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Općinski list

Obilježavanje Dana općine Sveti Ilija počelo je u subotu, 12. 
srpnja proslavom 70 obljetnice DVD Beletinec-Krušljevec (o kojoj smo 
nešto opširnije već mogli pročitati u Varaždinskom vijestima.) 
Podsjetimo,  proslava je započela mimohodom do pila na brdu 
Hostica u Beletincu i  svetom misom, a završila svečanom sjednicom 
Društva i prigodnim domjenkom. Proslavi su bili nazočni čelnici 
Općine Sveti Ilija, predsjednik Vatrogasne zajednice Varaždinske 
županije Zvonko Biškup, domaći vatrogasci te gosti iz Devinske 
Nove Vesi iz Slovačke.

U organizaciji NK OBREŠ iz Svetog Ilije, u nedjelju 13. srpnja, 
održan je 5. memorijalni turnir „KITNER-SABOLČKI“ na 
nogometnom igralištu NK OBREŠ Sv. Ilija, a  na kojem su nastupile 4 
nogometne ekipe: NK OBREŠ, NK BERETINEC, NK BEDNJA i NK 
ZAGORAC. Turnir je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Zdravko 
Ostroški. Prije odigravanja utakmica predstavnici  NK Obreš i 
općinske vlasti položili su cvijeće i zapalili svijeće na grobove 
pokojnih igrača. Odigrano je nekoliko utakmica, a prvo mjesto na 
turniru osvojila je ekipa NK Zagorac iz Donjeg Kneginca. Na tom 
turniru sudjelovali su i pioniri NK Obreš koji su prvaci Druge 
županijske lige.

U sklopu proslave Dana općine Sveti Ilija na ribnjacima ŠRK  „ 
Keder „ iz Beletinca,  19. srpnja 2008. godine održan je i „Šesti  
međunarodni kup u  lovu ribe na plovak“. Prijavljeno je 12 ekipa s 
područja Varaždinske županije te ekipa dugogodišnjih prijatelja i 
ribiča iz Devinske Nove Vesi iz Slovačke. Nakon izvlačenja startnih 
brojeva i riječi dobrodošlice od članova Općinskog poglavarstva 
Općine Sveti Ilija prišlo se je još jednom zanimljivom  ribičkom 
natjecanju po tzv. sektorima, a najboljim ekipama uručene su 

BOGATIM I RAZNOVRSNIM PROGRAMOM PROSLAVLJEN 
JE DAN OPĆINE I BLAGDAN SVETOG ILIJE

Tradicionalna proslava Dana općine i blagdana Svetog Ilije popraćena je mnogobrojnim i raznovrsnim programom.

 Detalj s kulturno-zabavne priredbe održane  20. srpnja na 
školskom igralištu Svetom Iliji.

 Ribiči iz Beletinca i njihovi gosti uvijek se rado 
uključe u proslavu Dana općine

 DVD Beletinec-Krušljevec - detalj sa svečanosti povodom 
njihove 70. obljetnice

medalje i pehari. Ove godine najuspješnija je bila ekipa iz ŠRK 
„Ostriž“ iz G. Kneginca, a potom slijedi ekipa iz Novog Marofa ( drugo 
mjesto)  i ekipa iz Ivanca (treće mjesto). Poseban pehar u znak 
zahvalnosti na odazivu uručen je i sudionicima iz Devinske Nove 
Vesi, a vesela atmosfera nastavljena je do kasnih poslijepodnevnih 
sati. 

U nedjelju 20.srpnja proslava blagdana Svetog Ilije i Dana općine 
započela  je svečanom svetom misom u 11,00 sati u crkvi Svetog Ilije 
uvodnim riječima  vlč. Izidora Fereka, dok je misno slavlje  
predvodio msgr. Ivan Godina uz mnogobrojno svećenstvo. I ovog 
puta župni zbor Svetog Ilije pjesmom je pridonio slavljenju  proroka 
Svetog Ilije.

Taj isti dan, u 16,00 sati, održan je i 15. memorijalni turnir „ 
Dražena Obrstara  Caca “  na igralištu NK Bednja. Sudionici turnira 
tom prilikom prisjetili su se i drugih pokojnih igrača iz 
Beletinca/Krušljevca -  Franje Martineza, Josipa Bregovića i Luke 
Canjuge. Turnir je otvorio predsjednik kluba Zdravko Ostroški. 
Sudjelovale su tri nogometne ekipe: NK BEDNJA, NK ČEVO, NK NOVI 
MAROF, a prvo mjesto osvojila je ekipa NK BEDNJA. Najboljim 
strijelcem proglašen je Miroslav Herceg.  

Višednevni program spomenute proslave Dana općine i blagdana 
Svetog Ilije  završio je već tradicionalnom večernjom kulturno-
zabavnom priredbom na školskom igralištu u Svetom Iliji. I ovog puta 
pokazalo se da na području naše općine postoje mnogobrojni  talenti  
od pjevača, plesača, svirača, manekena, rolera do voditelja. Tijekom 
priredbe za posjetitelje je organizirana i tombola. Općina Sveti Ilija 
bila je organizator i pokrovitelj ove zanimljive manifestacije koju je 
režirao Darko Meštrić uz veliku pomoć Nadice Dreven-Budinski 
(članice Poglavarstva zadu-
žene za društvene dje-
latnosti) i Udruge „ Moj hobi 
“čiji su članovi bili anga-
žirani oko logističke pripreme 
priredbe. 

 Na kraju svih događanja 
Nadica Dreven-Budinski 
izrazila je veliko zadovoljstvo 
i zahvaljuje svima koji su na 
bilo koji način pridonijeli 
uspjehu proslave Dana 
općine i blagdana Svetog Ilije. 

Sva ova događanja 
pratili su mnogobrojni po-
sjetitelji te gosti iz Slovačke 
jer za nogomet, ribolov, 
pjesmu, ples i smijeh uvijek 
se treba pronaći vremena i 
dobre volje.

Martina Lakuš

Nakladnik : 
Općina Sveti Ilija- Općinsko poglavarstvo
Sjedište nakladnika:
Sveti Ilija, Trg J. Godrijana 2;
Uredništvo Lista: 
Općinsko poglavarstvo
Glavni i odgovorni urednik:
Ivica Minđek, načelink
Suradnici: 
Članovi Poglavarstva i Vijeća
Tisak: XM-studio
Naklada: 1000 primjeraka
Cijena: besplatan primjerak
www. opcina-sveti-ilija.hr
opcina.sveti.ilija@gmail.com
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Obiteljski glasnikObiteljski glasnikObiteljski glasnik
Edukativno-rekreacijski centar za djecu i odrasle 
„Slugovine“. Iako je  trenutno  u izgradnji, ovoga je 
ljeta bio iznimno dobro posjećivan.
 (Na slici - Oko 280 članova DND-a iz Varaždina 
prilikom boravka u Slugovinama, a povodom 
Međunarodnog dana obitelji.)

Udruga „Moj hobi“ organizira 27. prosinca 2008.g. veliku novogodišnju priredbu pod nazivom 
„50+“. Sudjelovati mogu svi zainteresirani s područja općine Sveti Ilija stariji od 50 godina, a 

posebno pjevači /pjevačice koji će se natjecati za veliku nagradu „MOJ HOBI - PJEVANJE“.  
Prvo mjesto donosi  1000 kuna, drugo mjesto 500, a treće 300 kuna. Prijave kod D. Meštrića 
(091-58-98-776  ili  (651-284). Izvolite, pokušajte, prijavite se i zabavite se. Rok za prijavu 

30.11.2008. Probe i nastup uz Alfa-bend.O
B
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Iskrene želje 
povodom blagdana Velike Gospe

upućujemo svim našim članicama
i  svim ljudima dobre volje !

Udruga žena sela Doljan
općine Sveti Ilija

Udruga umirovljenika
općine Sveti Ilija želi svim 
umirovljenicima i žiteljima

općine Sveti Ilija
sretan i blagoslovljen blagdan 

Velike Gospe

Uduga Moj hobi“
svim stanovnicima općine 

Sveti Ilija čestita 
blagdan Velike Gospe

Sretan blagdan
Velike Gospe svim 

članovima naše Zajednice i svim 
žiteljima općine Sveti Ilija
od srca želi Vatrogasna 

zajednica općine 
Sveti Ilija



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

Naklada:  
1000 primjeraka, besplatno

Sjedište:  
Trg J. Godrijana 2, Sveti Ilija;

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

Kornelija Vitez;

Glavni i odgovorni urednik 
Obiteljskog glasnika: Darko Meštrić
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Obiteljski glasnik

S projektom edukacije i rekreacije 
za djecu i odrasle, poznatije pod 
nazivom  Škola u prirodi, Općina Sveti 
Ilija i Županijska Udruga učitelja 
razredne nastave uskoro  ostvaruju 
jedinstven i originalan sadržaj u 
Republici Hrvatskoj.

Projekt tzv. škole u prirodi kojeg je, 
prema ideji učitelja Darka Meštrića, 
prihvatila Udruga „Abeceda“ i  Općina 
Sveti Ilija, naišao je na odobravanje 
mnogih koji su prepoznali što danas za 
djecu ( ali i odrasle) znači boravak u 
prirodi i učenje na osnovi neposredne 
stvarnosti.  U ostvarivanju projekta 
očekuje se pomoć županijske i državne 
razine, općine G. Kneginec i grada 
Novog Marofa.

Čitav projekt osmišljen je kao 
prateći i nezaobilazan sadržaj HNOS-a 
( Hrvatskog  nacionalnog obrazovnog 
standarda) prema kojem se mnogi 
sadržaji nastave u svim školama 
trebaju prezentirati i  ostvarivati na 
zanimljiv, neposredan i učenicima 
prihvatljiv način. Zorna nastava i 
edukacija pritom čini okosnicu  HNOS-
a, a u naslovu spomenuti projekt u 
cijelosti će pratiti nastavu prirode  i 
društva, prirode i biologije bez obzira 
na dob djece. Dodamo li tome i 
mogućnost edukacije i rekreacije  

OPĆINA SVETI ILIJA I ŽUPANIJSKA UDRUGA UČITELJA RAZREDNE NASTAVE
 „ABECEDA“ PRVI U ŽUPANIJI I KONTINETALNOJ HRVATSKOJ GRADE 

EDUKATIVNO-REKREACIJSKI CENTAR ZA DJECU I ODRASLE. 

odraslih -  čitav Projekt očito ima svoju 
opravdanost i smisao.

No, ipak, po čemu će Edukativno-
rekracijski centar „Slugovine“ biti 
poseban i jedinstven u Republici 
Hrvatskoj? Bit će originalan upravo po 
ponudi sadržaja za djecu i odrasle koji 
nije klasičnog i turističkog sadržaja, 
već će je sadržaj prilagođen učenju 
neposredne stvarnosti. Odvijat će se 
na dvije lokacije: Krsovica i 
Slugovine. Drugim riječima,  bit će to 
prilika da se svi sadržaji koji su tiskani 
u školskim udžbenicima premjeste u 
stvarno i prirodno okruženje te da se 
cjelokupna nastavna građa vezana za 
prirodu i društvo može vidjeti na 
terenu. Na taj način svi korisnici 
ponuđenih sadržaja imat će priliku 
uživo vidjeti ono o čemu pišu naši 
stručnjaci u školskim knjigama, a za 
koje se često ne osiguravaju dovoljna 
didaktička, a posebno ne zorna 
nastavna sredstva. 

Članovi Udruge „Abeceda“ imat 
će priliku biti animatori, voditelji i 
neposredni sudionici „škole u prirodi“ 
te će sve sadržaje moći prenijeti na 
djecu, ali i odrasle.

U današnje vrijeme, u vrijeme 
ekološke krize i još nedovoljne 
razvijene ljudske svijesti o zaštiti 

prirode, Općina Sveti Ilija i Abeceda 
očito ostvaruju uzoran projekt kojeg bi 
mnoge jedinice lokalne samouprave, 
županije, škole ili društva  htjele imati 
na svom terenu ili svojem okruženju 
pa je stoga i zamjenica predsjednika 
Županijske udruge učitelja razredne 
nastave učiteljica Dubravka Novak 
(V.OŠ Varaždin) izjavila za naš List: 
Oblik zorne nastave, kakva se već sada 
pruža na terenima ERC-a, naju-
spješniji je oblik usvajanja znanja. U 
prirodnom okruženju djeca će 
neposredno doživjeti okolinu te će u 
njoj jednostavnije, brže naučiti 
potrebni sadržaj, a rezultati učenja bit 
će trajniji. Upravo je to ideja HNOS-a 
koju ćemo sada moći provoditi i u 
našoj županiji. Radionice na „licu 
mjesta“ uvijek su najprirodniji i 
najprihvatljiviji oblik učenja ne samo 
djece već i odraslih. K tomu treba 
dodati i neprocjenjive odgojne 
vrijednosti takve edukacije, soci-
jalizaciju, život i rad u grupi, 
odgovornost prema sebi i drugima, 
prirodi i sl. Općenito, prednosti su 
višestruke. Očekujemo punu podršku 
svih relevantnih subjekata.

Na ovim stranicama donosimo 
plan Projekta za koje su Općina i 
Udruga već pribavile lokacijske i druge 
potrebne dozvole, ali i nekoliko 
fotografija koje govore da je 
eksperimentalna nastava u prirodi 
već davno započela.

 Projektni izgled  Edukativno-rekreacijskog centra na području Slugovina ( blizu Seketina).
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Prva nastava u ERC-u održala se 

prošle godine 17. listopada prilikom 

dolaska učenika drugih razreda  OŠ 

Vladimira Nazora iz Svetog Ilije,  a 

ove godine to su prvi učinili 

polaznici Škole stranih jezika 

„Žiger“ iz Varaždina.  Posljednjeg 

dana mjeseca svibnja organizirana 

grupa stigla je vlakom do Krušljevca 

odakle su, baš kao i članovi DND 

Varaždin, pješačili 20 minuta do 

Slugovina. Tu su ih prihvatili 

animatori iz Udruge učitelja 

„Abeceda“ upoznali ih s prostorom 

te uputili na sadržaje koji se mogu 

realizirati na terenima ERC-a. 
No, posebno je bilo dojmljivo 

kada su djeca učila ili ponavljala 

EKSPERIMENTALNA  EDUKACIJA  UČENIKA

Polaznici Škole stranih jezika „ Žiger“ 
prilikom izvođenja nastave u Slugovinama. 
(Budući da se nastava održavala na
njemačkom i engleskom jeziku, jasno je
da su Općina Sveti Ilija, Seketin i Krušljevec 
već ušli u Europsku uniju.) 

gradivo na engleskom i njemačkom 

jeziku koristeći imenice i glagole te 

ostale vrste riječi iz neposrednog 

prirodnog okruženja.
Mora se  pr iznat i  da su 

„Žigerovi“ bili vrlo organizirani, 

profesionalno pripremljeni te 

oduševljeni prostorom na kojem se 

nalaze.  

 Tradicionalno sportsko druženje pod nazivom 
„Stari-mladi“ održano je 27. srpnja u Slugovinama. U 
konkurenciji četiri ekipe (uglavnom iz Seketina)  
pobjedu je odnijela ekipa „Mladih“ sastavljena od 
igrača do 22 godine. Mali turnir protekao je u znaku 
druženja i sportskog nadmetanja. Za koordinaciju i 
regularnost natjecanja bio je zadužen Stjepan Benko, 
a pobjednički pehar najuspješnijoj ekipi predao je 
nogometni veteran Ivan Borščak.

D. M.

Sportsko druženje u Slugovinama

„Na mladima ostaje….nogomet. Dečki, samo naprijed !
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Od 25. do 27. srpnja ove 

godine, Kulturno-umjetničko 

društvo Beletinec pripremilo je 

zanimljive sadržaje s ciljem 

okupljanja mještana i žitelja 

općine Sveti Ilija. 
Proslava je započela u petak, 

25.07.  kada se  mnoštvo 

posjetitelja okupilo pod šatorom 

na školskom igral iš tu  u  

Beletincu. Posjetitelje je zaba-

vljao vokalno-instrume-ntalni 

sastav „ASTRA BEND “. 
Drugi dan, u subotu 26.07., 

nastavio se zabavni program do 

kasnih jutarnjih sati uz bogatu 

gastronomsku ponudu. Taj dan 

bila je otvorena i ETNO IZLOŽBA 

„ Od konoplje do platna “. Tom 

prigodom mnogobrojni posjeti-

telji mogli su vidjeti eksponate iz 

kojih se dolazi do platna, a među 

njima  i tkalački stroj. 
Ni blagdan Svete Ane, u 

nedjelju 27.07., nije prošao bez 

„ ANINO U BELETINCU “

U Beletincu su najviše pozornosti izazvali gosti iz Slovačke, tj. dječji folklorni sastav. 

Kulturno  umjetničko društvo Beletinec treću godinu zaredom organiziralo je proslavu 
blagdana Svete Ane okupljajući mještane i posjetitelje zanimljivim programom te ih prisjećajući 

kako su nekada izgledale zabave i plesnjaci.

I popratni sadržaji „izvan šatora“ bili su veoma zanimljivi i posjećeni. 
Tko se još nije vozil na ringišpilju? 
 

značajnih događaja. Kulturno-

zabavni program pod šatorom 

započeo je u 15,00 sati oku-

pljanjem folklornih skupina. Oko 

16,00 sati uslijedio je mimohod do 

crkve Svih Svetih, tj. do kapele Svete 

Ane u kojoj je održana sveta misa. 

Poslije misnog slavlja sve folklorne 

skupine, župljani i gosti bili su 

počašćeni kolačima i pićem. U smiraj 

dana uslijedio je nastup mno-

gobrojnih folklornih skupina između 

kojih su bili i folkloraši „Grbačeta“ iz 

Devinske Nove Vesi. Sve prisutne 

folklorne skupine, s našim KUD 

Beletinec, prezentirale su bogat 

kulturno-umjetnički program koji je 

vodio Darko Meštrić. Sve je završilo 

pod šatorom s Faringašima uz 

zajedničko druženje, ples i veselje.
Naravno, i ovaj put „ Anino u 

Beletincu“ u potpunosti je uspjelo 

zahvaljujući Kulturno  umjetničkom 

društvu Beletinec i njihovom 

voditelju Franji Kuhariću, mje-

štanima koji su pružili pomoć i 

suradnju, općini Sveti Ilija te brojnim 

sponzorima.

Martina Lakuš
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Na školskom igralištu u Svetom Iliji 
već se četrnaestu godinu zaredom 
održava tradicionalni kulturno - 
zabavni program koji mještani općine 
Sveti Ilija, ali i mnogi drugi posjetitelji, 
uvijek željno iščekuju i rado posjećuju.

Ugodno iznenađenje mnogobrojnoj 
okupljenoj publici  bila je  već prva 
pjesma koju su izveli voditelj programa 
Darko Meštrić i njegov sin Sandro u rock 
maniri, što je bilo pomalo neuobičajeno i 
neočekivano, ali s oduševljenjem pri-
hvaćeno i popraćeno burnim pljeskom.

Uslijedilo je rolanje i koreografija na 
rolama mlade, tek pokrenute aktivnosti 
udruge Moj hobi, a nakon toga mladi 
pjevači iz općine su već tradicionalno (uz 
pratnju Alfa benda) izveli razne 
zabavne pjesme. Ovdje treba spomenuti i 
redovitu modnu reviju malih manekena 
održanu pod stručnim nadzorom 
voditeljica Jasne Blagus i Zvjezdane 
Češnjaj.

Rolanje je nova aktivnost udruge Moj hobi, okuplja devet 
mladih članova, osam djevojčica i jednog dječaka, većinom 
učenika nižih razreda OŠ Vladimir Nazor u Svetom Iliji pod 
stručnim vodstvom učiteljice Kornelije Vitez.

Na prošloj priredbi povodom Dana općine mali članovi 
udruge Moj hobi, koji se bave rolanjem, predstavili su se 
jednom kratkom plesnom koreografijom odmah na samom 
početku kulturno  zabavnog programa i nešto kasnije kao 
prateća grupa djevojčici Melaniji Stankus koja je pjevala 
pjesmu Molba.

Pljesak ohrabrenja mnogobrojne okupljene publike na 
školskom igralištu  u Svetom Iliji mnogo im je značio jer je to 
bio dobar poticaj za njihov daljnji rad.

D. Meštrić

ILIJEVO - tradicionalna kulturno  zabavna priredba 
Povodom obilježavanja blagdana Svetog Ilije i Dana općine ( 20.7.) u 

Svetom Iliji održana je tradicionalna, četrnaesta po redu, kulturno - zabavna priredba

Brojna publika sa zanimanjem je pratila cjelokupni 
program i sudjelovala u tomboli u kojoj su na kraju priredbe 
izvučene tri vrijedne nagrade za posjetitelje. Svake godine ovaj 
amaterski show program je sve zanimljiviji i bogatiji te je po 
svojem sadržaju, vremenu i načinu odvijanja jedinstven u 
županiji.

Na priredbi su, uz već spomenute sudionike, sudjelovali još 
i : Jakov Stopinšek, Kornelija Vitez, Ljubica Kitner, grupa 
djece na rolama, Anamarija Milovec, Melanija Stankus, 
Lana Meštrić, Brigita Kitner, Monika i Marina Šinjori, 
Kristina Erdec, Kristina Koprek, grupa „Kanta band“, 
Tomislav Čavlek i Sanja Koprek. Općinsko poglavarstvo 
ovom prilikom zahvaljuje OŠ "Vladimir Nazor" i ravnateljici 
škole Štefici Hrebak na suradnji prilikom održavanja priredbe.

Kornelija Vitez

Rezultati ankete Udruge „Moj hobi“ provedene u lipnju ove 
godine pokazali su izniman interes djece i njihovih roditelja za 
aktivnosti kao što su:

1. Izleti, obiteljska druženja i igre u prirodi;
2. Biciklizam;
3. Ženski nogomet;
4. Rolanje
Najmanje interesa, sudeći prema anketi, postoji za šah, 

pčelarstvo, enigmatiku i pisanje pjesama. 

Rolanje - nova aktivnost 
Udruge Moj hobi iz Svetog Ilije

REZULTATI ANKETE • REZULTATI ANKETE • REZULTATI ANKETE

Tradicionalna kulturno-zabavna priredba uvijek je dobro 
posjećena jer se za svakog posjetitelja pronađe poneki zanimljiv sadržaj.

Imate li potrebu i želju uključiti se u aktivnosti 
Udruge „Moj hobi“- javite se sa svojim HOBIJEM i 
sudjelujte u raznim aktivnostima. Pišite nam: 
Udruga Moj hobi, Školska 7, Sveti Ilija, 42 214.



Radnička 16, Doljan • 091 1734 185 

Sretan blagdan
Velike Gospe

AUTOPRIJEVOZNIK
Ljubomir Boroviæ

Žigrovec, Vladimira Nazora 70
Sveti Ilija

SRETAN 

BLAGDAN 

VELIKE 

GOSPE

ŽELI 

VAM...

Sretan blagdan 
VELIKE GOSPE

svakoj obitelji želi
Specijalistička ordinacija 

obiteljske medicine
Nives Topolnjak, 

dr.med.

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

Svim žiteljima općine Sveti Ilija 
želimo sretan blagdan Velike Gospe

BREŽNJAK-TRANS d.o.o.

Božo Brežnjak
Beletinec,

 Zavrtna 4, 
tel./fax. 

042 749 196

Svima sretan blagdan 
Velike Gospe!

proizvodnja 
cvijeća

Doljan, B. Jelačića bb
tel./fax. 042 734 177, 098 341 730

Trgovina 
„M I R O“

želi svim poslovnim partnerima, 
kupcima i žiteljima općine 
Sveti Ilija sretan blagdan 

Velike Gospe

Tomaševec, B. J. Jelačića 62 
Sretan blagdan
Sretan blagdan

Velike GospeVelike Gospe

svim žiteljima 
svim žiteljima 

općine Sveti Ilijaopćine Sveti Ilija

Sretan blagdan

Velike Gospe

svim žiteljima 

općine Sveti Ilija

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

Svim kupcima, 

poslovnim partnerima i 

žiteljima općine

 Sveti Ilija svako dobro za 

blagdan Velike Gospe želi

ROBERTO-TRANS
Trgovina i mjenjačnica žita
Sveti Ilija, Vinogradska 13

Tel. 042/734-118

AUTOSERVIS I
VUČNA SLUŽBA

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

TONI d.o.o

Sretan blagdan

VELIKE GOSPE
svim korisnicima usluga i 

žiteljima općine Sveti Ilija želi

SRETAN BLAGDAN
VELIKE GOSPE

Hvala na povjerenju !

Vilima Cecelje 11, Sveti Ilija
Tel. 734-272

TRGOVINA
TOMISLAV

čestita svim žiteljima 
općine Sveti Ilija i 

korisnicima usluga blagdan 
Velike Gospe

frizerski 
salonandraS

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

SVIM ŽITELJIMA OPĆINE SVETI ILIJA, POSLOVNIM 

PARTNERIMA I SURADNICIMA ŽELIMO SRETAN I 

BLAGOSLOVLJEN BLAGDAN VELIKE GOSPE

Ostroški Ivan, ing. • BELETINEC, S. Radića 27.

BUŠENJE - MINIRANJE d.o.o.

Sretan blagdan
Sretan blagdan

Velike GospeVelike GospeSretan blagdan

Velike Gospe
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 1. Temeljem prijašnjih obavijesti kojima smo 
upozorili stanovnike naše općine  te  vikendaše,   
upozoravamo još jednom  da će Općina postupati po 
svojim ODLUKAMA zbog bacanja smeća po 
šumarcima,  kanalima itd. i to na način da će svakog 
prijaviti svojim zapažanjem ili dojavom drugih 
mještana.
 U svezi gore navedenog  upozoravamo da se ne 
smije paliti smeće koje zagađuje okoliš (gume, 
plastika, ulja, perje, krpe, itd.), a ako se pali korov 
mora biti nadzor nad vatrom, u protivnom podnosit 
ćemo prijave (Županijska inspekcija i Općina) .
 2. Svi vlasnici  zemljišta,  bilo da su u naselju ili  van 
naselja,  dužni su čistiti svoja zemljišta od AMBROZIJE 
i drugih korova (zbog mogućih alergija mještana). Svi 
koji neće poštivati ovu odluku Općina će pokositi 
zapušteno zemljište u trošku vlasnika zemljišta.
 3. Opet skrećemo pažnju na vlasnike  pasa  da ih 
drže u svom dvorištu kako ne bi došlo do prijava za 
lutanje pasa po naseljima i poljima. Njihov možebitni 
kontakt s lisicama može biti poguban i za čovjeka…
 4. Bez odobrenja Općine ZABRANJUJE SE dovoz 
kamionima velike nosivosti po ulicama u naseljima  
koji prevoze bilo kakav materijal na privatne ili javne  
parcele. Ovom zabranom isključuju se kamioni za  
dovoz materijala za izgradnju kuća ili objekata.

 5. Zbog neprihvatljivog i zakonom zabranjenog 
bacanja krupnog otpada i raznog smeća na divlja 
odlagališta, kanale i sl., dolazi do začepljenja kanala i 
mostova pa je razlijevanje vode na prometnice ili 
dvorišta u posljednje vrijem bila česta pojava. Još 
jednom apeliramo na svijest građana da krupni otpad 
prikupljaju unutar dvorišta te da ga iznesu prilikom 
ORGANIZIRANOGA SKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPA-
DA, a za odvoz starih GUMA  možete nazvati ovlaštenog 
sakupljača  - Gumi-impeks, P. Miškine 64  404-500. 
 Za Električni otpad  TV, radio uređaji, računala, 
električni štednjaci, zamrzivači, i sl. kontaktirajte 
„Duma  elektronika“, Jalkovečka 20, Varaždin, Tel: 213  
668 ili 0800 „Flora“.
 6. KORISNICI GROBNIH MJESTA NA GROBLJ
 U ŽIGROVCU I BELETINCU
 Obavještavaju se korisnici grobnih mjesta na 
grobljima u Žigrovcu i Beletincu da će se na temelju čl. 
34. Odluke o grobljima ( Službeni vjesnik Varaždinske 
županije“ br. 26/05 i 42/05 novčanom kaznom kazniti:
 • osoba koja ne uređuje grobno mjesto ili grobnicu 
svojih pokojnika;
 • osoba koja nakon uređenja grobova  svojih 
pokojnika ne odnese i sortira smeće na predviđeno i 
obilježeno mjesto;

OPĆINA SVETI ILIJA • KOMUNALNI ODJEL

U svakom broju ovih novina donosimo poneke informacije važne za svekoliko pučanstvo naše općine. 
Dosad su u većoj mjeri bile učinkovite. Nadamo se da će tako biti i u buduće.  

Pripremilo Općinsko poglavarstvo

VAŽNE OBAVIJESTI 

 Nakon više od 30 g. u ulici Matije Gupca, Jurišićevoj i 
Zavrtnoj ulici izvršena je tijekom svibnja, lipnja i srpnja  
rekonstrukcija vodovodne mreže, a uskoro slijedi i sanacija 
tzv. uskog grla stare mreže u ulici V. Nazora. Sljedi naravno, 
nanošenje asfalta na dionice koje su tom rekonstrukcijom 
oštećene.
U planu je i sanacija klizišta zemlje u Zavrtnoj ulici i ulici V. 
Nazora (kod B. Kataneca), a u tijeku su pripreme za 
pošljunčavanje poljskih i šumskih putova. Nije zaboravljen niti 
odvojak u ulici V. Nazora  (kod bunara)  koji će također uskoro 
poprimiti novi izgled. 
 Ipak, puno pohvala  dobila je akcija čišćenja i uređenja 
okoliša stare, već zaboravljene seketinske strojarnice u 
Slugovinama. Godinama zapuštena i devastirana crpna 
komora, koja zasigurno ima svoju povijesnu vrijednost, 
konačno je 15. srpnja o.g. bila oslobođena korova, trave i 
krupnog otpada koji se nalazio posvuda uokolo. Iako je u akciji 
sudjelovao manji broj mještana, za očekivati je da će se u 
sljedećoj fazi uređenja strojarnice i izvora vode uključiti još 
već broj stanovnika te da će aktivno sudjelovati u drugim 
aktivnostima mjesnog odbora

 

Akciju čišćenja crpne komore predvodio je predsjednik 
MO Seketin Ivica Cepanec.

MJESNI ODBOR SEKETIN
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 Na inicijativu predsjednika Vjekoslava Huđeka i 

članova MO Žigrovec krajem srpnja započeli su radovi u 

ovom naselju pa se tako plan za 2008.g. nastavlja realizirati. 

U zaključivanju ovog broja  postavljaju se cijevi u odvodne 

kanale  na kritična mjesta ulice Vladimira Nazora u Žigrovcu, 

a isto će se učiniti i na ostalim kritičnim mjestima u samom 

naselju.  Uređuje se i dječje igralište, a u planu je i izgradnja 

kapelice uz sredstva, trud, rad i zalaganje mještana sela. 

Krenulo se i u uređenje Kolodvorske ulice i Prečne ulice u 

Žigrovecu prema  Svetom Iliji).
 Ovim putem predsjednik MO Vjekoslav Huđek i članovi 

zahvaljuju Općinskom poglavarstvu i načelniku Ivici 

Minđeku na razumijevanju te podršci za ostvarenje sadašnjih 

i budućih planova, a velika im je želja da se takva suradnja 

ostvaruje i u budućnosti. Odbor se zahvaljuje i mještanima na 

suradnji, trudu i zalaganju, a predsjednik V. Huđek još 

jednom apelira na SVE mještane Žigrovca (posebno one koji 

se dosad nisu uključili u rad) da pomognu u uređenju naselja. 
M. Lakuš

Uz svoje osobne obveze mještani Žigrovca uvijek pronađu 
vremena i za uređenje svoga sela, okoliša gdje žive. Akcija
za primjer svim drugima.

Želeći potaći brži razvoj poljoprivredne djelatnosti u našoj 

županiji, izrađeni su programi potpore kojima se na izravan ili 

neizravan način pomaže obiteljskim gospodarstvima u 

nastojanju što veće konkurentnosti na tržištu. Posebna 

pozornost posvećena je potporama u stočarstvu, za podizanje 

trajnih nasada (vinogradi, voćnjaci, bobičasto voće…), te za 

proizvodnju povrća i cvijeća. Osim toga sufinancira se razvoj 

povrćarstva, pčelarstva kao dopunskih, ali i glavnih djelatnosti 

obiteljskih gospodarstava.
 Osim izravnih potpora postoje još i institucionalne potpore, 

odnosno programi kojima se sufinancira rad državnih institucija 

(savjetodavna i selekcijska služba, obranu od tuče i dr.), te razvoj 

poljoprivrednih udruga i zadruga.

PROGRAMI, PROJEKTI I MJERE U POLJOPRIVREDI          

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i lovno 

gospodarstvo

 PRAVO NA POTICAJ IMAJU:
Osnovni uvjeti:
• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status 

fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti
• Korisnik poticaja/subvencije mora biti upisan u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava
• Korisnik poticaja može ostvariti poticaj/subvenciju samo 

za proizvodnju na području Varaždinske županiji

• Korisnik poticaja mora priložiti potvrdu Grada ili Općine o 

podmirenju svih obveza prema istima
Dodatni uvjeti:
• Ovisno o pojedinoj subvenciji i vrsti proizvodnje propisani 

su dodatni uvjeti za koje se korisnik može direktno obratiti u 

Upravni odjel za poljoprivredu Varaždinske županije

Varaždinska županija sufinancira sljedeće programe, 

projekte i mjere:     

1. Program okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog 

zemljišta na obiteljskim gospodarstvima 
Cilj je stimulirati obiteljska poljoprivredna gospodarstva da 

povećaju svoje male posjede, poboljšaju strukturu svojih 

obradivih površina.

Nositelji i suradnici su Upravni odjel za poljoprivredu, 

Savjetodavna služba.
Trajanje programa: program se provodi od 2002. godine.
Izvor financiranja je proračun Varaždinske županije.
Kontakt telefon je 042/390-581 i 042/390-582.

Okrupnjavanje i povećavanje poljoprivrednog zemljišta 

provodi se temeljem Odluke o novčanim poticajima za 

okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta na 

obiteljskim gospodarstvima sa dvije osnove sufinanciranja:
a.) 2.500 kn po 1 ha poljoprivrednog zemljišta kupljenog u 

svrhu povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na 

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SVETI ILIJE • PRIPREMILI SMO ZA VAS

POLJOPRIVREDA

MJESNI ODBOR ŽIGROVEC
Mjesni odbor Žigrovec uz pomoć mještana nastoje svojim trudom, radom, marljivošću, upornošću doći do željnog 

cilja te  ostvariti svoje želje i snove. 

Poštovani čitatelji,
  nadamo se da će ovih nekoliko informacija doprinijeti vašoj boljoj informiranosti o 

poljoprivredi i srodnim temama te da ćete pronaći sadržaj u domeni vašeg interesa.



4.  Osiguranje usjeva, nasada i rasplodne stoke
Cilj je osiguranje usjeva, nasada i rasplodne stoke od šteta 

kao pomoć poljoprivrednim gospodarstvima sufinanciranjem 

dijela troškova premije.
Nositelj i suradnici su upravni odjel za poljoprivredu i 
osiguravajuća društva.
Trajanje projekta: Projekt se provodi od 2003. godine.
Izvor financiranja je Proračun Varaždinske županije.
Kontakt telefon je 042/390-584, 042/390-581 i 
042/390-582.

Za osiguranje usjeva, nasada i rasplodne stoke (krave i 

bređe junice) županija sufinancira premiju osiguranja da 

osiguraniku po pojedinoj polici osiguranja ili ugovaratelju 

osiguranja po skupnoj polici, plaća potporu u visini 25% troška 

zaračunate ukupne premije osiguranja, odnosno premije po 

skupnoj polici osiguranja.

5. Županijski savez poljoprivrednih usluga
Cilj je omogućiti organizaciju poljoprivrednika od „dolje 

prema gore“ u cilju aktivnog sudjelovanja u kreiranju i 

realizaciji programa od interesa za Varaždinsku županiju.

Nositelji i suradnici su Upravni odjel, 
Savjetodavna služba i udruge proizvođača.
Trajanje projekta: program se provodi od 2007. godine.
Izvor financiranja je proračun Varaždinske županije.
Kontakt telefon je 042/390-584 i 042/390-580.

U cilju pomoći Udrugama iz domene poljoprivrede, 

pokrenut je projekt za ujedinjavanje poljoprivrednih 

proizvođača u krovnu organizaciju, tj. Županijski savez 

poljoprivrednih udruga. U tu svrhu profesionalni tajnik u 

koordinaciji sa Udrugama radi na kreiranju i realizaciji novih i 

postojećih programa od interesa za Varaždinsku županiju. 

Time se ujedno otvara mogućnost sudjelovanja 

poljoprivrednika u projektima Europske Unije, koja svoja 

sredstva za razvoj poljoprivredne proizvodnje plasira 

prvenstveno preko Udruga.
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poljoprivrednom gospodarstvu, a izračunava se razmjerno 

površini kupljenog poljoprivrednog zemljišta, s time da 

najmanja poticana površina iznosi 0,25 ha u jednom komadu,
b.) 3.500 kn po 1 ha poljoprivrednog zemljišta kupljenog 

u svrhu okrupnjavanja postojećih parcela kupnjom ili 

zamjenom sa susjednim poljoprivrednim zemljištem, a 

izračunava se razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog 

poljoprivrednog zemljišta.
     
2. Program podizanja dugogodišnjih nasada
Cilj je povećanje površina pod nasadima voća i vinove loze, 

promjena sortnog sastava vinograda i voćnjaka, te povećanje 

kvalitete proizvodnje grožđa i vina.
Nositelji i suradnici su Upravni odjel za poljoprivredu, 

Savjetodavna služba i Savez vinogradara i vinara.
Trajanje programa: program se provodi od 1999. godine.
Izvor financiranja je proračun Varaždinske županije.
Kontakt telefon je 042/390-580, 042/390-581 i 
042/390-582.

Varaždinska županija subvencionira kupnju minimalno 

1.000 komada sadnica bijelih sorata ili 800 komada crnih 

sorata grožđa, a iznos subvencije je 4 kune za certificirani 

materijal (plava etiketa) i 3,5 kuna za standardni materijal 

(žuta etiketa). Voćne sadnice subvenciniraju se po niže 

navedenoj tablici:

Subvencionira se kupnja i sadnja aromatičnog bilja:
- Aromatično bilje ( lavanda i sl.)  minimalno 1.500 kom.    

1,50 kn/kom.
 Subvencionirat će se nabava preša za prešanje grožđa, 

naplavni filteri, boks palete za skladištenje i transport 

kupusnjača, blazine za kiseljenje kupusnjača, sadilica za 

presadnice, linije za sjetvu sitnog sjemena, muzni uređaji, 

stojnice za goveda, punionice meda, spremnici (cisterne) za 

čuvanje vina, oprema potrebna za rad uljare, sustave 

navodnjavanja, te ostala oprema (izuzev traktora i veće 

ratarske mehanizacije) kojom se unapređuje djelatnost kojom 

se bavi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

3.Projekt zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu 

Cilj je subvencioniranje podizanja zaštitnih mreža u voćnjacima 

i vinogradima.
Nositelji i suradnici su Upravni odjel za poljoprivredu i 
savjetodavna služba.
 Trajanje projekta: program se provodi od 2007. godine. 
Izvor financiranja: je proračun Varaždinske županije.
Kontakt telefon je 042/390-580, 042/390-581 i 
042/390-582.

Zaštitne mreže sufinanciraju se u visini od 25% uloženih 

sredstava (uključujući i PDV) ili maksimalno 25.000 kuna po 

hektaru poljoprivredne površine (vinogradi i voćnjaci).

U subotu 16. kolovoza na sportskim terenima 
u Tomaševcu Biškupečkom s početkom u 15 sati 
održat  će se seoske igre i velika zabava.

Pozivamo sve  mještane općine Sveti Ilija kao i 
sve one koje zanimaju sportovi seoskih igara 
(potezanje užetom, „bikovanje“, ženski nogomet 
te druge igre)  da dođu u Tomaševec. 

Nakon igara slijedi velika zabava uz živu 
glazbu, piće i tombolu.

Organizacijski odbor

SPORTSKO REKREATIVNO
DRUŠTVO TOMAŠEVEC B.

NAJAVLJUJEMO
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Općinski list

Općina Sveti Ilija

TRADICIONALNI SUSRET NAJMLAĐIH STANOVNIKA 
OPĆINE SVETI ILIJA I NJIHOVIH RODITELJA S

ČELNICIMA OPĆINE SVETI ILIJA

općinu te ponosno izvještavamo 
sve žitelje općine Sveti Ilija da je u 
našoj općini, već tradicionalno 
upriličen susret novorođenih 
mještana Sveti Ilija, njihovih 
roditelja i općinskih poglavara u 
izletničkom turizmu "Barbara" u 
Svetom Iliji. Načelnik Općine Ivica 
Minđek, član Poglavarstva Franjo 
Korpar te zamjenik predsjednika 
Vijeća Tomo Cikač  podijelili su 
okupljenim roditeljima  prigodne 
novčane bonove i cvijeće. Susret je 
protekao u ugodnom druženju i 
raspoloženju uz poneko obećanje 
ponosnih roditelja : "ponovno se 
vidimo za devet mjeseci"!!! 

Imena novorođene djece u 
proteklih nekoliko mjeseci: 
Nikolina Sekačić, Vanesa 
Pintarić, Benjamin Hanjš, Elena 
Mikić, Sara Krznar, Lovro 
Biškup, Kristijan Kožul, Roko 
Cepanec, Lana Balaško, Fran 
Puškadija, Elena Labaš, Tin 
Vitez, David Klopotan i Samuel 
Cinkuš. 

Kornelija Vitez

Hrvatsku ubrajaju u nisko-
natalitetne zemlje, a to su zemlje 
gdje broj novorođenih stano-
vnika na 1000 stanovnika iznosi 
samo 15 djece.

Za primjer, 2004. godine u 
Republici Hrvatskoj rođeno je 
40307 djece, a umrlo je 49756 
osoba.

U našoj županiji se unatrag 
zadnjih nekoliko godina broj 
rođenih smanjuje, a prema 
evidenciji Zavoda za javno 
zdravstvo u Varaždinu se vidi da 
je na primjer 1981. godine u 
županiji rođeno 2783 djece, a 

dvadesetak godina kasnije 2002. 
godine samo 1688 djece.(??) 
Nakon ovih nekoliko poprilično 
crnih statističkih podataka o 
alarmantnom stanju nataliteta u 
Republici Hrvatskoj, nadamo se 
da će crna statistika zaobići našu 
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