i prometnog elaborata te 
poštivanje Pravilnika o turističkoj i ostaloj 
signalizaciji na cestama. Radove su u 
potpunosti izveli komunalni djelatnici 
Općine Sveti Ilija čime su ušteđena 
značajna novčana sredstva koja će biti 
usmjerena na druge društveno korisne 
projekte. Ukupna vrijednost investicije 
iznosi 180.000,00 kuna. Turistička 
signalizacija doprinosi ne samo ljepšem i 
kulturnijem izgledu našeg kraja, već jasno 
pokazuje da općina Sveti Ilija ima značajne 
i bogate lokalitete o kojima svi trebamo 
brinuti i na koje trebamo biti ponosni. 
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Oglasne ploče 
u svim naseljima 

naše općine

Rješavanje problema oborinskih voda
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potoka Brodišće i regulaciju 
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Hrvatske vode i Općina investirale 
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projekata za kanalizaciju

Postavljeni prometni 
znakovi i ogledala

Postavljena turistička signalizacija

Varkom u rekonstrukciju vodovodnih mreža na području 
Općine Sveti Ilija uložio 4.100.000,00 kuna

uklanjanje raslinja te izvedbu 
potrebnih zemljanih radova. 
Radovi su izvedeni radi 
regulacije vodotoka te zaštite 
od eventualnih poplava, a 
svakako će doprini jet i  i 
kvalitetnijem korištenju oko-
lnih poljoprivrednih površina. 
Vrijednost izvedenih radova 
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Županijske uprave za ceste, izvršeni su 
radovi na postavljanju turističke (smeđe) 
signalizacije na području Općine Sveti Ilija. 
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U cilju povećanja životnog standarda i sigurnosti svih 
sudionika u prometu, nova rasvjetna tijela postavljena su u 
Ulici Stjepana Labaša (od pruge prema naselju), u Križancu te u 
Žigrovcu (prema vodospremi i zaseoku Conari). Također, 
izvršena je i rekonstrukcija 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. Vrijednost radova iznosila je više od 150.000,00 kuna. 

Tijekom jeseni 2014. godine, u vikend zoni Beretinščak, 
na području Borčevice, izgrađena je električna mreža u 
duljini od 640 metara. Ukupna vrijednost projekta iznosila 
je 127.000,00 kuna i u potpunosti je financirana od strane 
HEP-a. 

U želji da kompletni sustav optimiziramo i tako smanjimo 
troškove, Općina je početkom 2014. godine naručila Energetski 
pregled javne rasvjete s prijedlogom racionalizacije troškova. 
Energetski pregled javne rasvjete na području Općine obavila je 
tvrtka HEP Esco. Troškovi energetskog pregleda iznosili su 
18.750,00 kuna i financirani su od stane Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost te Općine Sveti Ilija. Energetskim 
pregledom su utvrđeni nedostaci sustava javne rasvjete na 

Zahvaljujući dobroj suradnji s Elektrom, koja redovito 
osluškuje želje i potrebe naših žitelja, tijekom 2017. godine izvršit 
će se modernizacija niskonaponske električne mreže u Beletincu 
(Kružna – Vinogradska – Kratka, Belska - Radnička) Doljanu 
(Radnička ulica, Ulica Ljudevita Gaja) i Tomaševcu Biškupečkom 
(Ulica bana Jelačića). Modernizacija obuhvaća zamjenu starih i 

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 

S obzirom na zakonsku obvezu razvrstavanja otpada na 
"kućnom pragu", Općina Sveti Ilija je u suradnji s Trgovačkim 
društvom Čistoća d.o.o. omogućila kućanstvima na svom 
području ostvarenje spomenute zakonske obveze. Uz postojeću 
posudu za odvojeno odlaganje otpadnog papira, svakom 
kućanstvu su podijeljene namjenske plastične vreće za odvojeno 
odlaganje: 

• otpadne plastike (žuta vreća)
• otpadnog stakla (zelena vreća)
• otpadnog tekstila, odjeće i obuće (smeđa vreća) 
Koristimo ovu priliku, kako bi Vama, dragi naši mještani, 

zahvalili što ste primarnoj selekciji otpada pristupili vrlo savjesno i 
odgovorno te dokazali da je Općina Sveti Ilija mjesto u kojem 
postoje usvojene navike i vještine koje doprinose zaštiti prirode i 
okoliša. 

Uvođenje geoinformacijskog sustava – 
olakšana komunikacija između žitelja i općine

Aplikacija »E-groblja« dostupna
na web stranici Općine Sveti Ilija

U 2016. godini implementiran je poslovni model 
geoinformacijskog sustava koji u bitnoj mjeri olakšava 
komunikaciju između zaposlenika i žitelja Općine te doprinosi 
bržem i efikasnijem rješavanju različitih problema na našem 
području. Sustav se sastoji od nekoliko modula koji su namijenjeni 
zaposlenic ima Općine (Vis ios Standard, upravl janje 
nekretninama, upravljanje cestama, komunalna naknada) i 
žiteljima Općine (Visios basic i Geoforum). Modul Geoforum 
dostupan je preko web stranice općine Sveti Ilija, a služi za 
zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, 
kvarovima na javnoj rasvjeti, oštećenjima na cestama i drugim 
komunalnim problemima. 

Na web stranici Općine Sveti Ilija postala je dostupna 
aplikacija »E-groblja« koja će bitno olakšati pretragu grobnih 
mjesta na mjesnim grobljima Beletinec i Žigrovec. U razvoj 
aplikacije uloženo je 15.500,00 kuna, a ista je vrlo praktična za 
uporabu. Nakon pokretanja aplikacije potrebno je upisati ime i 
prezime vlasnika, odnosno pokojnika, te će se na planu groblja 
označiti traženo grobno mjesto. Svako grobno mjesto, osim 
podataka o vlasniku, sadrži i podatke o pokojnicima. U narednom 
razdoblju aplikacija će se upotpuniti fotografijama vječnih 
počivališta, rasporedom sprovoda, a bit će omogućena i objava 
sjećanja odnosno zahvala. 

Prilikom izrade nove inte-
rnetske stranice, primarni cilj 
bio nam je osigurati uvjete koji 
će omogućiti da stranica u 
potpunosti bude u službi naših 
žitelja i drugih posjetitelja. Iz 
navedenog razloga, stranica 
sadržava sve potrebne podatke 
o poslovanju Općine, Prora-
čunu,  opć insk im akt ima, 
udrugama i ustanovama koje 
djeluju na području naše 
Općine te podatke o aktualnim 
natječajima, projektima, pro-
storno planskim dokumentima i 
drugim zanimljivostima koji se 
odražavaju na život naših 

Nova rasvjetna mjesta u 
Križancu, Svetom Iliji i Žigrovcu

Izgradnja električne 
mreže na Beretinščaku

Energetski pregled i modernizacija javne 
rasvjete u vrijednosti 150.000,00 kn  

Modernizacija niskonaponske električne mreže u 
Beletincu, Doljanu i Tomaševcu Biškupečkom

Nova web stranica Općine Sveti Ilija 

Širokopojasni internet u čitavoj Općini

dotrajalih stupova novim, betonskim. Radi se o investiciji 
vr i jednoj 699.054,00 kn a njome će se povremene 
elektroenergetske neprilike svesti na najmanju moguću razinu. 
Ujedno, naselja Doljan i Žigrovec postat će prva naselja u Općini u 
kojima je niskonaponska električna mreža u cijelosti 
modernizirana. 

području cijele Općine i date preporuke za optimizaciju sustava. 
Prijavom na natječaje Ministarstva gospodarstva i Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije dobiveno je 
113.123,28 kuna, a Općina je pridodala 18.876,72 kuna iz 
vlastitog proračuna i tako, uz vrlo malo vlastitih sredstava, 
zamijenila 81 svjetiljku koja je imala živin izvor sa svjetiljkama tipa 
70W NaVT.

pro jektu  „Razvoja  in f ras t rukture 
širokopojasnog 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 
p o  i s t i m  u v j e t i m a  p o n u d i  s v i m 
zainteresiranim operatorima i davateljima 
usluga. Realizacijom projekta bi svi 
korisnici imali zagarantiranu najmanju 

brzinu korištenja interneta od 30 Mbit/s, a 
čak 50 posto 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. 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.

žitelja. Za izradu web stranice  
izdvojeno je 10.000,00 kuna.  
Svjesni činjenice da kvaliteta 
sadržaja internetske stranice 
uvelike ovisi o suradnji između 
nos i te l ja  v las t i  i  ž i te l ja , 
pozivamo vas da posjetite 
stranicu naše Općine te svoje 
kritike i prijedloge za poboljša-
nje uputite Jedinstvenom 
upravnom odjelu. Izrazite 
svoju kreativnost i pokažite 
maštovitost te zajedničkim 
snagama stvorimo priču koja će 
najbolje prezentirati naš kraj i 
snagu naših ljudi. 

Razvrstavanje 
otpada na 

"kućnom pragu"
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najbolje prezentirati naš kraj i 
snagu naših ljudi. 

Razvrstavanje 
otpada na 

"kućnom pragu"
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Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, održanoj 23. srpnja 
2016. godine u prostorijama nove sportske dvorane Osnovne 
škole Beletinec, prvi puta u povijesti dodijeljena su javna 
priznanja mještanima koji su svojim djelovanjem doprinijeli 
društvenom i gospodarskom razvoju te jačanju ugleda Općine u 
zemlji i svijetu. Dodijeljena su ukupno 22 javna priznanja. 
Nagrada za životno djelo dodijeljena je brigadnom generalu Ivici 
Minđeku za osobite zasluge u obrani Republike Hrvatske u 
Domovinskom ratu. Medalje Općine Sveti Ilija posthumno su 
dodijeljene hrvatskim braniteljima Željku Holiju, Stjepanu Labašu 
i Draženu Obrstaru. Za društveni razvoj i jačanje ugleda Općine u 
zemlji i svijetu nagrade Općine Sveti Ilija posthumno su 

Općina Sveti Ilija uključila se u projekt 
povećanja energetske učinkovitosti 
obiteljskih kuća na svom području. 
S u k l a d n o  p r o g r a m u  p r o j e k t a 
sufinancirano je povećanje toplinske 
zaštite ovojnice vanjskog zida (fasade) te 
zamjena, odnosno ugradnja nove 
energetski učinkovite vanjske stolarije. 
Natječaj je bio raspisan u dva kruga, a 
pravo na subvenciju ostvarilo je 39 
kandidata.  Projektom je sufinancirana 
izgradnja 21 fasade, u iznosu od 50% 
vrijednosti investicije, maksimalno do 
37.500,00 kuna i 18 stolarija, također u 
iznosu od 50%, maksimalno do 18.500,00 

Moderno uređen društveni dom na prostorima 
dječjeg igrališta dugogodišnji je san mještana 
naselja Doljan. Krajem veljače završena je prva 
faza izgradnje doma koja je obuhvaćala: 
zemljane, betonske i armirano betonske, 
izolacijske, zidarske, tesarske te limarske radove. 
Vr i jednost izvedenih radova iznos i la  je 
174.000,00 kuna i u potpunosti je financirana iz 
proračuna Općine. Daljnji radovi na izgradnji 
društvenog doma nastavit će se tijekom 2017. 
godine. Valja istaknuti činjenicu da se prije 
izvođenja radova na izgradnji društvenog doma 
morala izvršiti prijeko potrebna sanacija statike 
objekta budući da ista nije bila izgrađena sukladno 
pravilima građevinske struke. Vjerujemo da će se 
san mještana uskoro pretvoriti u stvarnost te da će 
društveni dom zajedno sa dječjim igralištem 
postati omiljeno okupljalište i mjesto održavanja 
različitih manifestacija kojima se unaprjeđuje život 
pojedinca, ali i cjelokupne zajednice. 

Medalja Općine Sveti Ilija Draženu Obrstaru (posthumno) Medalja Općine Sveti Ilija Željku Holiju (posthumno) Medalja Općine Sveti Ilija Stjepanu Labašu (posthumno)

Ivica Minđek, nagrada za životno djelo

DODJELA JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE SVETI ILIJA Za energetsku učinkovitost 39 obiteljskih 
kuća dodijeljeno je 874.620,79 kuna

Novi sjaj društvenog doma Beletinec

Završena I. faza izgradnje 
društvenog doma u Doljanu

dodijeljene velečasnom Vilimu Cecelji i prečasnom Ivanu 
Košćaku. Nagradu je primilo još četvero dobitnika: umirovljeni 
ravnatelj OŠ „Beletinec“ Zlatko Kraljić te tvrtke Geobim d.o.o., 
Croma d.o.o. i Piteks d.o.o. Uz navedeno, dodijeljeno je i 12 
zahvalnica za unaprjeđenje gospodarstva i jačanje ugleda Općine 
u zemlji i svijetu. Primili su ih gospodarstvenici: Štromar d.o.o., 
Brežnjak-trans d.o.o., Transporti Martinez, Fidos d.o.o., Hrastek 
d.o.o., Gašo – proizvodnja, trgovina i usluge, Plin-mont, Tokarska 
radiona Rajko Košćak, Tesarski i krovopokrivački obrt Barulek, 
Zajednički obrt za uzgoj cvijeća Cepanec te obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva Josipa Zeljaka i Marka Tkalčeca.

kuna. Ukupno gledajući, u projekt 
povećanja energetske učinkovitosti 
obiteljskih kuća uloženo je 1.858.908,59 
kuna od čega su korisnici ostvarili povrat 
sredstava u iznosu od 874.620,79 kuna. 
Iznos od 669.696,62 kn subvencioniran je 
od strane Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost, a 174.924,17 
kuna od strane Općine Sveti I l i ja. 
Realizacijom projekta postigle su se 
značajne uštede u potrošnji energije, 
troškovi režija su bitno smanjeni, a 
kvaliteta života podignuta je na višu 
razinu. 

Društveni dom Beletinec jedan je od 
najstarijih objekata u vlasništvu Općine 
Sveti Ilija koji je dugi niz godina bio centar 
kulturnih i zabavnih zbivanja našeg kraja. 
Kako bi se objektu vratio stari sjaj u 
listopadu 2015. godine započeli smo s 
kompletnom energetskom obnovom 
objekta te uređenjem tavanskih prostorija. 
Adaptacija društvenog doma obuhvaćala 
je zamjenu starog i dotrajalog krovišta s 
ugradnjom termo izolacije, zamjenu 
stolarije, kompletno uređenje i opremanje 
tavanskog prostora, novu fasadu i mnoge 
druge poslove. Trenutno se izvode opsežni 
radovi na uređenju sanitarnih čvorova i 
prizemlja objekta kako bi objekt mogao 
zasjat i  u punom sjaju. Vri jednost 
invest ic i je  procjenjuje se na oko 
1.800.000,00 kuna, od čega je gotovo 
1.000.000,00 kuna dobiveno kroz prijave 
na natječaje Ministarstava i Fondova. U 

ovaj posao ušli smo vrlo ambiciozno. Posla, 
prepreka i muka bilo je mnogo, ali ljubav 
prema našem kraju i želja da našim 

žiteljima stvorimo kvalitetne uvjete za 
život bila je i ostala putokaz koji nas vodi 
preko trnja do zvijezda. 
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Sredinom ožujka završeni su radovi I. faze uređenja Centra 
umirovljenika, vinogradara i gospodarstvenika u Svetom Iliji. Prva 
faza uređenja obuhvaćala je betonske i armiranobetonske, 
izolaterske, zidarske, tesarske i krovopokrivačke, limarske te 
gipskartonske radove. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 
250.000,00 kuna. U narednom razdoblju, sukladno financijskim 
mogućnostima Općine, izvršit će se kompletna energetska 
obnova objekta koja će osigurati prelazak iz energetskog razreda 
“G” u energetski razred “B” te uređenje i kompletno opremanje 
novouređenih tavanskih prostora. Realizacijom ovog projekta 
Općina Sveti Ilija dobiti će još jedan moderno uređen prostor koji 
će u potpunosti biti namijenjen MO Sveti Ilija te udrugama i 
gospodarstvenicima s našeg područja. 

Nakon dodijeljenih sredstava za 
adaptaciju društvenog doma Beletinec i 
modernizaciju nerazvrstanih cesta, Mini-
starstvo regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije dodijelilo je Općini Sveti 
I l i ja 350.000,00 kuna za uređenje 
društvenih domova na području Općine. 
Radi se o vrlo zahtjevnom projektu u koji 
će biti uključena četiri objekta: društveni 
dom Beletinec, Doljan, Seketin i centar 
umirovljenika, vinogradara i gospodar-

Društveni dom Seketin jedan je od najstarijih domova na 
području naše Općine. Analizom postojećeg stanja utvrđeno je 
loše iskorištavanje prostora, potpuna energetska neučinkovitost 
objekata, zastarjela oprema i sl. Iz navedenog razloga pristupilo se 
izradi projektne dokumentacije kojoj je osnovni cilj ponuditi 
najbolja rješenja kojima će se domu povratiti nekadašnji sjaj. 
Realizacijom projekta Općina Sveti Ilija dobit će još jedan 
funkcionalan i moderno uređen prostor pogodan za organizaciju 
različitih manifestacija, sastanaka, tematskih radionica i kvalitetniji 
društveni život svih korisnika Doma. Sa prvom fazom radova kreće 
se u drugoj polovici 2017. godine.

Budući da je velika količina vlage izazvala nepopravljivu štetu 
na podovima u kontejnerima u Žigrovcu i Tomaševcu B. jedino 
prihvatljivo rješenje bila je zamjena starih i dotrajalih podova 
novim. Na inicijativu mjesnih odbora u Žigrovcu i Tomaševcu B.  
postavljeni su novi podovi uz adekvatne mjere zaštite od vlage  
radi sprečavanja podnih oštećenja. Nadamo se da će mjesni 
odbori i dalje voditi računa o pravilnoj zaštiti kontejnera koji su, uz 
dječja igrališta, već dugi niz godina omiljeno okupljalište mladih.

Svjesni činjenice da u novije doba 
groblja postaju svojevrsne “galerije na 
otvorenom¨ koje privlače sve veći broj 
posjetitelja, početkom 2015. godine 
izvedeni su potrebni radovi na uređenju 
grobne kuće i okoliša mjesnog groblja u 
Beletincu. Zbog velikih problema s 
prokišnjavanjem krovišta i vlagom koja je 
zahvatila veći dio vanjske ovojnice izvršeni 
su potrebni krovopokrivački i fasaderski 
radovi te je uređen ulaz u grobnu kuću. Od 
ostalih radova svakako valja spomenuti 
izradu 28 metara dugačkog potpornog 
zida na koji je postavljena nova kovana 
ograde te postavu opločnika. Ukupna 
v r i j ednos t  i nves t i c i j e  i znos i l a  j e 
120.000,00 kuna.

Uređenje Društvenog doma i mjesnog trga 
u naselju Beletinec zahtijevalo je svojevrsni 
premještaj autobusne stanice na novu lokaciju. 
Nova autobusna stanica izgrađena je ispred 
zgrade Doma zdravlja, a sve u cilju što sigurnijeg 
boravka putnika za vrijeme čekanja autobusa te 
kvalitetnijeg korištenja prostora kao jednog od 
najvrijednijih resursa. Vrijednost investicije 
iznosila je 60.000,00 kuna, a obuhvaćala je 
i z radu projekta ,  i shođenje  pot rebn ih 
suglasnosti, betoniranje temelja i potpornog 
zida, postavljanje rubnika, asfaltiranje i 
premještaj kućice.  

U suradnji s Varaždin-
skom agencijom za marketing 
i promidžbu postavljene su 
nove autobusne kućice u 
naselju Križanec, Seketin, 
Sveti Ilija i Tomaševec Bišku-
pečki. Nove autobusne kućice 
uvelike su povećale sigurnost 
putnika, posebice djece, te im 
omogućile adekvatnu zaštitu 
od nepovoljnih vremenskih 
prilika. Ovim putem apelira-
mo na sve mještane spome-
nutih naselja i putnike da 
kućice održavaju urednima te 
spriječe moguća oštećenja. 

Završena I. faza uređenja centra umirovljenika, 
vinogradara i gospodarstvenika u Svetom Iliji 

Za uređenje društvenih domova – 350.000,00 kuna od 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Postavljene autobusne kućice u Križancu, 
Seketinu, Svetom Iliji i Tomaševcu Biškupečkom

sebe.” Strahovi, iščekivanje, izazovi, 
radost i ponos nakon uspjeha sastavni su 
dio života svih nas u Općini. Općina je naše 
danas i naše sutra. Rad se uvijek nagra-
đuje, a to u našem slučaju potvrđuje 
činjenica da smo u protekle tri godine samo 
od Ministarstva regionalnog razvoja i 
f o n d o v a  E u r o p s k e  u n i j e  d o b i l i 
1.220.000,00 kuna za unaprjeđenje 
infrastrukture i kvalitete života u našoj 
zajednici.

U izradu projektne dokumentacije 
za obnovu Društvenoga doma 

Seketin uložena je 21.000,00 kuna

Zamjena poda u kontejnerima u 
Žigrovcu i Tomaševcu Biškupečkom

stvenika u Svetome Iliji. Ukupna vrijednost 
projekta iznosit će više od 700.000,00 
kuna, budući da je Općina u obvezi uložiti 
u projekt 50% vlastitih sredstava, a 
njegovom realizacijom stvorit će se 
preduvjeti za društveni, kulturni i 
gospodarski razvitak Općine u cjelini. 
Dodijeljena potpora ministarstva, osim 
kapitalne, ima i emocionalnu vrijednost. 
Naime, u svaki projekt koji provodimo na 
području naše Općine unosimo “dio 

Vanjsko uređenje 
grobne kuće u 

Beletincu

Autobusna stanica 
u Beletincu
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najbolja rješenja kojima će se domu povratiti nekadašnji sjaj. 
Realizacijom projekta Općina Sveti Ilija dobit će još jedan 
funkcionalan i moderno uređen prostor pogodan za organizaciju 
različitih manifestacija, sastanaka, tematskih radionica i kvalitetniji 
društveni život svih korisnika Doma. Sa prvom fazom radova kreće 
se u drugoj polovici 2017. godine.

Budući da je velika količina vlage izazvala nepopravljivu štetu 
na podovima u kontejnerima u Žigrovcu i Tomaševcu B. jedino 
prihvatljivo rješenje bila je zamjena starih i dotrajalih podova 
novim. Na inicijativu mjesnih odbora u Žigrovcu i Tomaševcu B.  
postavljeni su novi podovi uz adekvatne mjere zaštite od vlage  
radi sprečavanja podnih oštećenja. Nadamo se da će mjesni 
odbori i dalje voditi računa o pravilnoj zaštiti kontejnera koji su, uz 
dječja igrališta, već dugi niz godina omiljeno okupljalište mladih.

Svjesni činjenice da u novije doba 
groblja postaju svojevrsne “galerije na 
otvorenom¨ koje privlače sve veći broj 
posjetitelja, početkom 2015. godine 
izvedeni su potrebni radovi na uređenju 
grobne kuće i okoliša mjesnog groblja u 
Beletincu. Zbog velikih problema s 
prokišnjavanjem krovišta i vlagom koja je 
zahvatila veći dio vanjske ovojnice izvršeni 
su potrebni krovopokrivački i fasaderski 
radovi te je uređen ulaz u grobnu kuću. Od 
ostalih radova svakako valja spomenuti 
izradu 28 metara dugačkog potpornog 
zida na koji je postavljena nova kovana 
ograde te postavu opločnika. Ukupna 
v r i j ednos t  i nves t i c i j e  i znos i l a  j e 
120.000,00 kuna.

Uređenje Društvenog doma i mjesnog trga 
u naselju Beletinec zahtijevalo je svojevrsni 
premještaj autobusne stanice na novu lokaciju. 
Nova autobusna stanica izgrađena je ispred 
zgrade Doma zdravlja, a sve u cilju što sigurnijeg 
boravka putnika za vrijeme čekanja autobusa te 
kvalitetnijeg korištenja prostora kao jednog od 
najvrijednijih resursa. Vrijednost investicije 
iznosila je 60.000,00 kuna, a obuhvaćala je 
i z radu projekta ,  i shođenje  pot rebn ih 
suglasnosti, betoniranje temelja i potpornog 
zida, postavljanje rubnika, asfaltiranje i 
premještaj kućice.  

U suradnji s Varaždin-
skom agencijom za marketing 
i promidžbu postavljene su 
nove autobusne kućice u 
naselju Križanec, Seketin, 
Sveti Ilija i Tomaševec Bišku-
pečki. Nove autobusne kućice 
uvelike su povećale sigurnost 
putnika, posebice djece, te im 
omogućile adekvatnu zaštitu 
od nepovoljnih vremenskih 
prilika. Ovim putem apelira-
mo na sve mještane spome-
nutih naselja i putnike da 
kućice održavaju urednima te 
spriječe moguća oštećenja. 

Završena I. faza uređenja centra umirovljenika, 
vinogradara i gospodarstvenika u Svetom Iliji 

Za uređenje društvenih domova – 350.000,00 kuna od 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Postavljene autobusne kućice u Križancu, 
Seketinu, Svetom Iliji i Tomaševcu Biškupečkom

sebe.” Strahovi, iščekivanje, izazovi, 
radost i ponos nakon uspjeha sastavni su 
dio života svih nas u Općini. Općina je naše 
danas i naše sutra. Rad se uvijek nagra-
đuje, a to u našem slučaju potvrđuje 
činjenica da smo u protekle tri godine samo 
od Ministarstva regionalnog razvoja i 
f o n d o v a  E u r o p s k e  u n i j e  d o b i l i 
1.220.000,00 kuna za unaprjeđenje 
infrastrukture i kvalitete života u našoj 
zajednici.

U izradu projektne dokumentacije 
za obnovu Društvenoga doma 

Seketin uložena je 21.000,00 kuna

Zamjena poda u kontejnerima u 
Žigrovcu i Tomaševcu Biškupečkom

stvenika u Svetome Iliji. Ukupna vrijednost 
projekta iznosit će više od 700.000,00 
kuna, budući da je Općina u obvezi uložiti 
u projekt 50% vlastitih sredstava, a 
njegovom realizacijom stvorit će se 
preduvjeti za društveni, kulturni i 
gospodarski razvitak Općine u cjelini. 
Dodijeljena potpora ministarstva, osim 
kapitalne, ima i emocionalnu vrijednost. 
Naime, u svaki projekt koji provodimo na 
području naše Općine unosimo “dio 
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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 s tradicijom uređenja dječjih igrališta na 
svom području. Nakon dugogodišnjeg čekanja naselja 
Beletinec, Križanec, Seketin i Sveti Ilija dobila su adekvatno 
uređene prostore na kojima će djeca i mladi moći provoditi 
svoje slobodno vrijeme. Na radost najmlađih, nabavljeni su i na 
igrališta postavljeni  parkovni sadržaji s najmodernijim 
spravama za igru. Unutar igrališta postavljene su klupice te je 
zasađeno raznoliko bilje kako bi se igrališta što bolje stopila s 
prirodnim krajolikom.  Radi povećanja sigurnosti korisnika, 
oko igrališta u naselju Beletinec, Križanec i Sveti Ilija 
postavljena je adekvatna zaštitna ograda. Nadamo se da će 
mještani spomenutih naselja čuvati svoja igrališta te ih 
održavati urednim i čistim. Općina Sveti Ilija iznimno je 
ponosna na ovaj projekt u koji je uloženo preko 100.000,00 
kuna. Nijedna investicija nije uzaludna ukoliko se njome 
povećava kvaliteta života i zadovoljstvo naših žitelja. 

Tijekom 2016. godine Općina Sveti Ilija krenula je s 
projektom izgradnje vodovodnih priključaka na dječjim 
igralištima u Križancu, Žigrovcu i Seketinu. U tu svrhu iz 
proračuna Općine izdvojeno je 20.000,00 kuna. Izgradnjom 
vodovodnih priključaka na dječjim igralištima uvelike će se 
olakšati problemi opskrbe pitkom vodom za vrijeme 
održavanja različitih sportskih, edukativnih i zabavnih 
manifestacija. Ovaj prijeko potreban i zanimljiv projekt dokaz 
je da komunalna infrastruktura na području Općine Sveti Ilija 
postaje sve razvijenija i u potpunosti zadovoljava potrebe širih 
interesnih skupina društva. 

Kako bi dokazala da je istinski prijatelj djeci Općina Sveti 
Ilija je, uz niz drugih aktivnosti i mjera, krenula s uređenjem i 
opremanjem postojećih dječjih igrališta. Tako su za potrebe 
dječjih igrališta u naselju Doljan, Krušljevec, Tomaševec 
Biškupečki i Žigrovec kupljena i postavljena nova igrala 
(tobogani, ljuljačke, klackalice i sl.). Radi povećanja sigurnosti 
djece na dječjem igralištu u Žigrovcu postavljena je zaštitna 
ograda. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 45.000,00 
kuna. U narednom razdoblju velika pozornost posvetit će se 
hortikulturalnom uređenju kako bi se dječja igrališta u 
potpunosti stopila s prirodnim okruženjem te postala 
svojevrsne oaze mira u kojima će djeca moći nesmetano uživati 
i provoditi svoje slobodno vrijeme. 

Kako bi udrugama na našem području, prilikom održavanja 
raznih kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija, omogućila što 
bolju prezentaciju njihovog kreativnog stvaralaštva i tradicijske 
baštine, Općina Sveti Ilija kupila je osam štandova. Štandovi su 
izrađeni od masivnog drva, a za njihovo idejno rješenje i izradu 
zaslužna je Srednja strukovna škola Varaždin. Osim Općine i 
udruga, štandove će za svoje potrebe moći koristiti poduzetnici, 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva te odgojno-obrazovne 
institucije. Za kupnju štandova iz proračuna Općine izdvojeno je 
10.500,00 kuna. 

U sk ladu s  ran i j im na javama, 
početkom 2017. godine započeli smo s 
energetskom obnovom objekta NK 
“Obreš”. Budući da su najveći problemi 
zabilježeni na zastarjelom sustavu grijanja, 
krenuli smo s njegovom modernizacijom te 
postavljanjem solarnih kolektora za 
pripremu sanitarne tople vode. Vrijednost 
spomenutih radova iznosila je 56.000,00 
kuna i u potpunosti je financirana od strane 
Općine Sveti Ilija. U narednom razdoblju, 
sukladno financijskim mogućnostima 
kluba i Općine, planira se izrada toplinske 
izolacije te nastavak uređenja prostorija 
nogometnog kluba. Nogometni klub 
Obreš jedan je od najboljih promotora 
naše Općine. Radi se o klubu u kojem su 

Općina Sveti Ilija i NK 
Bednja zajedničkim su snag-
ama početkom 2015. godine 
krenule u adaptaciju objekta. 
Cilj je izgledao nedostižan, no 
uz dobru pripremljenu dok-
umentaciju i veliku upornost, 
uspjelo se kroz 3 različita 
natječaja, koja su provodila 
Ministarstva i Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinko-
vitost, osigurati 70% sred-
stava za adaptaciju postojećeg 
objekta. S tvrtkom Varkom d.d. 
dogovoren produžetak vodov-
odne mreže od Beletinca prema 
Podevčevu i tako je omogu-
ćeno preseljenje priključka uz 
samo nogometno igralište te 
dostupnost pitke vode kroz 
cijelu kalendarsku godinu. 
Adaptacijom objekta zamije-
njeno je krovište, postavljeni su 
g romobran i ,  i zv r šena  je 
toplinska izolacija tavanskog 
prostora, zamijenjen je sustav 
grijanja na loživo ulje novim 
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Tomaševec

Žigrovec

Krušljevec

Novouređena dječja
igrališta u Beletincu, Križancu, 

Seketinu i Svetom Iliji

NK Obreš – novo energetsko postrojenje

Kupljeni štandovi za potrebe 
udruga, poduzetnika i općine

Energetska obnova NK Bednje
sustavom grijanja, tj. kotlom na pelete (drvena masa), 
postavljeni su solarni kolektori za pripremu sanitarne 
tople vode,  postavljena je termo fasada te su izvršeni 
potrebni radovi na uređenju interijera samog objekta. 
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svoje prve nogometne korake napravili 
prerano preminuli Silvestar Sabolčki i 
Kristijan Kitner, jedna od najvećih imena 
domaće nogometne lige. Njihove zasluge, 
kao i zasluge mnogih drugih istaknutih 

Realizacijom projekta objekt je poprimio 
potpuno novi izgled koji uvelike doprinosi 
atraktivnosti našeg kraja.

igrača ovoga Kluba,  zadužile su nas da 
Obrešu stvorimo kvalitetne uvjete za rad 
koje će im dodatno pomoći u postizanju 
vrhunskih sportskih rezultata.

Vodovodni priključci na 
dječjim igralištima u Križancu, 

Žigrovcu i Seketinu

Seketin

Dječja igrališta u Doljanu, 
Krušljevcu, Tomaševcu Biškupečkom

 i Žigrovcu opremljena novim igralima
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Po uzoru na općine i gradove koji bez politikantstva prilaze pitanju 
demografske obnove, općinski načelnik Marin Bosilj donio je 
Odluku o povećanju novčane pomoći za novorođenu djecu. 
Donošenjem takve odluke, željeli smo dati jasnu poruku svim 
mladim obiteljima koje žive ili planiraju živjeti na području Općine 
Sveti Ilija da ćemo ih bez ikakve zadrške poduprijeti u želji da 
stvore obitelji kojima će u središtu biti dječja igra, osmijeh i sreća. 
Naime, sreća takvih obitelji, sreća je svih nas. Za novorođenčad je 
u protekle četiri godine izdvojeno 244.000,00 kuna.

Općina Sveti Ilija pokazuje izniman senzibilitet prema djeci i 
nastoji učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi svojim najmlađim 
žiteljima omogućila adekvatan razvoj i sretno djetinjstvo. Iz 
navedenog razloga u 2017. godini povećano je sufinanciranje 
smještaja djece u vrtićima za 33,33 %, a za potrebe sufinanciranja 
u protekle četiri godine izdvojeno je ukupno 1.652.000,00 kuna. 
Djeca su naš zalog za bolju budućnost. Stoga je svaka investicija u 
njihov razvoj opravdana i dobrodošla. 

Kako bi djeci iz socijalno ugroženih obitelji osigurala redovitu i 
kvalitetnu prehranu tijekom boravka u školi, Općina Sveti Ilija 
redovito je sudjelovala u sufinanciranju troškova školske 
prehrane. Za tu svrhu iz proračuna Općine izdvojeno je gotovo 
77.000,00 kuna. Ova je samo jedna od mjera koja se provodila s 
ciljem unaprjeđenja kvalitete života te smanjenja rizika od 
siromaštva i socijalne isključivosti najranjivijih skupina našeg 
društva. 

Općina Sveti Ilija redovito prati i sufinancira obuku neplivača, 
odnosno školu plivanja koju polaze učenici trećih razreda OŠ 
„Beletinec“ i OŠ „Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji. U proteklom 
razdoblju za tu svrhu iz proračuna Općine izdvojeno je ukupno 
28.000,00 kuna. Školom plivanja nastoji se postići veći stupanj 
usvojenosti plivačkih znanja i tehnika te popularizirati bavljenje 
sportom. 

Kako bi djeci slabijeg imovinskog stanja omogućila jedinstvene 
doživljaje kojih će se sjećati cijeli život, Općina Sveti Ilija 
redovito sufinancira troškove maturalnih putovanja i škola u 
prirodi za učenike četvrtih i sedmih razreda osnovnih škola na 
našem području. Iz proračuna Općine za tu svrhu izdvojeno je 
9.500,00 kuna. Ovom  mjerom postiglo se da dani sunca i 
mora, dani radosti i sreće ne budu san već stvarnost svakog 
našeg djeteta. 

S ciljem nagrađivanja i poticanja kreativnih znanja i vještina, 
Općina Sveti Ilija redovito sufinancira troškove izdavanja 
školskog lista „ILEK“ kojeg zajedničkim snagama uređuju 
učenici i profesori OŠ „Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji. Školskim 
listom se na najbolji način prezentiraju znanja i sposobnosti 
naših učenika što uvelike doprinosi stvaranju pozitivnije slike 
Općine u javnosti. 

Općina Sveti Ilija, uz niz drugih mjera, redovito sufinancira i 
troškove različitih edukativnih radionica koje polaze učenici koji 
žele dodatno usavršiti svoja znanja i vještine u područjima koja 
najviše zaokupljaju njihovu pozornost. Smatramo da će se 
ulaganja u stjecanje dodatnih znanja i vještina  naših učenika u 
budućnosti itekako isplatiti. Općina Sveti Ilija već je u više 
navrata dokazala da postaje mjesto u kojem su znanje, rad i 
kreativnost pravilo, a ne iznimka. 

Kako bi učenicima omogućila da vrijeme provedeno za računalom 
iskoriste produktivno i konstruktivno te postanu stvaratelji 
informacijskih sustava, a ne samo njegovi korisnici, osnovna škola 
Beletinec organizirala je radionicu vizualnog programiranja.  
Radionicu je pohađalo 36 učenika iz desetak različitih škola te su 
stekli osnove korištenja programskog jezika „Scratch“ koji je vrlo 
popularan među djecom budući da im u skladu sa njihovom 
kreativnošću omogućava razvijanje različitih igara, priča, 
animacija i stripova. Općina Sveti Ilija sponzorirala je projekt 
nabavom majica koje će ostati podsjetnik na ovo zabavno i 
edukativno proljetno druženje. 

Blagdan svetog Nikole posebno je važan za djecu predškolske 
dobi. Dan je to kada uz osmijeh, zagrljaj i puno ljubavi dobivaju 
simbolične poklone koji uvelike uveseljavaju njihov mali svijet. U 
suradnji sa dječjim vrtićem „Anđeo“ i mjesnim odborima Općina 
Sveti Ilija redovito sufinancira nabavu simboličnih poklona za taj 
blagdan, a za tu svrhu izdvojeno je 20.000,00 kuna. Sreća i radost 
koja je tog dana toliko očita daje nam poticaj da i dalje neumorno 
radimo na stvaranju okruženja koji će našoj djeci omogućiti 
bezbrižno i sretno djetinjstvo. 

Općina Sveti Ilija je u 2016. godini po prvi puta u svojoj 
povijesti nagradila učenike i studente koji su postigli zapažene 
rezultate na natjecanjima. Ukupno je nagrađen 21 učenik te 2 
studenta, a za tu svrhu je iz proračuna Općine izdvojeno 
9.250,00 kuna. Ova gesta dokaz je da Općina Sveti Ilija uvijek i 
bez iznimke nagrađuje znanje i izvrsnost kvalitetnih mladih 
ljudi u kojima se nalazi naša budućnost. 

Nagrađivanje učenika generacije jedan je od projekata kojeg 
provodimo u suradnji s osnovnim školama na našem području i 
na koji smo najviše ponosni. Projektom nastojimo promovirati 
najbolje od najboljih jer takvi učenici su naš ponos i naša 
budućnost. Učenika generacije biraju učitelji i učenici u školama 
na temelju općeg uspjeha, odgojnih dostignuća te uključivanja 
u rad izvannastavnih aktivnosti, a Općina Sveti Ilija ih nagrađuje 
prijenosnim računalom. Ovim putem napominjemo da se rad, 
trud, upornost i znanje uvijek isplate te gotovo nikad ne ostanu 
nezamijećeni. 

U proteklom razdoblju puno se radilo na uspostavi 
ravnopravnog sustava stipendiranja koji će u jednakoj mjeri 
obuhvatiti sve kategorije studenata. Krajem 2015. godine 
donesen je novi pravilnik kojim je uređeno da se stipendije 
dodjeljuju prema više kriterija, odnosno nadarenim studentima, 
studentima sa lošijim socijalno – ekonomskim prilikama te 
studentima deficitarnih zanimanja. Ujedno, broj stipendija koje 
se dodjeljuju povećan je s 10 na 15 stipendija (5 stipendija po 
svakom kriteriju). Obrazovanje i znanost temelj su razvoja 
svakog društva pa tako i našeg. Uvjereni smo da će se ova 
svojevrsna „investicija“ od 294.000,00 kuna u budućnosti 
višestruko isplatiti.  

Povećane naknade za novorođenu djecu 

Za sufinanciranje smještaja djece
u dječjim vrtićima izdvojeno

je 1.652.000,00 kuna 

Sufinanciranje troškova školske 
prehrane za djecu slabijeg

imovinskog stanja

Sufinanciranje troškova radionice 
vizualnog programiranja u 
Osnovnoj školi Beletinec

Sufinanciranje troškova izdavanja
školskog lista „Ilek“

Sufinanciranje troškova 
škole plivanja

Sufinanciranje troškova maturalnih
putovanja i škola u prirodi

294.000,00 kuna za stipendije 
studentima s područja naše općine 

Sufinanciranje troškova dodatnih 
edukativnih radionica učenicima 

osnovnih škola

Nagrađivanje učenika generacije u
 osnovnim školama na našem području Nagrađivanje učenika i studenata 

koji su postigli zapažene 
rezultate na natjecanjima

Posljednjih nekoliko godina Općina Sveti Ilija se suočava s 
neprestanim optužbama da ne čini ništa kako bi se realizirao 
projekt izgradnje nove Osnovne škole u Svetom Iliji. Prije svega 
želimo istaknuti činjenicu da je osnivač/vlasnik Osnovne škole 
Varaždinska županija i ona jedina može donositi Odluke o načinu 
realizacije navedenog projekta. Općina Sveti Ilija može biti pomoć 
u operativnim stvarima te financijski sudjelovati u realizaciji 
projekta. Za razliku od ostalih aktera ove priče koji su velikim 
najavama nastojali prikazati da rade sve što je u njihovoj moći da 
se škola napokon izgradi, Općina Sveti Ilija je bez puno priče 
djelovala. Tako su za potrebe izgradnje škole kupljena adekvatna 
zemljišta te izrađena sva potrebna projektna dokumentacija. Za tu 
svrhu je iz proračuna Općine izdvojeno gotovo 1.034.000,00 
kuna. Uložen novac je novac svih Vas koji svojim radom, odnosno 
izdvajanjima redovito doprinosite realizaciji projekata na 
području naše Općine. Nova, suvremeno opremljena škola i 
dvorana naš je zajednički san. Krajnje je vrijeme da prije svega  
Država i Županija nađu načina da se riješi ovaj dugogodišnji 
problem (izvor financiranja) na radost i zadovoljstva svih nas. 
Općina Sveti Ilija uvijek će dati podršku kvalitetnim projektima 
kojima se poboljšava kvaliteta života te stvara dodana vrijednost 
za naše žitelje, posebice djecu koja su naše najveće blago i  zalog 
za bolje sutra.  

Općina uložila 1.034.000,00 kuna u kupnju 
zemljišta i izradu projekata za gradnju nove 

osnovne škole u Svetom Iliji

Sufinanciranje troškova poklona
za djecu predškolske dobi 

povodom blagdana svetog Nikole

NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU 

dijete 
u obitelji

prvo

drugo

treće

četvrto

peto i više

naknada 
prije povećanja

1.000,00 kn

1.500,00 kn

2.000,00 kn

2.000,00 kn

2.000,00 kn

naknada 
poslije povećanja

1.000,00 kn

2.000,00 kn

10.000,00 kn

15.000,00 kn

3.000,00 kn
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Po uzoru na općine i gradove koji bez politikantstva prilaze pitanju 
demografske obnove, općinski načelnik Marin Bosilj donio je 
Odluku o povećanju novčane pomoći za novorođenu djecu. 
Donošenjem takve odluke, željeli smo dati jasnu poruku svim 
mladim obiteljima koje žive ili planiraju živjeti na području Općine 
Sveti Ilija da ćemo ih bez ikakve zadrške poduprijeti u želji da 
stvore obitelji kojima će u središtu biti dječja igra, osmijeh i sreća. 
Naime, sreća takvih obitelji, sreća je svih nas. Za novorođenčad je 
u protekle četiri godine izdvojeno 244.000,00 kuna.

Općina Sveti Ilija pokazuje izniman senzibilitet prema djeci i 
nastoji učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi svojim najmlađim 
žiteljima omogućila adekvatan razvoj i sretno djetinjstvo. Iz 
navedenog razloga u 2017. godini povećano je sufinanciranje 
smještaja djece u vrtićima za 33,33 %, a za potrebe sufinanciranja 
u protekle četiri godine izdvojeno je ukupno 1.652.000,00 kuna. 
Djeca su naš zalog za bolju budućnost. Stoga je svaka investicija u 
njihov razvoj opravdana i dobrodošla. 

Kako bi djeci iz socijalno ugroženih obitelji osigurala redovitu i 
kvalitetnu prehranu tijekom boravka u školi, Općina Sveti Ilija 
redovito je sudjelovala u sufinanciranju troškova školske 
prehrane. Za tu svrhu iz proračuna Općine izdvojeno je gotovo 
77.000,00 kuna. Ova je samo jedna od mjera koja se provodila s 
ciljem unaprjeđenja kvalitete života te smanjenja rizika od 
siromaštva i socijalne isključivosti najranjivijih skupina našeg 
društva. 

Općina Sveti Ilija redovito prati i sufinancira obuku neplivača, 
odnosno školu plivanja koju polaze učenici trećih razreda OŠ 
„Beletinec“ i OŠ „Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji. U proteklom 
razdoblju za tu svrhu iz proračuna Općine izdvojeno je ukupno 
28.000,00 kuna. Školom plivanja nastoji se postići veći stupanj 
usvojenosti plivačkih znanja i tehnika te popularizirati bavljenje 
sportom. 

Kako bi djeci slabijeg imovinskog stanja omogućila jedinstvene 
doživljaje kojih će se sjećati cijeli život, Općina Sveti Ilija 
redovito sufinancira troškove maturalnih putovanja i škola u 
prirodi za učenike četvrtih i sedmih razreda osnovnih škola na 
našem području. Iz proračuna Općine za tu svrhu izdvojeno je 
9.500,00 kuna. Ovom  mjerom postiglo se da dani sunca i 
mora, dani radosti i sreće ne budu san već stvarnost svakog 
našeg djeteta. 

S ciljem nagrađivanja i poticanja kreativnih znanja i vještina, 
Općina Sveti Ilija redovito sufinancira troškove izdavanja 
školskog lista „ILEK“ kojeg zajedničkim snagama uređuju 
učenici i profesori OŠ „Vladimir Nazor“ u Svetom Iliji. Školskim 
listom se na najbolji način prezentiraju znanja i sposobnosti 
naših učenika što uvelike doprinosi stvaranju pozitivnije slike 
Općine u javnosti. 

Općina Sveti Ilija, uz niz drugih mjera, redovito sufinancira i 
troškove različitih edukativnih radionica koje polaze učenici koji 
žele dodatno usavršiti svoja znanja i vještine u područjima koja 
najviše zaokupljaju njihovu pozornost. Smatramo da će se 
ulaganja u stjecanje dodatnih znanja i vještina  naših učenika u 
budućnosti itekako isplatiti. Općina Sveti Ilija već je u više 
navrata dokazala da postaje mjesto u kojem su znanje, rad i 
kreativnost pravilo, a ne iznimka. 

Kako bi učenicima omogućila da vrijeme provedeno za računalom 
iskoriste produktivno i konstruktivno te postanu stvaratelji 
informacijskih sustava, a ne samo njegovi korisnici, osnovna škola 
Beletinec organizirala je radionicu vizualnog programiranja.  
Radionicu je pohađalo 36 učenika iz desetak različitih škola te su 
stekli osnove korištenja programskog jezika „Scratch“ koji je vrlo 
popularan među djecom budući da im u skladu sa njihovom 
kreativnošću omogućava razvijanje različitih igara, priča, 
animacija i stripova. Općina Sveti Ilija sponzorirala je projekt 
nabavom majica koje će ostati podsjetnik na ovo zabavno i 
edukativno proljetno druženje. 

Blagdan svetog Nikole posebno je važan za djecu predškolske 
dobi. Dan je to kada uz osmijeh, zagrljaj i puno ljubavi dobivaju 
simbolične poklone koji uvelike uveseljavaju njihov mali svijet. U 
suradnji sa dječjim vrtićem „Anđeo“ i mjesnim odborima Općina 
Sveti Ilija redovito sufinancira nabavu simboličnih poklona za taj 
blagdan, a za tu svrhu izdvojeno je 20.000,00 kuna. Sreća i radost 
koja je tog dana toliko očita daje nam poticaj da i dalje neumorno 
radimo na stvaranju okruženja koji će našoj djeci omogućiti 
bezbrižno i sretno djetinjstvo. 

Općina Sveti Ilija je u 2016. godini po prvi puta u svojoj 
povijesti nagradila učenike i studente koji su postigli zapažene 
rezultate na natjecanjima. Ukupno je nagrađen 21 učenik te 2 
studenta, a za tu svrhu je iz proračuna Općine izdvojeno 
9.250,00 kuna. Ova gesta dokaz je da Općina Sveti Ilija uvijek i 
bez iznimke nagrađuje znanje i izvrsnost kvalitetnih mladih 
ljudi u kojima se nalazi naša budućnost. 

Nagrađivanje učenika generacije jedan je od projekata kojeg 
provodimo u suradnji s osnovnim školama na našem području i 
na koji smo najviše ponosni. Projektom nastojimo promovirati 
najbolje od najboljih jer takvi učenici su naš ponos i naša 
budućnost. Učenika generacije biraju učitelji i učenici u školama 
na temelju općeg uspjeha, odgojnih dostignuća te uključivanja 
u rad izvannastavnih aktivnosti, a Općina Sveti Ilija ih nagrađuje 
prijenosnim računalom. Ovim putem napominjemo da se rad, 
trud, upornost i znanje uvijek isplate te gotovo nikad ne ostanu 
nezamijećeni. 

U proteklom razdoblju puno se radilo na uspostavi 
ravnopravnog sustava stipendiranja koji će u jednakoj mjeri 
obuhvatiti sve kategorije studenata. Krajem 2015. godine 
donesen je novi pravilnik kojim je uređeno da se stipendije 
dodjeljuju prema više kriterija, odnosno nadarenim studentima, 
studentima sa lošijim socijalno – ekonomskim prilikama te 
studentima deficitarnih zanimanja. Ujedno, broj stipendija koje 
se dodjeljuju povećan je s 10 na 15 stipendija (5 stipendija po 
svakom kriteriju). Obrazovanje i znanost temelj su razvoja 
svakog društva pa tako i našeg. Uvjereni smo da će se ova 
svojevrsna „investicija“ od 294.000,00 kuna u budućnosti 
višestruko isplatiti.  

Povećane naknade za novorođenu djecu 

Za sufinanciranje smještaja djece
u dječjim vrtićima izdvojeno

je 1.652.000,00 kuna 

Sufinanciranje troškova školske 
prehrane za djecu slabijeg

imovinskog stanja

Sufinanciranje troškova radionice 
vizualnog programiranja u 
Osnovnoj školi Beletinec

Sufinanciranje troškova izdavanja
školskog lista „Ilek“

Sufinanciranje troškova 
škole plivanja

Sufinanciranje troškova maturalnih
putovanja i škola u prirodi

294.000,00 kuna za stipendije 
studentima s područja naše općine 

Sufinanciranje troškova dodatnih 
edukativnih radionica učenicima 

osnovnih škola

Nagrađivanje učenika generacije u
 osnovnim školama na našem području Nagrađivanje učenika i studenata 

koji su postigli zapažene 
rezultate na natjecanjima

Posljednjih nekoliko godina Općina Sveti Ilija se suočava s 
neprestanim optužbama da ne čini ništa kako bi se realizirao 
projekt izgradnje nove Osnovne škole u Svetom Iliji. Prije svega 
želimo istaknuti činjenicu da je osnivač/vlasnik Osnovne škole 
Varaždinska županija i ona jedina može donositi Odluke o načinu 
realizacije navedenog projekta. Općina Sveti Ilija može biti pomoć 
u operativnim stvarima te financijski sudjelovati u realizaciji 
projekta. Za razliku od ostalih aktera ove priče koji su velikim 
najavama nastojali prikazati da rade sve što je u njihovoj moći da 
se škola napokon izgradi, Općina Sveti Ilija je bez puno priče 
djelovala. Tako su za potrebe izgradnje škole kupljena adekvatna 
zemljišta te izrađena sva potrebna projektna dokumentacija. Za tu 
svrhu je iz proračuna Općine izdvojeno gotovo 1.034.000,00 
kuna. Uložen novac je novac svih Vas koji svojim radom, odnosno 
izdvajanjima redovito doprinosite realizaciji projekata na 
području naše Općine. Nova, suvremeno opremljena škola i 
dvorana naš je zajednički san. Krajnje je vrijeme da prije svega  
Država i Županija nađu načina da se riješi ovaj dugogodišnji 
problem (izvor financiranja) na radost i zadovoljstva svih nas. 
Općina Sveti Ilija uvijek će dati podršku kvalitetnim projektima 
kojima se poboljšava kvaliteta života te stvara dodana vrijednost 
za naše žitelje, posebice djecu koja su naše najveće blago i  zalog 
za bolje sutra.  

Općina uložila 1.034.000,00 kuna u kupnju 
zemljišta i izradu projekata za gradnju nove 

osnovne škole u Svetom Iliji

Sufinanciranje troškova poklona
za djecu predškolske dobi 

povodom blagdana svetog Nikole
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Povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana podijeljene su božićnice 
redovnim i nezaposlenim izvanrednim 
studentima s područja Općine Sveti Ilija. 
Ukupno je podijeljeno 160 božićnica i za tu 
svrhu je iz proračuna izdvojeno 56.000,00 
kuna. Prilikom podjele čelnici Općine 

U suradnji sa tvrtkom Čistoća d.o.o. 
Općina Sveti Ilija osigurala je svojim 
samačkim i staračkim domaćinstvima 
ulazak u nove kategorije naplate odvoza 
otpada. Sukladno navedenom, trošak 
odvoza otpada za samačka domaćinstva 
iznosit će 20,32 kune mjesečno, dok će 
staračka domaćinstva u kojima žive samo 

U cilju osposobljavanja osoba srednje i 
starije životne dobi, koje do sada nisu imale 
priliku steći nova znanja vezana uz 
informatičku tehnologiju, sredinom 
veljače započeo je program obuke za rad 
na računalu. Program se odvija u suradnji 
sa OŠ“ Beletinec“ i OŠ „Vladimir Nazor“ i 
pohađa ga trideset dvoje naših žitelja. 

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina 
Sveti Ilija je u razdoblju od  1. travnja do 30. studenog 2016. 
godine provodila program "Pomoć i njega starijim korisnicima 
socijalne pomoći i starijim osobama u njihovim domaćinstvima - 
pomoć zajednici". Osnovni cilj programa jest poticanje 
zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena te poboljšanje 
kvalitete življenja osoba starije životne dobi. Troškove bruto 
plaće, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, financira 
Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa "Razvoj 
ljudskih potencijala 2007. - 2013". U okviru spomenutog 
programa zaposlena je gospođa Dragica Barulek koja je obilazila 
sedam staračkih domaćinstva na području  naše Općine te 
obavljala poslove dostave namirnica, lijekova, pripreme obroka, 
organiziranja prehrane,  održavanja čistoće stambenog prostora, 
pomoći pri odlasku liječniku i sl. Budući da su postojale najave da 
će se sa programom nastaviti i u 2017. godini, usprkos brojnim 

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 Sveti Ilija sufinancirala je program "Pomoć u kući starijim 
osobama" kojeg je Društvo Crvenog križa Varaždinske županije 
provodilo tijekom 2015. godine. Program je obuhvaćao osam 
osoba s područja naše općine koje su odabrane od strane Crvenog 
križa. Program Pomoći u kući starijim osobama podrazumijevao je 
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 
željeli smo dati do znanja starijim osobama da ih poštujemo i 
cijenimo te da su oni bitan dio naše zajednice. 

Sredinom ožujka ove godine započela je podjela 
humanitarnih paketa u sklopu Projekta “Humanitarni paket za 
središnju Hrvatsku”, a  koji se financira iz Fonda europske pomoći 
za najpotrebnije – FEAD i  koji je odobrilo Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj projekta je 
Hrvatski Crveni križ, a cilj je podjelom paketa hrane i higijenskih 
potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od 
siromaštva. Općina Sveti Ilija uključila se u ovaj Projekt u vidu 
pružanja pomoći prilikom dostave te je izravno svjedočila sreći i 
zadovoljstvu korisnika Projekta. Ovime je dokazano da oni 
najpotrebniji nikada ne ostaju sami u svojim nedaćama i da su uz 
njih oni koji im na različite načine žele učiniti život 
dostojanstvenijim i ljepšim. 

Općina Sveti Ilija redovito uključuje radno sposobne korisnike 
zajamčene minimalne naknade (socijalne pomoći) u rad za opće 
dobro bez naknade. Uključivanjem u rad za opće dobro smanjuje 
se socijalna isključenost korisnika zajamčene minimalne naknade, 
potiče se društvena odgovornost i pravo na rad pojedinca. 
Korisnici zajamčene minimalne naknade angažirani su na 
poslovima uređenja javnih površina (čišćenje nogostupa od 

Udruge kao slobodna i dobrovoljna 
udruženja, imaju veliku važnost u 
funkcioniranju naše zajednice. S ciljem 
sveobuhvatnog rasta i razvoja društva, 
Općina Sveti Ilija je za financiranje 

Za 160 božićnica 
izdvojeno 56.000,00 kuna

Za samačka i staračka domaćinstva jeftinije zbrinjavanje otpada

Informatika za osobe srednje i starije životne dobi

Osjećaj veće vrijednosti 
- program pomoć zajednici

Rad za opće dobro

U cilju pružanja pomoći najugroženijim žiteljima s područja 
naše općine, a koji zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi ne 
mogu pronaći zaposlenje, Općina Sveti Ilija se redovito 
uključuje u program Javnih radova koji se provodi u suradnji sa 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Troškove bruto plaće 
zaposlenih u potpunosti snosi Zavod za zapošljavanje, dok 
Općina Sveti Ilija podmiruje troškove nabave zaštitne odjeće i 
obuće, troškove osposobljavanja za rad sa strojevima i 
osiguranja od nezgoda. S obzirom na jasno definirane kvote 
tijekom 2017. godine u program Javnog rada moći će se 
uključiti svega 3 osobe. Program Javnih radova, u kojem je u 
proteklom razdoblju sudjelovalo 44 osoba s našeg područja, 
uvelike doprinosi stvaranju ugodnog okruženja u zajednici te 
omogućuje najranjivijim slojevima društva da ostvare dohodak 
koji će im pomoći u podmirivanju osnovnih životnih potreba. 

Javni radovi u Općini Sveti Ilija

Sufinanciranje programa 
"Pomoć u kući starijim osobama"Crveni križ – podjela 

humanitarnih paketa

                  

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA UTROŠENO 1.750.000,00 KUNA
programa i projekata udruga izdvojila 
1.750.000,00 kuna. Najveći iznos 
sredstava, sukladno Zakonu o vatrogastvu, 
izdvojen je za potrebe Vatrogasne 
zajednice Općine Sveti Ilija. Općina Sveti 

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. 

dva člana oboje životne dobi od 70 godina 
na više, za istu uslugu morati izdvojiti 
28,69 kuna. Ostala domaćinstva će uslugu 
odvoza otpada plaćati po cijeni od 36,54 
kune. Kako bi ostvarili pravo na spomenute 
p o v l a s t i c e ,  s a m a č k a  i  s t a r a č k a 
domaćinstva moraju zatražiti potvrdu 

Jedinstvenog upravnog odjela o statusu 
kućanstva te istu dostaviti u tvrtku Čistoća 
d.o.o. Općina Sveti Ilija odlučna je u 
nastojanju da bude predvodnik odgovorne 
prakse gospodarenja otpadom te da 
budućim generacijama osigura zdrav i čist 
okoliš. 

Trošak provedbe programa iznosi 
12.000,00 kuna i financira se iz proračuna 
Općine. Završetkom programa obuke 
polaznici će steći nova znanja i vještine 
koje će uvelike doprinijeti poboljšanju 
njihovih kompetencija te im omogućiti da 
se lakše snalaze u ovom svijetu digitalnih 
informacija.  

upitima, nismo dobili konkretne odgovore o njegovoj sudbini. 
Program pomoći zajednici uvelike je doprinio sprečavanju 
socijalne isključenosti starijih osoba te im je pokazao da u svojom 
patnjama nisu sami. 

snijega i šljunka, uređivanje groblja, cvjetnjaka, dječjih igrališta i 
slično). Radom za opće dobro korisnici zajamčene minimalne 
naknade na svojevrstan način prezentiraju svoje sposobnosti i 
vještine koji mogu biti odlična preporuka u pronalasku 
zaposlenja. Ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima na 
predanom i odgovornom radu prilikom uređenja javnih površina 
što uvelike doprinosi stvaranju ljepše slike općine u javnosti. 

U suradnji sa Poliklinikom Sveti Nikola iz Varaždina, Općina 
Sveti Ilija omogućila je svojim žiteljima besplatni pregled vida i 
mjerenje očnog tlaka s ciljem utvrđivanja bolesti glaukoma.  
Pregledi su obavljeni 28. siječnja 2016. godine u vijećnici Općine 
Sveti Ilija i dan kasnije u OŠ Beletinec.  Pregledu se odazvao velik 
broj naših žitelja što nam daje dodatni poticaj da organiziramo 
različite preventivne preglede na području naše općine s ciljem 
poboljšanja kvalitete zdrastvene zaštite. 

Besplatni pregled vida i 
mjerenje očnog tlaka

Ilija će uvijek „sponzorirati“ projekte 
udruga koji jačaju zajednicu i povezuju nas 
u društvo u kojem se može živjeti bolje i 
ljepše. 
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Povodom božićnih i novogodišnjih 
blagdana podijeljene su božićnice 
redovnim i nezaposlenim izvanrednim 
studentima s područja Općine Sveti Ilija. 
Ukupno je podijeljeno 160 božićnica i za tu 
svrhu je iz proračuna izdvojeno 56.000,00 
kuna. Prilikom podjele čelnici Općine 

U suradnji sa tvrtkom Čistoća d.o.o. 
Općina Sveti Ilija osigurala je svojim 
samačkim i staračkim domaćinstvima 
ulazak u nove kategorije naplate odvoza 
otpada. Sukladno navedenom, trošak 
odvoza otpada za samačka domaćinstva 
iznosit će 20,32 kune mjesečno, dok će 
staračka domaćinstva u kojima žive samo 

U cilju osposobljavanja osoba srednje i 
starije životne dobi, koje do sada nisu imale 
priliku steći nova znanja vezana uz 
informatičku tehnologiju, sredinom 
veljače započeo je program obuke za rad 
na računalu. Program se odvija u suradnji 
sa OŠ“ Beletinec“ i OŠ „Vladimir Nazor“ i 
pohađa ga trideset dvoje naših žitelja. 

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Općina 
Sveti Ilija je u razdoblju od  1. travnja do 30. studenog 2016. 
godine provodila program "Pomoć i njega starijim korisnicima 
socijalne pomoći i starijim osobama u njihovim domaćinstvima - 
pomoć zajednici". Osnovni cilj programa jest poticanje 
zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih žena te poboljšanje 
kvalitete življenja osoba starije životne dobi. Troškove bruto 
plaće, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, financira 
Europski socijalni fond u okviru Operativnog programa "Razvoj 
ljudskih potencijala 2007. - 2013". U okviru spomenutog 
programa zaposlena je gospođa Dragica Barulek koja je obilazila 
sedam staračkih domaćinstva na području  naše Općine te 
obavljala poslove dostave namirnica, lijekova, pripreme obroka, 
organiziranja prehrane,  održavanja čistoće stambenog prostora, 
pomoći pri odlasku liječniku i sl. Budući da su postojale najave da 
će se sa programom nastaviti i u 2017. godini, usprkos brojnim 

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 Sveti Ilija sufinancirala je program "Pomoć u kući starijim 
osobama" kojeg je Društvo Crvenog križa Varaždinske županije 
provodilo tijekom 2015. godine. Program je obuhvaćao osam 
osoba s područja naše općine koje su odabrane od strane Crvenog 
križa. Program Pomoći u kući starijim osobama podrazumijevao je 
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 
željeli smo dati do znanja starijim osobama da ih poštujemo i 
cijenimo te da su oni bitan dio naše zajednice. 

Sredinom ožujka ove godine započela je podjela 
humanitarnih paketa u sklopu Projekta “Humanitarni paket za 
središnju Hrvatsku”, a  koji se financira iz Fonda europske pomoći 
za najpotrebnije – FEAD i  koji je odobrilo Ministarstvo za 
demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj projekta je 
Hrvatski Crveni križ, a cilj je podjelom paketa hrane i higijenskih 
potrepština pomoći siromašnim osobama ili osobama u riziku od 
siromaštva. Općina Sveti Ilija uključila se u ovaj Projekt u vidu 
pružanja pomoći prilikom dostave te je izravno svjedočila sreći i 
zadovoljstvu korisnika Projekta. Ovime je dokazano da oni 
najpotrebniji nikada ne ostaju sami u svojim nedaćama i da su uz 
njih oni koji im na različite načine žele učiniti život 
dostojanstvenijim i ljepšim. 

Općina Sveti Ilija redovito uključuje radno sposobne korisnike 
zajamčene minimalne naknade (socijalne pomoći) u rad za opće 
dobro bez naknade. Uključivanjem u rad za opće dobro smanjuje 
se socijalna isključenost korisnika zajamčene minimalne naknade, 
potiče se društvena odgovornost i pravo na rad pojedinca. 
Korisnici zajamčene minimalne naknade angažirani su na 
poslovima uređenja javnih površina (čišćenje nogostupa od 

Udruge kao slobodna i dobrovoljna 
udruženja, imaju veliku važnost u 
funkcioniranju naše zajednice. S ciljem 
sveobuhvatnog rasta i razvoja društva, 
Općina Sveti Ilija je za financiranje 

Za 160 božićnica 
izdvojeno 56.000,00 kuna

Za samačka i staračka domaćinstva jeftinije zbrinjavanje otpada

Informatika za osobe srednje i starije životne dobi

Osjećaj veće vrijednosti 
- program pomoć zajednici

Rad za opće dobro

U cilju pružanja pomoći najugroženijim žiteljima s područja 
naše općine, a koji zbog zdravstvenih razloga ili životne dobi ne 
mogu pronaći zaposlenje, Općina Sveti Ilija se redovito 
uključuje u program Javnih radova koji se provodi u suradnji sa 
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Troškove bruto plaće 
zaposlenih u potpunosti snosi Zavod za zapošljavanje, dok 
Općina Sveti Ilija podmiruje troškove nabave zaštitne odjeće i 
obuće, troškove osposobljavanja za rad sa strojevima i 
osiguranja od nezgoda. S obzirom na jasno definirane kvote 
tijekom 2017. godine u program Javnog rada moći će se 
uključiti svega 3 osobe. Program Javnih radova, u kojem je u 
proteklom razdoblju sudjelovalo 44 osoba s našeg područja, 
uvelike doprinosi stvaranju ugodnog okruženja u zajednici te 
omogućuje najranjivijim slojevima društva da ostvare dohodak 
koji će im pomoći u podmirivanju osnovnih životnih potreba. 
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"Pomoć u kući starijim osobama"Crveni križ – podjela 

humanitarnih paketa

                  

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA UTROŠENO 1.750.000,00 KUNA
programa i projekata udruga izdvojila 
1.750.000,00 kuna. Najveći iznos 
sredstava, sukladno Zakonu o vatrogastvu, 
izdvojen je za potrebe Vatrogasne 
zajednice Općine Sveti Ilija. Općina Sveti 

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. 

dva člana oboje životne dobi od 70 godina 
na više, za istu uslugu morati izdvojiti 
28,69 kuna. Ostala domaćinstva će uslugu 
odvoza otpada plaćati po cijeni od 36,54 
kune. Kako bi ostvarili pravo na spomenute 
p o v l a s t i c e ,  s a m a č k a  i  s t a r a č k a 
domaćinstva moraju zatražiti potvrdu 

Jedinstvenog upravnog odjela o statusu 
kućanstva te istu dostaviti u tvrtku Čistoća 
d.o.o. Općina Sveti Ilija odlučna je u 
nastojanju da bude predvodnik odgovorne 
prakse gospodarenja otpadom te da 
budućim generacijama osigura zdrav i čist 
okoliš. 

Trošak provedbe programa iznosi 
12.000,00 kuna i financira se iz proračuna 
Općine. Završetkom programa obuke 
polaznici će steći nova znanja i vještine 
koje će uvelike doprinijeti poboljšanju 
njihovih kompetencija te im omogućiti da 
se lakše snalaze u ovom svijetu digitalnih 
informacija.  

upitima, nismo dobili konkretne odgovore o njegovoj sudbini. 
Program pomoći zajednici uvelike je doprinio sprečavanju 
socijalne isključenosti starijih osoba te im je pokazao da u svojom 
patnjama nisu sami. 

snijega i šljunka, uređivanje groblja, cvjetnjaka, dječjih igrališta i 
slično). Radom za opće dobro korisnici zajamčene minimalne 
naknade na svojevrstan način prezentiraju svoje sposobnosti i 
vještine koji mogu biti odlična preporuka u pronalasku 
zaposlenja. Ovim putem zahvaljujemo svim korisnicima na 
predanom i odgovornom radu prilikom uređenja javnih površina 
što uvelike doprinosi stvaranju ljepše slike općine u javnosti. 

U suradnji sa Poliklinikom Sveti Nikola iz Varaždina, Općina 
Sveti Ilija omogućila je svojim žiteljima besplatni pregled vida i 
mjerenje očnog tlaka s ciljem utvrđivanja bolesti glaukoma.  
Pregledi su obavljeni 28. siječnja 2016. godine u vijećnici Općine 
Sveti Ilija i dan kasnije u OŠ Beletinec.  Pregledu se odazvao velik 
broj naših žitelja što nam daje dodatni poticaj da organiziramo 
različite preventivne preglede na području naše općine s ciljem 
poboljšanja kvalitete zdrastvene zaštite. 

Besplatni pregled vida i 
mjerenje očnog tlaka

Ilija će uvijek „sponzorirati“ projekte 
udruga koji jačaju zajednicu i povezuju nas 
u društvo u kojem se može živjeti bolje i 
ljepše. 
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Općina Sveti Ilija veliku pozornost 
posvećuje uređenju sakralnih objekata na 
svom području. Tome u prilog, najbolje 
govori činjenica da je samo u adaptaciju i 
uređenje kapelica uloženo više od 
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a .  J e d a n  o d 
najzahtjevnijih financijskih i operativnih 
projekta bila je adaptacija kapelice Gospe 
Karmelske u Seketinu, kojoj je zbog 
starosti i dotrajalosti prijetilo rušenje. 
Samo u njezinu obnovu uloženo je 
83.0000,00 kuna. Svojevrsnu preobrazbu 

U  2 0 1 4 .  g o d i n i ,  n a 
inicijativu župnika Izidora 
Fereka, izvedeni su radovi na 
obnovi krovišta župne crkve 
svetog Ilije Proroka. Budući da 
je obnova krovišta iziskivala 
značajna financijska sredstva  
koja u potpunosti nisu mogla 
biti osigurana sredstvima župe 
te  donac i jama žup l jana , 
Općina Sveti Ilija se uključila u 
p r o j e k t  s a  i z n o s o m  o d 
30.000,00 kuna. Crkva svetog 
Ilija Proroka svojevrsni je ukras 
našeg kraja i mjesto gdje svaki 
vjernik postaje dionikom 
velikog duhovnog bogatstva. 

U nedjelju 12. lipnja 2016. 
godine, Varaždinski monsinjor 
Josip Mrzljak u Beletincu je  
blagoslovio novu kalvariju i 
križni put čime je dovršeno 
uređenje  Hoste .  P ro jekt 
dovršenja postaja križnog puta, 
za koji posebne zasluge idu 
bivšim i sadašnjem župniku te 
župljanima koji su svojim 
d o b r o v o l j n i m  r a d o m 
sudje lova l i  u  i zgradnj i  i 
uređenju, ima vrlo važan 
kulturni i religiozni čin. Naime, 
uređena kalvarija i križni put 
istodobno obogaćuju kulturnu 
ponudu  naše  Opć ine  t e 
dokazuju odanost jednog 
naraštaja Svevišnjem Bogu. 

Na inic i jat ivu Mjesnog odbora 
Kruš l jevec na dječjem igra l i š tu 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. Ovim projektom, mještani 
naselja Krušljevec još su jednom dokazali 
da je upravo zajedništvo snažan pokretač 
razvoja društva i sredine u kojoj živimo. 

U sklopu proslave Dana 
općine Sveti Ilija, 16. srpnja 
2016. godine, održana je  
službena primopredaja i 
blagoslov novog kombi vozila 
k u p l j e n o g  z a  p o t r e b e  
Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Sveti I l i ja. Novi 
vatrogasni kombi marke 
Peugeot Boxer, vrijednosti 
240.000,00 kuna, kupljen je 
na leasing od dvije godine 
sredstvima koje Općina, 
prema Zakonu u vatrogastvu, 
i z d v a j a  z a  p o t r e b e 
Vatrogasne zajednice Općine 
Sveti Ilija. 

"Kad se male 
ruke slože - sjenica 
se podignuti može"

Župljani izgradili križni put na hosti

Primopredaja novog vatrogasnog kombi vozila

U adaptaciju i uređenje kapelica 
uloženo više od 100.000,00 kuna

Općina
pomogla obnovu
krovišta župne 

crkve u 
Svetom Iliji s

30.000,00 kuna

doživjela je i kapelica Pomoćnice kršćana u 
Svetom Iliji na kojoj su zamijenjena vrata, 
restaurirana postojeća ograda te su 
postavljene podne keramičke pločice. 
Zbog zaštite interijera i očuvanja kulturne 
vrijednosti na kapelici Svetog Florijana u 
Svetom Il i j i  zamijenjena su vrata. 
Vrijednost brojnih sakralnih objekata na 
našem području prije svega je vjerska i 
povijesna. Kapelice i župne crkve bile su i 
ostat će trajni svjedoci neprekinute veze 
između čovjeka i njegove vjere.
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Općina Sveti Ilija veliku pozornost 
posvećuje uređenju sakralnih objekata na 
svom području. Tome u prilog, najbolje 
govori činjenica da je samo u adaptaciju i 
uređenje kapelica uloženo više od 
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0  k u n a .  J e d a n  o d 
najzahtjevnijih financijskih i operativnih 
projekta bila je adaptacija kapelice Gospe 
Karmelske u Seketinu, kojoj je zbog 
starosti i dotrajalosti prijetilo rušenje. 
Samo u njezinu obnovu uloženo je 
83.0000,00 kuna. Svojevrsnu preobrazbu 

U  2 0 1 4 .  g o d i n i ,  n a 
inicijativu župnika Izidora 
Fereka, izvedeni su radovi na 
obnovi krovišta župne crkve 
svetog Ilije Proroka. Budući da 
je obnova krovišta iziskivala 
značajna financijska sredstva  
koja u potpunosti nisu mogla 
biti osigurana sredstvima župe 
te  donac i jama žup l jana , 
Općina Sveti Ilija se uključila u 
p r o j e k t  s a  i z n o s o m  o d 
30.000,00 kuna. Crkva svetog 
Ilija Proroka svojevrsni je ukras 
našeg kraja i mjesto gdje svaki 
vjernik postaje dionikom 
velikog duhovnog bogatstva. 

U nedjelju 12. lipnja 2016. 
godine, Varaždinski monsinjor 
Josip Mrzljak u Beletincu je  
blagoslovio novu kalvariju i 
križni put čime je dovršeno 
uređenje  Hoste .  P ro jekt 
dovršenja postaja križnog puta, 
za koji posebne zasluge idu 
bivšim i sadašnjem župniku te 
župljanima koji su svojim 
d o b r o v o l j n i m  r a d o m 
sudje lova l i  u  i zgradnj i  i 
uređenju, ima vrlo važan 
kulturni i religiozni čin. Naime, 
uređena kalvarija i križni put 
istodobno obogaćuju kulturnu 
ponudu  naše  Opć ine  t e 
dokazuju odanost jednog 
naraštaja Svevišnjem Bogu. 

Na inic i jat ivu Mjesnog odbora 
Kruš l jevec na dječjem igra l i š tu 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. Ovim projektom, mještani 
naselja Krušljevec još su jednom dokazali 
da je upravo zajedništvo snažan pokretač 
razvoja društva i sredine u kojoj živimo. 

U sklopu proslave Dana 
općine Sveti Ilija, 16. srpnja 
2016. godine, održana je  
službena primopredaja i 
blagoslov novog kombi vozila 
k u p l j e n o g  z a  p o t r e b e  
Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Sveti I l i ja. Novi 
vatrogasni kombi marke 
Peugeot Boxer, vrijednosti 
240.000,00 kuna, kupljen je 
na leasing od dvije godine 
sredstvima koje Općina, 
prema Zakonu u vatrogastvu, 
i z d v a j a  z a  p o t r e b e 
Vatrogasne zajednice Općine 
Sveti Ilija. 

"Kad se male 
ruke slože - sjenica 
se podignuti može"

Župljani izgradili križni put na hosti

Primopredaja novog vatrogasnog kombi vozila

U adaptaciju i uređenje kapelica 
uloženo više od 100.000,00 kuna

Općina
pomogla obnovu
krovišta župne 

crkve u 
Svetom Iliji s

30.000,00 kuna

doživjela je i kapelica Pomoćnice kršćana u 
Svetom Iliji na kojoj su zamijenjena vrata, 
restaurirana postojeća ograda te su 
postavljene podne keramičke pločice. 
Zbog zaštite interijera i očuvanja kulturne 
vrijednosti na kapelici Svetog Florijana u 
Svetom Il i j i  zamijenjena su vrata. 
Vrijednost brojnih sakralnih objekata na 
našem području prije svega je vjerska i 
povijesna. Kapelice i župne crkve bile su i 
ostat će trajni svjedoci neprekinute veze 
između čovjeka i njegove vjere.
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U suradnji s konzultantskim tvrtkama Forum Invest d.o.o. i 
Mara d.o.o. održane su edukativne radionice za vinogradare 
„Kako ostvariti sredstva iz vinske omotnice“ i „E-impuls“ za 

U suradnji sa Privatnom 
srednjom školom Varaždin, 
poče t kom 2015 .  god ine , 
organizirana je izobrazba o 
sigurnom rukovanju pesticidima 
i pravilnoj primjeni pesticida. 
Općina Sveti Ilija je polaznicima 
izobrazbe sufinancirala troškove 
polaganja ispita te je za tu svrhu 
iz proračuna izdvojeno 4.600,00 
kuna. 

Opć ina  Svet i 
Ilija je sve do travnja 
2015. godine bila 
član LAG-a „Izvor“. 

No, nakon što su 
Općina Gornji Kneginec 

i Općina Jalžabet istupile iz spomenutog 
LAG-a Općina Sveti Ilija i svi subjekti s 
područja Općine n isu v iše b i l i  u 
mogućnosti biti članovi LAG-a jer više nije 
postojala teritorijalna povezanost s 
drugim jedinicama lokalne samouprave na 
kojima LAG djelovao. Kako bi Općina 
Sveti Ilija mogla ostvariti financiranje 
projekata razvoja ruralnih područja iz 
sredstava Europske unije koja se ostvaruju 
putem LAG-a, Općinski načelnik Marin 
Bosilj uputio je, početkom 2016. godine, 

S v j e s n i  t r u d a  k o j e g  n a š i 
poljoprivrednici ulažu u uzgoj raznih 
usjeva i nasada, ali i  posljedica, koje 
razne prirodne nepogode poput mraza, 
tuče, poplave i požara mogu ostaviti na 
urode, Općina Sveti Ilija se redovito 
uključuje u subvencioniranje osiguranja 
ratarskih i poljoprivrednih kultura. Za tu 
potrebu iz proračuna Općine izdvojeno 
je 83.000,00 kuna. Pozivamo sve 
poljoprivrednike da u ovoj godini 
iskoriste subvenciju Općine i na vrijeme 
osiguraju svoje usjeve te umanje rizik u 
poljoprivrednoj proizvodnji i osiguraju 
stabilnost dohotka. 

U sklopu službenog po-
sjeta Varaždinskoj županiji, 
Općinu Sveti Ilija posjetio je 
ministar pomorstva, prometa i 
infrastrukture Oleg Butković. 
Ministra Butkovića dočekao je 
općinski načelnik Marin Bosilj 
koji je izrazio zadovoljstvo što 
je nakon dužeg niza godina 
Općinu Sveti Ilija posjetio 
ministar jednog od najva-
žnijih resora u državi. Posjet 
se iskoristio kako bi se mini-
stra upoznalo s projektima 
koji će uvelike doprinijeti 
razvoju prometne infrastru-
kture na našem području. 

S ciljem da što veći broj naših žitelja 
upozna mjesta na kojima su stvoreni čvrsti 
temelji danas slobodne i neovisne 
Republike Hrvatske, Općina Sveti Ilija je 
organizirala besplatne izlete u Bleiburg – 
Maribor te Vukovar.  Osim memorijalnih 
mjesta koja zorno prikazuju patnje i 

Edukativne radionice za poljoprivrednike i gospodarstvenike

Sufinanciranje troškova izobrazbe za 
sigurno rukovanje pesticidima 

Osiguranje 
poljoprivrednih 

usjeva

Od Lag-a "Izvor"
do Lag-a "Sjeverozapad"

Posjet ministra Olega Butkovića Općini Sveti Ilija

Puno se radilo, ali se i putovalo…..

gospodarstvenike s područja Općine. Osnovni cilj radionica bio je 
upoznati vinogradare i gospodarstvenike s natječajima iz njihove 
branše i mogućnostima koje oni otvaraju.

pismo namjere čelnicima LAG-a 
»Sjeverozapad«, u kojem iskazuje 
otvoreni interes za pristupanjem Općine 
Sveti Ilija toj lokalnoj akcijskog grupi, a 
već u lipnju Općina postaje član LAG-a. 
Koristimo ovo priliku da najavimo 
pro jek t  „Otvoren i  u red  LAG-a 
Sjeverozapad“ kojemu je osnovni cilj 
podići svijest građana o mogućnostima 
razvoja poljoprivrede kroz korištenje EU 
fondova. U sklopu projekta djelatnici 
LAG-a će sredinom svibnja vršiti 
savjetodavne usluge u prostorijama 
naše Općine. Iskoristite ovu jedinstvenu 
priliku te saznajte koje Vam mogućnosti 
stoje na raspolaganju da putem 
sredstava EU unaprijedite svoju 
poljoprivrednu proizvodnju.

stradavanja našeg naroda, obišli su se i 
jedinstveni primjerci prirodne i kulturne 
baštine koji su upotpunili sliku doživljaja 
svakog izletnika. Za tu svrhu je iz 
proračuna Općine izdvojeno 25.000,00 
kuna. Valja istaknuti da smo tijekom 2016. 
godine posjetili  Devinsku Novu Ves te se 

uvjerili da naše prijateljstvo ne jenjava već 
iz godine u godinu postaje sve čvršće. 
Pripremite se, putovat će se i ove godine. 
“Svijet je knjiga, a oni koji ne putuju čitaju 
samo jednu stranicu“.

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

  Načelnik Općine Sveti Ilija Marin Bosilj 
proglašen je najpozitivnijim političarom u Varaždinskoj županiji. 
Tako su u listopadu 2015. godine odlučili čitatelji portala 
eVaraždin, nedvojbeno najčitanijeg informativnog portala u 
Varaždinskoj 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. 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 potencijale kako bi realizirali 
dogovoreno. Vrijeme velikih i isključivih stranačkih političkih priča 
na lokalnoj razini odavno je prošlo.
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U suradnji s konzultantskim tvrtkama Forum Invest d.o.o. i 
Mara d.o.o. održane su edukativne radionice za vinogradare 
„Kako ostvariti sredstva iz vinske omotnice“ i „E-impuls“ za 

U suradnji sa Privatnom 
srednjom školom Varaždin, 
poče t kom 2015 .  god ine , 
organizirana je izobrazba o 
sigurnom rukovanju pesticidima 
i pravilnoj primjeni pesticida. 
Općina Sveti Ilija je polaznicima 
izobrazbe sufinancirala troškove 
polaganja ispita te je za tu svrhu 
iz proračuna izdvojeno 4.600,00 
kuna. 

Opć ina  Svet i 
Ilija je sve do travnja 
2015. godine bila 
član LAG-a „Izvor“. 

No, nakon što su 
Općina Gornji Kneginec 

i Općina Jalžabet istupile iz spomenutog 
LAG-a Općina Sveti Ilija i svi subjekti s 
područja Općine n isu v iše b i l i  u 
mogućnosti biti članovi LAG-a jer više nije 
postojala teritorijalna povezanost s 
drugim jedinicama lokalne samouprave na 
kojima LAG djelovao. Kako bi Općina 
Sveti Ilija mogla ostvariti financiranje 
projekata razvoja ruralnih područja iz 
sredstava Europske unije koja se ostvaruju 
putem LAG-a, Općinski načelnik Marin 
Bosilj uputio je, početkom 2016. godine, 

S v j e s n i  t r u d a  k o j e g  n a š i 
poljoprivrednici ulažu u uzgoj raznih 
usjeva i nasada, ali i  posljedica, koje 
razne prirodne nepogode poput mraza, 
tuče, poplave i požara mogu ostaviti na 
urode, Općina Sveti Ilija se redovito 
uključuje u subvencioniranje osiguranja 
ratarskih i poljoprivrednih kultura. Za tu 
potrebu iz proračuna Općine izdvojeno 
je 83.000,00 kuna. Pozivamo sve 
poljoprivrednike da u ovoj godini 
iskoriste subvenciju Općine i na vrijeme 
osiguraju svoje usjeve te umanje rizik u 
poljoprivrednoj proizvodnji i osiguraju 
stabilnost dohotka. 

U sklopu službenog po-
sjeta Varaždinskoj županiji, 
Općinu Sveti Ilija posjetio je 
ministar pomorstva, prometa i 
infrastrukture Oleg Butković. 
Ministra Butkovića dočekao je 
općinski načelnik Marin Bosilj 
koji je izrazio zadovoljstvo što 
je nakon dužeg niza godina 
Općinu Sveti Ilija posjetio 
ministar jednog od najva-
žnijih resora u državi. Posjet 
se iskoristio kako bi se mini-
stra upoznalo s projektima 
koji će uvelike doprinijeti 
razvoju prometne infrastru-
kture na našem području. 

S ciljem da što veći broj naših žitelja 
upozna mjesta na kojima su stvoreni čvrsti 
temelji danas slobodne i neovisne 
Republike Hrvatske, Općina Sveti Ilija je 
organizirala besplatne izlete u Bleiburg – 
Maribor te Vukovar.  Osim memorijalnih 
mjesta koja zorno prikazuju patnje i 
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Posjet ministra Olega Butkovića Općini Sveti Ilija

Puno se radilo, ali se i putovalo…..

gospodarstvenike s područja Općine. Osnovni cilj radionica bio je 
upoznati vinogradare i gospodarstvenike s natječajima iz njihove 
branše i mogućnostima koje oni otvaraju.

pismo namjere čelnicima LAG-a 
»Sjeverozapad«, u kojem iskazuje 
otvoreni interes za pristupanjem Općine 
Sveti Ilija toj lokalnoj akcijskog grupi, a 
već u lipnju Općina postaje član LAG-a. 
Koristimo ovo priliku da najavimo 
pro jek t  „Otvoren i  u red  LAG-a 
Sjeverozapad“ kojemu je osnovni cilj 
podići svijest građana o mogućnostima 
razvoja poljoprivrede kroz korištenje EU 
fondova. U sklopu projekta djelatnici 
LAG-a će sredinom svibnja vršiti 
savjetodavne usluge u prostorijama 
naše Općine. Iskoristite ovu jedinstvenu 
priliku te saznajte koje Vam mogućnosti 
stoje na raspolaganju da putem 
sredstava EU unaprijedite svoju 
poljoprivrednu proizvodnju.

stradavanja našeg naroda, obišli su se i 
jedinstveni primjerci prirodne i kulturne 
baštine koji su upotpunili sliku doživljaja 
svakog izletnika. Za tu svrhu je iz 
proračuna Općine izdvojeno 25.000,00 
kuna. Valja istaknuti da smo tijekom 2016. 
godine posjetili  Devinsku Novu Ves te se 

uvjerili da naše prijateljstvo ne jenjava već 
iz godine u godinu postaje sve čvršće. 
Pripremite se, putovat će se i ove godine. 
“Svijet je knjiga, a oni koji ne putuju čitaju 
samo jednu stranicu“.

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

  Načelnik Općine Sveti Ilija Marin Bosilj 
proglašen je najpozitivnijim političarom u Varaždinskoj županiji. 
Tako su u listopadu 2015. godine odlučili čitatelji portala 
eVaraždin, nedvojbeno najčitanijeg informativnog portala u 
Varaždinskoj 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. 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 potencijale kako bi realizirali 
dogovoreno. Vrijeme velikih i isključivih stranačkih političkih priča 
na lokalnoj razini odavno je prošlo.
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NK Bednja je 2016. godine proslavila 
40 godina svog postojanja. Sada već 
davne 1976. godine grupa nogometnih 
entuzijasta osnovala je nogometni klub i 
nazvala ga po rijeci Bednji. Vjerojatno nisu 
bili svjesni da osnivanjem kluba započinju 
stvarati sportski kolektiv pred kojim su 
veliki sportski uspjesi. Osvajanjem titule 
pobjednika županijskog kupa Županijskog 
nogometnog saveza Varaždin u sezoni 

Na inicijativu mjesnog odbora i društva 
za sport i rekreaciju Doljan, u 2016. godini, 
na prostoru nogometnog igral išta 
postavljena je metalna konstrukcija s 
košem čime su stvoreni osnovni preduvjeti 
za razvoj i popularizaciju košarke. Općina 
Sveti Ilija uključila se u ovaj projekt 
pružanjem financijske pomoći dok je 
tehničko rješenje rezultat kreativnosti i 

Kerekesh teatar rado je viđen gost u 
našoj Općini. U prilog tome govori 
činjenica da su upravo predstave Krtice, 
Ljubaf, Dimnjačar, Ufuraj se i pukni 
zabilježile najveću posjećenost. Izvrsna 
glumačka družina, puna dobrih vibracija, 

Kulturni život na području Općine 
Sveti Ilija je u protekle četiri godine doživio 
svojevrsni procvat. Osim tradicionalnih 
proslava blagdana svetog Vinka i svetog 
Mar t ina   te  ku l tu rno  –  zabavne 
manifestacije “Anino u Beletincu” održane 
su i brojne druge manifestacije koje su 
privukle veliki broj posjetitelja. Tu svakako 
valja spomenuti “Kestenijadu” u Beletincu 
koja je nastala kao plod zajedništva 
Mjesnog odbora Beletinec i Krušljevec, 
KUD-a Beletinec, DVD-a Beletinec – 
Krušljevec te ŠRK “Keder”, a osnovni cilj 
manifestacije bio je slaviti ljepote jeseni te 
potaknuti ljude na druženje. Kulturno – 

Nogometnom klubu Obreš, darovana 
je sportska oprema s istaknutim obilježjima 
Općine u vrijednosti 18.000,00 kuna. 
Darovani su sportski kompleti dresova za 
igranje te sportske torbe i trenirke za 
seniore, juniore i pionire. Oprema je 
donirana u srpnju 2014. godine uoči 
memorijalnog nogometnog turnira 
„Kitner-Sabolčki“, a sve u cilju promocije 
sporta i domaćeg  nogometnog kluba. 

Predstave Kerekesh teatra izazvale smijeh i ovacije

Manifestacije na području općine

zabavna manifestacija “Božićna čarolija” 
pozivala je posjetitelje na radost i 
zajedništvo koji se  u to doba godine 
posebice očituju, a rezultat je kreativnosti 

KUD-a Beletinec i Općine Sveti Ilija. Ove 
manifestacije su svojevrsni dokaz da ništa 
nije nemoguće, kad se svi zajedno 
okupimo oko dobrih ideja i kada radimo 

srcem. Vjerujemo u dugovječnost 
postojećih te se nadamo svi jet loj 
budućnosti novih manifestacija.

„sočnog humora“ i energije, predvođena 
legendarnim Ljubomirom Kerekešom na 
jednostavan i suvremen način nastoji 
prikazati različite životne situacije i 
događaje koji su dio svakodnevice svakog 
od nas. Kvalitetno ispunjeno slobodno 

vrijeme, nova iskustva i doživljaji, smijeh i 
zadovoljstvo naših žitelja pokazatelj  su da 
s kulturnim sadržajima treba nastaviti i u 
budućnosti.

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

2014./2015., nogometašima Bednje 
pripala je čast nastupiti u Hrvatskom 
nogometnom kupu. 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. 
Belentičani su slavili boljim izvođenjem 
jedanaesteraca 5:3. Protivnik u šesnaestini 

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. Vjerujemo da 
će NK Bednja još dugi niz godina svojim 
rezultatima veseliti svoje navijače koji za 
taj klub ne navijaju već za njega žive. 

zajedništva članova mjesnog odbora, 
sportskog društva te mještana. Nadamo se 
da će ovaj zanimljiv projekt barem 
nakratko udaljiti djecu od računala i drugih 
suvremenih tehnologija te ih vratiti na 
igrališta. Tko zna, možda će upravo na 
ovom igralištu stasati buduće košarkaške 
zvijezde.

Košarka u Doljanu

Jubilarni 10. Glumački festival u 
Krapini ponovo u našoj Općini

Jubilarni 10. po redu Glumački 
festival u Krapini i ove će godine 
obuhvatiti područje naše Općine. Naši 
žitelji će tako 30. travnja 2017. godine 
u Pastoralnom centru „Vilim Cecelja“ u 
Svetom Iliji moći uživati u izvrsnoj 
romantičnoj monokomediji „Shirley 
Valentine“ koju igra Ksenija Pajić. Prvi 
svibnja bit će rezerviran za romantičnu 
komediju „Nikad nije prekasno“ koju 

igraju Sanja Marin i Zijad Gračić, a 
predstava će se izvesti u sportskoj dvorani 
OŠ Beletinec. Podsjetimo, u 2016. godini 
su u sklopu ovog festivala izvedene 
predstave „Diogeneš“ i Političar“. 
Troškove održavanja predstava u 
potpunosti snosi Općina. Dođite i dobro se 
zabavite. Dan bez smijeha je izgubljen 
dan! 

Darovana sportska 
oprema nogometnom

 klubu Obreš
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