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...bliži se kraj jedne godine, a na pragu 
smo nove. Dolazi vrijeme analiza i planova. 
Što se, koliko i kako radilo, najbolje se vidi 
na realiziranim projektima, ali i na onim  
pripremljenim za buduće razdoblje. U radu 
gotovo uvijek nailazimo na prepreke, teške 
i lake i one koje nam se čine nesavladive. 
Prepreke koje nastaju iz različitih razloga, a 
najčešće iz ljudske gluposti. U našoj 
Hrvatskoj zasigurno toga ima u svako-
dnevici, a prije svega u pretjeranom 
administriranju i zakonskim zavrzlamama 
u kojima prednjači papirologija koja se 
oteže u beskonačnost. Upravo takve stvari 
i Općini stvaraju probleme u realizaciji 
mnogih projekata. Brdo nepotrebnih 
dokumenata koji su zakonom nametnuti 
oduzimaju novac i vrijeme. Administrati-
vne barijere otežu se u beskonačnost i 
oduzimaju energiju. Inertnost i sporost 
državnih institucija te njihova nespremnost 
za preuzimanjem i mrvice odgovornosti u 
rješavanju konkretnih problema ostavljaju 
nas bez daha. Puni su teoretiziranja i 
pametovanja, zapetljavanja u propisima 
koje izmišljaju, nerazumijevanju stvarnih 
problema, a želja da se problem riješi za 
njih je čista nepoznanica. I u takvim 
uvjetima treba funkcionirati i raditi. Težiti 
rezultatima i napretku, unatoč spome-
nutim problemima, naš je cilj. Rad, rad i 
samo rad je naš moto, unatoč tome što 
često nailazimo na labirinte zidova koje je 
nemoguće svladati.  

Kad je riječ o Općini Sveti Ilija, ja kao 
načelnik, očekujem da država konačno 
prestane biti „bolesno" centralizirana i da 
se konačno osim obveza na općine počnu 

 Jedan od naših najvažnijih ciljeva u 
2016. godini bio je  započeti izradu 
Strategije razvoja Općine Sveti Ilija za 
period od 2016.-2021. godine. Putem 
Javnog natječaja na koji se Općina prijavila 
za tu svrhu Općini Sveti Ilija dodijeljena je 
potpora u iznosu od 80.000,00 kuna iz 
Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za 
provedbu Operacije 7.1.1. »Sastavljanje i 
ažuriranje planova za razvoje jedinica 
lokalne samouprave«. Strategija razvoja 
jedan je od najznačajnijih strateških 
dokumenata kojeg izrađuje Općina i time 
preuzima odgovornost za gospodarski i 
društveni razvoj svog područja. Strategijom 
razvoja će se odrediti jasna vizija i ciljevi 
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. Valja 
istaknuti činjenicu da su ulaskom Republike 
Hrvatske u Europsku uniju postavljani visoki 

Tijekom 2016. godine Općina Sveti Ilija je pokrenula 
postupak 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Ilija, a sve u cilju preispitivanja opsega 
građevinskih područja naselja i mogućnosti njihova 
redefiniranja, pojednostavljenja procedure građenja kroz 
propisivanje uvjeta provedbe, ostvarivanja osnova za 
korištenje alternativnih izvora energije te postizanja uvjeta za 
kvalitetan i održiv ukupni razvoj i razvoj svih dijelova Općine. 
Ujedno, izmjene i dopune pokrenute su kako bi se postojeći 
Plan uskladio s novom zakonskom regulativom i usvojenim 
dokumentima na županijskoj i općinskoj razini. Donošenju 
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Ilija prethodio je  propisani postupak ocjene o 
potrebi provedbe strateške procjene utjecaja ovih izmjena i 
dopuna Plana na okoliš te je pribavljeno prethodno mišljenje 
nadležnog Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša 
Varaždinske županije. Općinsko vijeće je na svojoj redovitoj 
sjednici, održanoj 14. listopada 2016. godine, donijelo Odluku 
o izradi „2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Ilija" (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 
broj 49/16) čime je službeno započeo opisani postupak. Ovim 
putem pozivamo sve zainteresirane žitelje Općine Sveti Ilija, 

Sukladno odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne 
novine« broj 94/13) Općina Sveti Ilija je 
bila u obvezi izraditi Plan gospodarenja 
otpadom za razdoblje od 2016. do 2022.. 
Plan je izrađen u suradnji s tvrtkom Eko-
monitoring d.o.o. iz Varaždina i za isti je 
pribavljena prethodna suglasnost 
Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu 
okoliša Varaždinske županije. Osnovni 
zadatak izrađenog Plana gospodarenja 
otpadom je osiguranje cjelovitog i 
nadasve učinkovitog sustava gospo-
darenja otpadom koji će u potpunosti biti 
usmjeren na  sprječavanje onečišćenje 
tla, vode i zraka, zaštitu biološke 
raznolikosti te očuvanje prirodne i 
kulturne baštine. 

Početkom 2016. godine trebalo je 
početi javno izlaganje, ali svoj dio posla 
Katastar i Sud nisu započeli u planiranim 
rokovima.

Vama za informaciju, poštovani 
žitelji, u Općinskom listu želimo prikazati 
koji je tijek i  postupak javnog izlaganja.  
Svi podaci prikupljeni katastarskom 
izmjerom izlažu se na javnom izlaganju 
pred sudsko katastarskom komisijom. 
Svaki nositelj prava ili grupa nositelja 
prava pozvana je od strane katastra ili 
sudske komisije, da određenog dana 
dođe na javno izlaganje te pregleda sve 
podatke o svom vlasništvu nad zemlj-
ištem i nekretninama, obuhvaćenim 
katastarskom izmjerom. Ukoliko pri 
pregledu podataka izmjere nositelj prava 
ustanovi ili smatra da izloženi podaci nisu 

Poštovane mještanke i mještani Općine Sveti Ilija, 
„spuštati" i značajnija financijska sredstva. 
To je u suglasju sa stavom i potrebom 
ravnomjernog razvoja Hrvatske u svim 
njenim dijelovima, a pogotovo u selima. 
Nažalost mnogi statistički podaci pokazuju 
da općine na kontinentalnom dijelu 
Hrvatske raspolažu sa značajno manjim 
financijskim sredstvima nego one u 
Jadranskoj Hrvatskoj. Unatoč takvim 
skromnim prihodima, postižu se značajni 
rezultati u realizaciji projekata. Tu je 
presudna velika želja, marljivost i šte-
dljivost nas kontinentalaca. Tu zasigurno 
pripada i naša Općina na čije rezultate 
sigurno možemo svi biti ponosni. Evo samo 
nekih podataka:

• Od prvih pedeset općina sa najvišim 
prihodom po glavi stanovnika sve se nalaze 
u Jadranskoj Hrvatskoj

• Od sto općina s najnižim prihodom po 
stanovniku, samo pet je u Primorskoj 
Hrvatskoj i ni jedna uz more; oko 30% se 
nalazi u Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-
srijemskoj županiji, a niti jedna u Istarskoj, 
Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i 
Šibensko-kninskoj županiji

• Razlike u ukupnim prihodima općina 
su vrlo velike -  30 općina s najnižim 
ukupnim prihodima zajedno imaju iste 
prihode kao jedna od tri najbogatije – 
Konavle, Vir  ili Medulin

• Najsiromašnije općine imaju ukupne 
prihode po stanovniku manje od 1.000,00 
kn dok ona s najvišim ima 21.756,00 kn, a 
prosječan prihod iznosi 3.328,00 kn po 
stanovniku na razini općine i godine.

Općini Sveti Ilija izračunat je prihod od 
2.006,00 kn po stanovniku, ali nažalost u 

tom iznosu, kao prihod, nam je uračunat i 
kredit za Katastarsku izmjeru te se sa tim 
prihodima (neopravdano uvećanim za 
kredit) nalazimo na 259. mjestu od 428 
općina u RH sa 40% manjim prihodima od 
prosjeka, a gotovo 11 puta manjim od 
najbogatijih. Da se kredit nije uračunao u 
prihod bili bismo među najsiromašnijim 
općinama u RH (ispod 400. mjesta) po 
prihodima kojima raspolaže Općina. 

Kada sagledam ovakve podatke još sam 
ponosniji na rezultate koje postižemo u 
svom radu s ovakvim prihodima.

To su pokazatelji da se nešto mora 
mijenjati u smislu jačanja fiskalnih 
kapaciteta Općina na kontinentu. Potre-
bno je decentralizirati novac prema 
Općinama koje će ga zasigurno jako dobro 
znati iskoristiti za podizanje standarda 
života na selu. U to sam i više nego siguran.

Poštovani žitelji Općine Sveti Ilija, 
blagdansko vrijeme je pred nama, vrijeme 
susreta i zajedništva, vrijeme dobrih želja, i 
u toj nakani želim Vam blagoslovljen i 
sretan Božić te puno zdravlja i sreće u 
2017. godini.

Marin Bosilj, načelnik

Strategija razvoja 
Općine Sveti Ilija za period od 2016.-2021.

kriteriji razvoja koji zahtijevaju strateško 
planiranje na svim administrativnim 
razinama, kako na državnoj tako i na razini 
lokalne samouprave. Strategija će uz 
jasnu viziju i ciljeve sadržavati i ključne 
razvojne projekte koji će utjecati na razvoj 
gospodarstva, infrastrukture, socijalnih 
usluga i društvenih djelatnosti koje će 
uvelike doprinijeti sadržajnijem i nadasve 
sigurnijem životu naših mještana. 
Strategija razvoja Općine Sveti Ilija biti će 
osnovna smjernica koja će omogućiti 
financiranje potreba naše zajednice. 
Naime, upravo je Strategija razvoja uvjet 
za prijavu na natječaje i financiranje 
putem strukturnih fondova Europske 
unije. Iz navedenog razloga, izradi 
Strategije razvoja pristupilo se maksi-
malno ozbiljno kako bi Općina Sveti Ilija u 
budućnosti postala ekonomski i socijalno 
razvijena zajednica koja će svakom svom 
mještaninu omogućiti dostojanstven 
život. 

KATASTARSKA IZMJERA 

ZAPOČEO JE POSTUPAK DRUGE IZMJENE I 
DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE SVETI ILIJA

fizičke i pravne osobe da svoje prijedloge i primjedbe na 
građevinska područja i ostalu tematiku, koja je predmet ovih 
izmjena i dopuna Prostornog plana, dostave u pisanom obliku  
u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija, zaključno sa 30. 
siječnjem 2017.  Usvajanje Plana trebalo bi se realizirati do 
kraja 2017. godine.

ispravni, prijavljuje to katastarskom 
službeniku ili voditelju izlaganja te se o 
tome sastavlja zapisnik u obliku 
prigovora. Po prikupljanju svih prigo-
vora, komisija utvrđuje opravdanost 
svakog pojedinačnog prigovora te sve 
opravdane pr igovore dostavl ja 
izvođaču, koji onda tehnički rješava 
prigovore. Tek tada, kada se i 
posljednji podatak sredi i uskladi, 
izrađuju se nove katastarske knjige 
koje se čuvaju i održavaju u katastru. 
Na temelju prikupljenih podataka o 
nositeljima prava na zemljištu i 
nekretninama nadležni Sud započinje s 
utvrđivanjem vlasništva te se tako 
istovremeno sređuje zemljišnoknjižno 
stanje na osnovu čega se izrađuju nove 
zemljišne knjige. Izrada novih kata-
starskih i zemljišnoknjižnih evidencija 
je i konačni smisao ove izmjere. 

Novom katastarskom izmjerom te 
uspostavom katastra nekretnina ubrzat 
će se upis nekretnina kako u kata-
starskom, tako i u sustavu uknjižbe 
nekretnina, racionalizirati oba sustava i 
povezani transakcijski postupci, 
uskladiti podaci iz dvaju sustava 
(Katastar i Gruntovnica) i zajamčiti da 
se poklapaju sa stvarnim stanjem. 

Nadamo se da će Ministarstvo 
pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja u što kraćem roku 
osigurat potrebna financijska sredstva 
za što brži početak i završetak Javnog 
izlaganja.

Plan gospodarenja 
otpadom 

Općine Sveti Ilija 
za razdoblje 

od 2016. do 2022.
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...bliži se kraj jedne godine, a na pragu 
smo nove. Dolazi vrijeme analiza i planova. 
Što se, koliko i kako radilo, najbolje se vidi 
na realiziranim projektima, ali i na onim  
pripremljenim za buduće razdoblje. U radu 
gotovo uvijek nailazimo na prepreke, teške 
i lake i one koje nam se čine nesavladive. 
Prepreke koje nastaju iz različitih razloga, a 
najčešće iz ljudske gluposti. U našoj 
Hrvatskoj zasigurno toga ima u svako-
dnevici, a prije svega u pretjeranom 
administriranju i zakonskim zavrzlamama 
u kojima prednjači papirologija koja se 
oteže u beskonačnost. Upravo takve stvari 
i Općini stvaraju probleme u realizaciji 
mnogih projekata. Brdo nepotrebnih 
dokumenata koji su zakonom nametnuti 
oduzimaju novac i vrijeme. Administrati-
vne barijere otežu se u beskonačnost i 
oduzimaju energiju. Inertnost i sporost 
državnih institucija te njihova nespremnost 
za preuzimanjem i mrvice odgovornosti u 
rješavanju konkretnih problema ostavljaju 
nas bez daha. Puni su teoretiziranja i 
pametovanja, zapetljavanja u propisima 
koje izmišljaju, nerazumijevanju stvarnih 
problema, a želja da se problem riješi za 
njih je čista nepoznanica. I u takvim 
uvjetima treba funkcionirati i raditi. Težiti 
rezultatima i napretku, unatoč spome-
nutim problemima, naš je cilj. Rad, rad i 
samo rad je naš moto, unatoč tome što 
često nailazimo na labirinte zidova koje je 
nemoguće svladati.  

Kad je riječ o Općini Sveti Ilija, ja kao 
načelnik, očekujem da država konačno 
prestane biti „bolesno" centralizirana i da 
se konačno osim obveza na općine počnu 

 Jedan od naših najvažnijih ciljeva u 
2016. godini bio je  započeti izradu 
Strategije razvoja Općine Sveti Ilija za 
period od 2016.-2021. godine. Putem 
Javnog natječaja na koji se Općina prijavila 
za tu svrhu Općini Sveti Ilija dodijeljena je 
potpora u iznosu od 80.000,00 kuna iz 
Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za 
provedbu Operacije 7.1.1. »Sastavljanje i 
ažuriranje planova za razvoje jedinica 
lokalne samouprave«. Strategija razvoja 
jedan je od najznačajnijih strateških 
dokumenata kojeg izrađuje Općina i time 
preuzima odgovornost za gospodarski i 
društveni razvoj svog područja. Strategijom 
razvoja će se odrediti jasna vizija i ciljevi 
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. Valja 
istaknuti činjenicu da su ulaskom Republike 
Hrvatske u Europsku uniju postavljani visoki 

Tijekom 2016. godine Općina Sveti Ilija je pokrenula 
postupak 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Ilija, a sve u cilju preispitivanja opsega 
građevinskih područja naselja i mogućnosti njihova 
redefiniranja, pojednostavljenja procedure građenja kroz 
propisivanje uvjeta provedbe, ostvarivanja osnova za 
korištenje alternativnih izvora energije te postizanja uvjeta za 
kvalitetan i održiv ukupni razvoj i razvoj svih dijelova Općine. 
Ujedno, izmjene i dopune pokrenute su kako bi se postojeći 
Plan uskladio s novom zakonskom regulativom i usvojenim 
dokumentima na županijskoj i općinskoj razini. Donošenju 
Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Ilija prethodio je  propisani postupak ocjene o 
potrebi provedbe strateške procjene utjecaja ovih izmjena i 
dopuna Plana na okoliš te je pribavljeno prethodno mišljenje 
nadležnog Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša 
Varaždinske županije. Općinsko vijeće je na svojoj redovitoj 
sjednici, održanoj 14. listopada 2016. godine, donijelo Odluku 
o izradi „2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sveti Ilija" (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« 
broj 49/16) čime je službeno započeo opisani postupak. Ovim 
putem pozivamo sve zainteresirane žitelje Općine Sveti Ilija, 

Sukladno odredbama Zakona o održivom 
gospodarenju otpadom (»Narodne 
novine« broj 94/13) Općina Sveti Ilija je 
bila u obvezi izraditi Plan gospodarenja 
otpadom za razdoblje od 2016. do 2022.. 
Plan je izrađen u suradnji s tvrtkom Eko-
monitoring d.o.o. iz Varaždina i za isti je 
pribavljena prethodna suglasnost 
Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu 
okoliša Varaždinske županije. Osnovni 
zadatak izrađenog Plana gospodarenja 
otpadom je osiguranje cjelovitog i 
nadasve učinkovitog sustava gospo-
darenja otpadom koji će u potpunosti biti 
usmjeren na  sprječavanje onečišćenje 
tla, vode i zraka, zaštitu biološke 
raznolikosti te očuvanje prirodne i 
kulturne baštine. 

Početkom 2016. godine trebalo je 
početi javno izlaganje, ali svoj dio posla 
Katastar i Sud nisu započeli u planiranim 
rokovima.

Vama za informaciju, poštovani 
žitelji, u Općinskom listu želimo prikazati 
koji je tijek i  postupak javnog izlaganja.  
Svi podaci prikupljeni katastarskom 
izmjerom izlažu se na javnom izlaganju 
pred sudsko katastarskom komisijom. 
Svaki nositelj prava ili grupa nositelja 
prava pozvana je od strane katastra ili 
sudske komisije, da određenog dana 
dođe na javno izlaganje te pregleda sve 
podatke o svom vlasništvu nad zemlj-
ištem i nekretninama, obuhvaćenim 
katastarskom izmjerom. Ukoliko pri 
pregledu podataka izmjere nositelj prava 
ustanovi ili smatra da izloženi podaci nisu 

Poštovane mještanke i mještani Općine Sveti Ilija, 
„spuštati" i značajnija financijska sredstva. 
To je u suglasju sa stavom i potrebom 
ravnomjernog razvoja Hrvatske u svim 
njenim dijelovima, a pogotovo u selima. 
Nažalost mnogi statistički podaci pokazuju 
da općine na kontinentalnom dijelu 
Hrvatske raspolažu sa značajno manjim 
financijskim sredstvima nego one u 
Jadranskoj Hrvatskoj. Unatoč takvim 
skromnim prihodima, postižu se značajni 
rezultati u realizaciji projekata. Tu je 
presudna velika želja, marljivost i šte-
dljivost nas kontinentalaca. Tu zasigurno 
pripada i naša Općina na čije rezultate 
sigurno možemo svi biti ponosni. Evo samo 
nekih podataka:

• Od prvih pedeset općina sa najvišim 
prihodom po glavi stanovnika sve se nalaze 
u Jadranskoj Hrvatskoj

• Od sto općina s najnižim prihodom po 
stanovniku, samo pet je u Primorskoj 
Hrvatskoj i ni jedna uz more; oko 30% se 
nalazi u Brodsko-posavskoj i Vukovarsko-
srijemskoj županiji, a niti jedna u Istarskoj, 
Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i 
Šibensko-kninskoj županiji

• Razlike u ukupnim prihodima općina 
su vrlo velike -  30 općina s najnižim 
ukupnim prihodima zajedno imaju iste 
prihode kao jedna od tri najbogatije – 
Konavle, Vir  ili Medulin

• Najsiromašnije općine imaju ukupne 
prihode po stanovniku manje od 1.000,00 
kn dok ona s najvišim ima 21.756,00 kn, a 
prosječan prihod iznosi 3.328,00 kn po 
stanovniku na razini općine i godine.

Općini Sveti Ilija izračunat je prihod od 
2.006,00 kn po stanovniku, ali nažalost u 

tom iznosu, kao prihod, nam je uračunat i 
kredit za Katastarsku izmjeru te se sa tim 
prihodima (neopravdano uvećanim za 
kredit) nalazimo na 259. mjestu od 428 
općina u RH sa 40% manjim prihodima od 
prosjeka, a gotovo 11 puta manjim od 
najbogatijih. Da se kredit nije uračunao u 
prihod bili bismo među najsiromašnijim 
općinama u RH (ispod 400. mjesta) po 
prihodima kojima raspolaže Općina. 

Kada sagledam ovakve podatke još sam 
ponosniji na rezultate koje postižemo u 
svom radu s ovakvim prihodima.

To su pokazatelji da se nešto mora 
mijenjati u smislu jačanja fiskalnih 
kapaciteta Općina na kontinentu. Potre-
bno je decentralizirati novac prema 
Općinama koje će ga zasigurno jako dobro 
znati iskoristiti za podizanje standarda 
života na selu. U to sam i više nego siguran.

Poštovani žitelji Općine Sveti Ilija, 
blagdansko vrijeme je pred nama, vrijeme 
susreta i zajedništva, vrijeme dobrih želja, i 
u toj nakani želim Vam blagoslovljen i 
sretan Božić te puno zdravlja i sreće u 
2017. godini.

Marin Bosilj, načelnik

Strategija razvoja 
Općine Sveti Ilija za period od 2016.-2021.

kriteriji razvoja koji zahtijevaju strateško 
planiranje na svim administrativnim 
razinama, kako na državnoj tako i na razini 
lokalne samouprave. Strategija će uz 
jasnu viziju i ciljeve sadržavati i ključne 
razvojne projekte koji će utjecati na razvoj 
gospodarstva, infrastrukture, socijalnih 
usluga i društvenih djelatnosti koje će 
uvelike doprinijeti sadržajnijem i nadasve 
sigurnijem životu naših mještana. 
Strategija razvoja Općine Sveti Ilija biti će 
osnovna smjernica koja će omogućiti 
financiranje potreba naše zajednice. 
Naime, upravo je Strategija razvoja uvjet 
za prijavu na natječaje i financiranje 
putem strukturnih fondova Europske 
unije. Iz navedenog razloga, izradi 
Strategije razvoja pristupilo se maksi-
malno ozbiljno kako bi Općina Sveti Ilija u 
budućnosti postala ekonomski i socijalno 
razvijena zajednica koja će svakom svom 
mještaninu omogućiti dostojanstven 
život. 

KATASTARSKA IZMJERA 

ZAPOČEO JE POSTUPAK DRUGE IZMJENE I 
DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA 
OPĆINE SVETI ILIJA

fizičke i pravne osobe da svoje prijedloge i primjedbe na 
građevinska područja i ostalu tematiku, koja je predmet ovih 
izmjena i dopuna Prostornog plana, dostave u pisanom obliku  
u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija, zaključno sa 30. 
siječnjem 2017.  Usvajanje Plana trebalo bi se realizirati do 
kraja 2017. godine.

ispravni, prijavljuje to katastarskom 
službeniku ili voditelju izlaganja te se o 
tome sastavlja zapisnik u obliku 
prigovora. Po prikupljanju svih prigo-
vora, komisija utvrđuje opravdanost 
svakog pojedinačnog prigovora te sve 
opravdane pr igovore dostavl ja 
izvođaču, koji onda tehnički rješava 
prigovore. Tek tada, kada se i 
posljednji podatak sredi i uskladi, 
izrađuju se nove katastarske knjige 
koje se čuvaju i održavaju u katastru. 
Na temelju prikupljenih podataka o 
nositeljima prava na zemljištu i 
nekretninama nadležni Sud započinje s 
utvrđivanjem vlasništva te se tako 
istovremeno sređuje zemljišnoknjižno 
stanje na osnovu čega se izrađuju nove 
zemljišne knjige. Izrada novih kata-
starskih i zemljišnoknjižnih evidencija 
je i konačni smisao ove izmjere. 

Novom katastarskom izmjerom te 
uspostavom katastra nekretnina ubrzat 
će se upis nekretnina kako u kata-
starskom, tako i u sustavu uknjižbe 
nekretnina, racionalizirati oba sustava i 
povezani transakcijski postupci, 
uskladiti podaci iz dvaju sustava 
(Katastar i Gruntovnica) i zajamčiti da 
se poklapaju sa stvarnim stanjem. 

Nadamo se da će Ministarstvo 
pravosuđa i Ministarstvo graditeljstva i 
prostornog uređenja u što kraćem roku 
osigurat potrebna financijska sredstva 
za što brži početak i završetak Javnog 
izlaganja.

Plan gospodarenja 
otpadom 

Općine Sveti Ilija 
za razdoblje 

od 2016. do 2022.
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Općinski list Općina Sveti Ilija

»Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglo-
meracije Varaždin« važan je infrastrukturni projekt koji se 
sufinancira iz strukturnih fondova Europske unije. Projekt 
aglomeracije obuhvaća grad Varaždin i 10 Općina: Beretinec, 
Cestica, Gornji Kneginec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, 
Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica. Vrijednost 
projekta prema Studiji izvedivosti iznosi 696.669.058 kuna 
bez PDV-a, a projekt će se financirati iz sljedećih izvora: 

a) Sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije u udjelu od 
70,78% što iznosi 493.102,359 kuna

b) Sredstva nacionalne komponente u udjelu od 29,22% 
što iznosi 203.566.699 kuna, a koje čine udio proračuna 
Republike Hrvatske i Hrvatskih voda od 23,38%, što iznosi 
162.853.359 kuna i udio jedinica lokalne samouprave (Grad i 
Općine) od 5,84%, što iznosi 40.713.340 kuna. 

Budući da će aglomeracija Varaždin na području Općine 
Sveti Ilija obuhvatila naselja Doljan, Križanec, Tomaševec 
Biškupečki i Žigrovec, Općina će sufinancirati projekt u iznosu 
od 1.545.912 kuna. Spomenuti iznos namirit će se iz sredstava 
proračuna kroz razdoblje od 2017. do 2022. godine. 
Realizacijom projekta stvoriti će se uvjeti da se  kućanstva na 
području spomenutih četiri naselja priključe na sustav 
odvodnje, a to će uvelike doprinijeti zaštiti okoliša, očuvanju 
kvalitete pitke vode, pročišćavanju otpadnih voda i 
zbrinjavanju otpada. 

U toku prosinca 2016. 
završeni su idejni projekti 
kanal izac i jske mreže za 
naselje Sveti Ilija. Kao što je 
poznato u Svetom Iliji je 
izgrađen pročistač otpadnih 
voda, ali još uvijek nije izgra-
đena kanalizacijska mreža. Na 
incijativu Općine Sveti Ilija 
potpisan je sporazum između 
Varkoma, Hrvatskih voda i 
Općine o sufinanciranju izra-

Dječji vrtić »Anđeo« kojeg vode 
sestre »Kćeri Božje ljubavi« jedina je 
odgojno - obrazovna ustanova u Općini 
koja se bavi odgojem i obrazovanjem 
djece predškolske dobi. Budući da su 
kapaciteti postojećeg dječjeg vrtića 
ograničeni, velik dio djece pohađa vrtiće 
u susjednim gradovima odnosno 
općinama. Kako bi riješila navedeni 
problem, Općina Sveti Ilija je tijekom 

U suradnji s tvrtkom 3E Projekti d.o.o. izrađeno je idejno 
rješenje uređenja poduzetničke zone Tomaševec-Križanec. 
Neizgrađeni dio područja ove gospodarske zone, kao i okolni 
prostor, danas se koristi kao poljoprivredno zemljište koje u naravi 
uglavnom čine oranice, livade i manji šumarci. Idejnim rješenjem 
u rubnim dijelovima gospodarske zone planira se izgradnja manje 
bučnih sadržaja bez potencijalne mogućnosti onečišćenja okoliša, 
dok se u njezinom središnjem i sjevernom dijelu planira izgradnja 
zanatskih, odnosno industrijskih sadržaja. S obzirom na postojeći 
šumarak u središtu zone predlaže se formiranje parkovne 
površine. Na taj način čitavo bi područje dobilo ljepši i sadržajniji 
izgled. Osnovni cilj ovog idejnog rješenja jest da gospodarska 
zona Tomaševec-Križanec postane generator  proizvodnje i novih 
radnih mjesta te istodobno zadrži i istakne svoje krajobrazne 
vrijednosti. Dobra prometna povezanost s većim gradovima, 
infrastruktura (temeljena na ekološkim modelima) i izgradnja 
ugodnog mjesta za rad s kvalitetnim sadržajima za zaposlenike, 
privući će u ovu gospodarsku zonu mnoge investitore, a to će 
zasigurno doprinijeti gospodarskom rastu i razvitku našeg kraja. 
Naravno da puno toga ovisi i o sadašnjim vlasnicima zemljišta te o 
njihovoj volji da zemljište prodaju Općini koja bi ga okrupnila, 
komunalno opremila te pronašla investitore koji bi ga priveli svrsi 
tj na njemu izgradili svoje poslovne prostore.

S obzirom na postojeće stanje 
mjesnih groblja Beletinec i Žigrovec, 
zahtjeve i potražnju za novim grobnim 
mjestima, Općina Sveti Ilija pristupila je 
izradi idejnih rješenja za njihovo 
proširenje i uređenje. Idejnim rješenjem 
planira se oko 1398 novih grobnih 
mjesta za groblje Žigrovec te oko 570 
novih grobnih mjesta za groblje 
Beletinec. Uređenje i proširenje groblja 
odvijalo bi se u tri faze te su predviđene 
tri vrste ukopa: grobnice, klasični ukop te 
ukop u urnama. Svjesni činjenice da u 
novije doba groblja postaju svojevrsne 
„galerije na otvorenom"  koje zbog ,
svojih spomeničkih i arhitekturnih 
at rakc i ja  pr iv lače  sve već i  bro j 
posjetitelja  velika pozornost posvetit će ,
se njihovom hortikulturalnom uređenju. 
Naime, groblja su jedan od temelja 
kulturne ostavštine našeg kraja te 
njihova važnost i ljepota ne smiju ostati 
nezamijećeni. 

Od najranijih vremena grb i zastava 
predstavljaju najpoznatije simbole poje-
dinog naroda te na svojevrstan način 
sažimlju njegovu povijest. Nakon 23 
godine postojanja Općine Sveti Ilija 
prišlo se je izradi novog idejnog rješenja 
grba i zastave, a prema preporuci 
Povjerenstva za odobrenje izrade grba i 
zastave (Ministarstvo uprave). Naime, 

Kanalizacija za Tomaševec B., 
Križanec, Doljan i Žigrovec

Završeni idejni projekti 
kanalizacijske mreže za 

naselje Sv. Ilija

Projekt izgradnje dječjeg vrtića u Beletincu spreman za mjeru 7.4.1.

Novo idejno 
rješenje 

grba i zastave
Općine Sveti Ilija

Povjerenstvo je utvrdilo da je postojeći 
grb prenatrpan simbolima te ga iz tog 
razloga nije moguće heraldički opisati. 
Što se tiče zastave, utvrđene nepravilno-
sti odnose se na činjenicu da je veličina 
grba na zastavi veća od propisanog te da 
nema obruba oko štita. U suradnji sa 
poznatom heraldičarkom Majom Bejdić 
te slikarom i likovnim pedagogom 

Zdravkom Tišljarem izrađeno je novo 
idejno rješenje grba i zastave te je 
podnesen zahtjev Ministarstvu uprave 
za njihovo službeno odobrenje. Dakle, 
Općina Sveti Ilija će imati novi grb i 
zastavu kojima će se identificirati u 
društvu i koji će na najbolji način 
simbolizirati vrijednosti na kojima počiva 
naša zajednica. 

2016.  godine i z rad i la  potrebnu 
projektnu dokumentaciju i ishodila 
građevinsku dozvolu za izgradnju 
suvremeno opremljenog dječjeg vrtića u 
naselju Beletinec. 

Projekt izgradnje dječjeg vrtića, čija 
se vrijednost procjenjuje na oko 9,5 
milijuna kuna, Općina Sveti Ilija će 
kandidirati na mjeru 7.4.1. koja glasi: 
»Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za 
ruralno stanovništvo, uključujući 
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti 
te povezanu infrastrukturu« iz 
Programa ruralnog razvoja. Izgradnja 
dječjeg vrtića uvelike bi unaprijedila 
kvalitetu života u našoj zajednici, a 
djeci bi omogućila da najljepše 
razdoblje svog života provedu u 
poznatom i prijateljskom okruženju. 

de projektne dokumenta-
cije tj Idejnog projekta čija 
je cijena 210.000,00 kn, a 
financirali su ga Hrvatske 
vode sa 168.000,00 kn i 
O p ć i n a  S v e t i  I l i j a  s a 
42.000,00 kn. U toku 2017. 
nastavit će se sa izradom 
glavnih projekata i  očekuje 
se dobivanje građevinske 
dozvole čime bi se postigli 
svi uvjeti za gradnju kanali-
zacijske mreže. Nakon 
dobivanja građevinske 
dozvole dokumentacija će 
biti spremna na aplikaciju 
nekih od natječaja EU ili za 
sufinanciranje gradnje od 
strane Hrvatskih voda. 
Procijenjena vrijednost 
radova iznosi 8.200.000,00 
kn.

Izrađena idejna 
rješenja proširenja i 

uređenja mjesnih 
groblja u Beletincu

 i Žigrovcu

Izrađeno idejno rješenje 
uređenja Poduzetničke 

zone Tomaševec-Križanec
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kanalizacijske mreže za 

naselje Sv. Ilija
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Novo idejno 
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Općine Sveti Ilija
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de projektne dokumenta-
cije tj Idejnog projekta čija 
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Izrađena idejna 
rješenja proširenja i 

uređenja mjesnih 
groblja u Beletincu

 i Žigrovcu

Izrađeno idejno rješenje 
uređenja Poduzetničke 

zone Tomaševec-Križanec
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Općinski list Općina Sveti Ilija

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. Nakon detaljno pripremane dokumentacije 
i planiranja uspjeli smo ovaj projekt realizirati.  Projekt 
modernizacije nerazvrstanih cesta zahtijevao je značajna 
ulaganja koja se u potpunosti ne mogu  financirati iz proračuna 
Općine. Zahvaljujući dobro pripremljenom projektu, Općina 
Sveti Ilija je uspjela dobiti 450.000,00 kuna na natječaju 
»Program održivog razvoja lokalne zajednice 2016« 

Redni 

broj 

Ime naselja Ime ulice Dužina Cijena radova

1. Sveti Ilija G. Krkleca 250 m 54.338,04 kn

2. Sveti Ilija V. Nazora 310 m 77.033,25 kn

3. Sveti Ilija M. Gupca 120 m 34.976,91 kn

4. Sveti Ilija T. Ujevića 403 m 97.917,94 kn

5. Sveti Ilija Prešburg 400 m 129.289,26 kn

6. Beletinec Kratka, Tiha + parkiralište 222 m 112.923,30 kn

7. Doljan -Seketin Željeznički nasip-Vinogradska 356 m 120.655,30 kn

8. Seketin -Doljan V. Sokola -Vinogradska 542 m 154.541,15 kn

9. Seketin Palih boraca 300 m 73.599,77 kn

10. Žigrovec V. Nazora 595 m 196.953,71 kn

11. Križanec Vinogradska 303 m 91.905,52 kn

12. Križanec A. Šenoe 141 m 38.548,99 kn

Ukupno 3942 m 1.182.683,14 kn

U MODERNIZACIJU CESTA ULOŽENO 1.182.683,14 kn

Ulica Palih boraca, Seketin Ulica Prešburg, Sveti Ilija

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dok 
je dodatnih 140.000,00 kuna osigurano prijavom na natječaj  
kojeg je objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja. Projekt modernizacije nerazvrstanih cesta u 
potpunosti je realiziran sredinom studenog, a njegova 
realizacija omogućila je da naselja Općine poprime 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. 

Vinogradska ulica, KrižanecUlica Matije Gupca, Sveti IlijaKratka, Tiha ulica, Beletinec Ulica Gustava Krkleca, Sveti Ilija

Ulica Tina Ujevića, Sveti Ilija Ulica Vladimira Nazora, Žigrovec

Ulica Vladimira Nazora, Sveti IlijaUlica Vide Sokola, SeketinCesta Seketin (Vinogradska) - Doljan (Željeznički nasip) Ulica Augusta Šenoe, Križanec
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Jedan od najznačajnijih projekata za 
podizanje prometne sigurnosti na 
području naše općine uspješno je prive-
den kraju. Naime, početkom travnja za-
vršeni su radovi na izgradnji nogostupa u 
Tomaševcu Biškupečkom i Križancu.  
Ovaj vrijedan projekt, koji je Općina 
Sveti Ilija realizirala u suradnji sa 
Županijskom upravom za ceste, obuhva-
ćao je široke iskope u trasi za proširenje 
kolnika, zasjeka i prilaznih putova, 

U sklopu službenog posjeta Vara-
ždinskoj županiji, 24. svibnja ove 
godine,  Općinu Sveti Ilija posjetio je 
ministar pomorstva, prometa i infra-
strukture Oleg Butković. Ministra Butko-
vića dočekao je općinski načelnik Marin 
Bosilj koji je izrazio zadovoljstvo što je 
nakon dužeg niza godina Općinu Sveti 
I l i ja posjetio ministar jednog od 
najvažnijih resora u državi. Posjet se 

Jedna od najprometnijih ulica u našoj Općini 
zasigurno je Vinogradska ulica u Svetom Iliji. 
Tijekom prosinca krenulo se s izgradnjom 
nastavka nogostupa tako da se najprije riješila 
jedna od najkritičnijih točaka u cijeloj dužini ulice. 
Brdovitost terena uz samu cestu poskupljuje svaku 
investiciju jer zahtjeva izgradnju i potpornih 
zidova uz trasu nogostupa. Unatoč svemu 
početkom iduće godine kreće se sa nastavkom 
izgradnje te se nadamo da će  ŽUC iznaći sredstva 
da se do kraja godine nogostup završi u cijeloj 
dužine ulice. Cijena izgradnje ove prve dionice 
iznosila je 153.000,00 kn, a financirali su je 
Općina Sveti Ilija i ŽUC.esti koja nije u nadležnosti 
Hrvatskih cesta već Županijske uprave za ceste . 

Početkom studenog ove godine, 
novim asfaltnim tepihom, presvučen je 
dio Ulice bana Jelačića u naselju Toma-
ševec Biškupečki. Radi se o prometnici na 
kojoj su identificirana brojna oštećenja 
te se zbog toga smatrala izrazito 
opasnom i nepovoljnom za prome-

Tradicija ulaganja u rekonstrukciju 
vodovodnih mreža na području Općine 
Sveti Ilija nastavljena je i ove godine. Od 
značajnih projekata na tom području 
svakako valja istaknuti interventno 
održavanje transportnog vodoopskr-
bnog sustava cjevovoda na dionici od 
Ulice Stjepana Radića u Beletincu do 
rešetkastog nosača Bednje u Krušljevcu, 
interventno održavanje vodoopskrbne 

Tijekom ljetnih mjeseci tvrtka Hidroing 

d.d. izvela je radove na uređenju 

vodotoka potoka Brodišće i rijeke 

Bednje.  Radovi  su obuhvaćal i 

produbljenje vodotoka, uklanjanje 

raslinja te izvedbu potrebnih zemljanih 

radova. Radovi su izvedeni radi 

regulacije vodotoka te zaštite od 

eventualnih poplava, a svakako će 

doprinijeti i kvalitetnijem korištenju 

okolnih poljoprivrednih površina. 

Vrijednost izvedenih radova iznosi 

437.500,00 kuna. 

Školska ulica u Svetom Iliji je ulica 
kojom sigurno najviše od svih ulica 
prolaze djeca. Nažalost nije u potpunosti 
prometno uređena da bi jamčila 
sigurnost svih sudionika u prometu, a 
prvenstveno pješaka. Tome još i 
doprinose neodgovorni vozači koji 
nepoštivanjem brzine kretanja te 
nepropisnim parkiranjem još i dodatno 
ugrožavaju sigurnost svih sudionika, a u 
ovom slučaju najviše školske djece. 

Završeni radovi na izgradnji nogostupa u 
Tomaševcu Biškupečkom i Križancu - 

vrijednost radova iznosila je 1.013.153,78 kuna

Posjet ministra Olega Butkovića Općini Sveti Ilija

Sveti Ilija: počeo nastavak izgradnje nogostupa u Vinogradskoj ulici

Presvlačenje asfaltnim tepihom 
dijela ulice bana Jelačića 

u naselju Tomaševec Biškupečki

Školska ulica: završeni projekti za nogostup i smirivanje pometa

Hrvatske vode uložile u regulaciju potoka 
Brodišće i regulaciju Bednje 437.500,00 kn

Varkom uložio značajna sredstva u rekonstrukciju vodovodnih 
mreža na području Općine Sveti Ilija - 930.000,00 kn

izgradnju odvodnje oborinskih voda, 
postavljanje rubnika i asfaltiranje. 
Ukupna vrijednost investicije iznosila je 
1.013.153,78 kuna. U cilju 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. i biti realizirana. 

iskoristio kako bi se ministra upoznalo s 
projektima koji će uvelike doprinijeti 
razvoju prometne infrastrukture na 
našem području. Posebno je istaknut 
problem ceste Presečno-Krušljevec koja 
se nalazi pod ingerencijom ŽUC-a. 
Ujedno, mještani Beletinca i Krušljevca 
već 50 godina strpljivo čekaju rješenje 
tog problema. Ministar Butković shvatio 
je važnost projekta uređenja i moderni-

zacije ceste Presečno-Krušljevec te je 
istaknuo da će njegovo ministarstvo 
detaljno analizirati situaciju na spo-
menutoj dionici i pokušati naći rješenje 
tog dugogodišnjeg problema bez  obzira 
što se radi o cesti koja nije u nadležnosti 
Hrvatskih cesta već Županijske uprave za 
ceste . 

Tijekom jeseni Općina Sveti Ilija dala 
je izraditi projektnu dokumentaciju za 
izgradnju nogostupa sa potpornim 
zidom na dionici od škole do ulice Bana 
Jelačića, te projekt za smirivanje prometa 
u cijeloj dužini ulice. Procijenjena 
vrijednost radova iznosi 480.000,00 kn. 
Nadamo se da će se što prije u suradnji sa 
nekim od resornih ministarstava i  
Županijom pronaći financijska sredstva 
za rješavanje ovog gorućeg problema 
što se tiče sigurnosti u prometu.

mreže u Ulici bana Jelačića u naselju 
Doljan te potpunu rekonstrukciju 
vodovodne mreže u dijelu Ul ice 
Vladimira Nazora u Žigrovcu. Navedni 
projekti izvedeni su s ciljem rješavanja 
problema vodoopskrbe kućanstva 
pitkom vodom i zadovoljavanja kvalitete 
vodoopskrbnog sustava, a njihova 
vrijednost procjenjuje se na 930.000,00 
kuna. 

tovanje. Investitor je ŽUC Varaždinske 
županije. Novoasfaltirana cesta, izrađen 
nogostup te modernizirana niskona-
ponska električna mreža učiniti će Ulicu 
bana Jelačića jednom od najatraktivnijih 
i komunalno najopremljenijih ulica u 
naselju. 
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vrijednost radova iznosila je 1.013.153,78 kuna

Posjet ministra Olega Butkovića Općini Sveti Ilija

Sveti Ilija: počeo nastavak izgradnje nogostupa u Vinogradskoj ulici
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izgradnju odvodnje oborinskih voda, 
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iskoristio kako bi se ministra upoznalo s 
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mreže u Ulici bana Jelačića u naselju 
Doljan te potpunu rekonstrukciju 
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Vladimira Nazora u Žigrovcu. Navedni 
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tovanje. Investitor je ŽUC Varaždinske 
županije. Novoasfaltirana cesta, izrađen 
nogostup te modernizirana niskona-
ponska električna mreža učiniti će Ulicu 
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naselju. 
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Kvalitetan prostor preduvjet je za rad i 
stvaranje svake udruge, organizacije, ali i 
društva u cjelini. Na tom tragu krenulo se 
u realizaciju financijski vrlo zahtjevnog 
projekta, a to je adaptacija Društvenog 
doma Beletinec. Društveni dom u Be-
letincu građen je davnih 60-tih godina 

Ove godine započeli smo sa dugo očekivanim projektom 
uređenja tavanskih prostora iznad poljoprivredne ljekarne u 
Svetome Iliji. Radi se o vrlo vrijednom prostoru koji dugi niz 
godina nije bio priveden namjeni i bilo je krajnje vrijeme da se 
krene s njegovim uređenjem. Projekt će, osim uređenja 
tavanskih prostora, obuhvaćati i energetsku obnovu 
kompletnog objekta. Naime, objekt se trenutno ubraja u 
energetski razred »G«, a uređenjem će se osigurati prelazak u 
energetski razred »B« što će znatno umanjiti troškove 
održavanja. Budući da se vrijednost projekta procjenjuje na 
gotovo 800.000,00 kuna, radovi će se, sukladno financijskim 

U 2016. godini nastavljeni su radovi 
na uređenju mjesnog trga u naselju 
Beletinec. Nakon završetka pripremnih 
radova koji su uključivali postavljanje 
cijevi za odvodnju oborinskih voda, cijevi 
za izvođenje elektroinstalacijskih radova, 
postavljanje rubnika i betonskih oplo-
čnika na stazama te izgradnju potpornog 
zida, koji odvaja parkiralište od zelene 
površine, s dolaskom proljeća pristupilo 
se i hortikulturalnom uređenju trga te 
montiranju rasvjete. U narednom 
razdoblju, a sukladno financijskim 
mogućnostima Općine Sveti Ilija,  posta-
viti će se rubnjaci za fizičko odvajanje 
vatrogasnog izlaza od košarkaškog 
igrališta te asfaltiranje košarkaškog i 

Uređenje Društvenog doma i mjesnog trga u naselju 
Beletinec zahtijevalo je svojevrsni premještaj autobusne 
stanice na novu lokaciju, udaljenu svega nekoliko metara od 
dosadašnje. Iz navedenog razloga, početkom ožujka započeli 
su radovi na izgradnji autobusne stanice u Ulici Stjepana 
Radića (ispred Doma zdravlja). Kao i svaki ozbiljan projekt i 
ovaj je zahtijevao niz predradnji koje su se temeljile na izmjeri 
zemljišta, planiranju i ishođenju potrebnih suglasnosti, a sve u 
cilju što kvalitetnijeg i sigurnijeg boravka putnika za vrijeme 
čekanja autobusa. Vrijednost investicije iznosila je 60.000,00 
kuna, a obuhvaćala je izradu projekta, betoniranje temelja i 
potpornog zida, postavljanje rubnika, asfaltiranje i premještaj 
kućice.

Nakon zamjene starog i dotrajalog krovišta, ugradnje 
energetski učinkovite stolarije, izvođenja kompletnih radova 
na vanjskoj izolaciji općinske zgrade, bilo je nužno krenuti u 
sanaciju i uređenje unutarnjih dijelova općinskih prostorija. 
Paralelno s uređenjem eksterijera prišlo se je i kompletnoj 
sanaciji podrumskih prostorija koje su, zbog vlage, dotad bile u 
jako lošem i derutnom stanju. U potpunosti su zamijenjene 
električne instalacije, izvedena je toplinska izolacija stropa 
kamenom vunom debljine 10 cm te su postavljene knauf 
ploče. Uklonjena je žbuka sa zidova oštećena vlagom te je 
nanesena nova hidro-izolacijska žbuka. Postavljena su i nova 
vrata. Ovim uređenjem povećat će se iskoristivost podrumskih 
prostorija u različite svrhe svih korisnika prostora općinske 
zgrade.

U travnju 2017. otvorenje adaptiranog društvenog doma u Beletincu 

Uređenje trga 
u Beletincu

Uređenje centra vinogradara u Svetome Iliji

Autobusna stanica 
u Beletincu

Uređenje podruma općinske zgrade

prošlog stoljeća, uglavnom od materijala 
(cigla, kamen) kojim su bile izgrađene i 
upravne zgrade bivšeg rudnika koji se 
nalazio iznad samog Beletinca. Svoju 
prvu adaptaciju doživio je početkom 90-
tih godina prošlog stoljeća, ali tavanski 
prostor nikada nije bio uređen. Upravo 
taj prostor željeli smo uredit i privest svrsi 
u  smis lu da bude na kor i š tenje 
mještanima kroz udruge koje djeluju na 
području Beletinca, Krušljevca ali i cijele 
Općine. Prostor će primarno biti za 
potrebe KUD-a Beletinec ali po potrebi i 
za druga događanja. Osim uređenja 
tavana, ovaj projekt  obuhvaćao je  i 
energetsku obnovu cijelog objekta sa 
svim potrebnim pratećim radovima. U 
budućnosti bit će još potrebno uredit 
sanitarni čvor i salu u prizemlju objekta 
tako da će cijeli objekt zasjati u punom 
sjaju.  

Za ovu iznimno zahtjevnu adaptaciju 
osigurali smo visokih 1.550.000,00 
k u n a ,  o d  č e g a  s m o  g o t o v o 
1.000.000,00 kn namaknuli kroz prijave 
na natječaje Ministarstava i Fondova. 
Adaptacija društvenog doma obu-
hvaćala je zamjenu dotrajalog krovišta, 
uređenje tavanskog prostora, termo 
izolaciju, zamjenu stolarije, opremanje 
tavanskog prostora namještajem, novu 
fasadu i mnoge druge poslove. Tako 
uređeni prostor pružat će idealne uvjete 
za rad našem KUD-u, ali i svim ostalim 
zainteresiranim udrugama građana. 
Ambicije su nam bile velike, poslova je 
bilo mnogo, ali nalazimo se pred ciljem i 
prema zacrtanom planu, novouređeni 
društveni dom u Beletincu svoja će vrata 
otvoriti najkasnije do 30. travnja 2017. 
godine.  

nogometnog igrališta, postavljanje 
klupica za sjedenje itd. Nakon završetka 
radova trg će zasjati u punom sjaju, s 

modernom komunalnom infrastru-
kturom, zelenim površinama, dječjim 
igralištem i ostalim javnim sadržajima. 

mogućnostima Općine, odvijati u nekoliko faza. Trenutno se 
izvode radovi 1. faze koja obuhvaća betonske i armiranobeto-
nske, zidarske, tesarske, krovopokrivačke te limarske radove. 
Realizacijom tog projekta Općina Sveti Ilija će dobiti još jedan 
moderno uređen prostor koji će u potpunosti biti namijenjen 
prije svega Udruzi vinogradara ali isto tako i MO Sveti Ilija, 
gospodarstvenicima i udrugama koje djeluju na našem 
području, posebice Udruzi umirovljenika koja okuplja veliki 
broj članova. Prostor će služiti za redovite sastanke, radionice, 
okrugle stolove, izložbe vina i druge manifestacije kojima se 
unaprjeđuje život pojedinca, ali i cjelokupne zajednice. 

Tavan prije uređenja
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Tijekom 2016. godine izvođeni su radovi na modernizaciji 
niskonaponske električne mreže u Ulici bana Jelačića u 
Tomaševcu Biškupečkom. Radovi su rezultat dugogodišnje 
uspješne suradnje između Hrvatske elektroprivrede, Operator 
distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin i Općine Sveti 
Ilija, a obuhvaćali su zamjenu starih i dotrajalih drvenih 
električnih stupova novim, betonskim. Modernizacija 
niskonaponske električne mreže, osim što će riješiti sve 
elektroenergetske neprilike   doprinijet će ljepšem izgledu 
samog naselja i spomenute ulice.  Općina Sveti Ilija će  i  dalje 
neumorno raditi na podizanju komunalnog standarda u svim 
naseljima Općine kako bi svojim žiteljima omogućila 
najpovoljnije uvjete za život te stvorila okruženje koje će biti 
poticajno za doseljavanje, posebice mladih obitelji s djecom. 

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora 
energije kao što su sunce, vjetar i voda, potpuno je besplatna i 
neiscrpna te predstavlja siguran put prema održivom razvoju i 
energetskoj neovisnosti. Potaknuti tom činjenicom ove godine 
započeli smo s izradom projektne dokumentacije za 
postavljanje fotonaponskih elektrana na ukupno 9 objekata u 
vlasništvu Općine. Fotonaponske elektrane biti će postavljene 
na općinsku zgradu (3 kW), NK Bednju (8,2 kW), NK Obreš 
(8,2 kW), Društveni dom Beletinec (7 kW), Društveni dom 
Seketin (7 kW), Društveni dom Doljan (8,2 kW), Centar 
umirovljenika, vinogradara i gospodarstvenika (7 kW), Grobnu 
kuću Beletinec (4,5 kW) i Grobnu kuću Žigrovec (5 kW). 
Vrijednost investicije procjenjuje se na 900.000,00 kuna, a 
sredstva za postavljanje fotonaponskih elektrana nastojat će se 
osigurati prijavama na odgovarajuće natječaje. 

Sukladno ranijim najavama, u 2016. 
godini izvedeni su radovi na uređenju 
svlačionica nogometnog kluba »Obreš«. 
Radovi su obuhvaćali  kompletnu 
rekonstrukciju vodovodnih instalacija, 
demontažu postojeće sanitarne opreme i 
montažu nove, izmjenu keramičkih 
pločica te montažu jednog dijela nove 
stolarije. Radove su financirali Općina 
Sveti Ilija s 55 tisuća kuna i NK «Obreš». 
U narednom razdoblju planira se 
pristupiti kompletnoj energetskoj obnovi 
objekta koja će obuhvaćati moderni-
zaciju sustava grijanja, postavljanje 
solarnih kolektora, te izradu toplinske 
izolacije. Navedeno će se, osim sre-
dstvima Općine i nogometnog kluba,  
nastojati  financirati i putem prijava na 

Kako bi dokazala da je istinski prijatelj djeci Općina Sveti 
Ilija je, uz niz drugih aktivnosti i mjera, krenula i sa uređenjem 
igrališta u svim naseljima općine. Tako su za potrebe dječjih 
igrališta u naselju Beletinec, Doljan, Križanec, Krušljevec, 
Seketin, Sveti Ilija, Tomaševec Biškupečki i Žigrovec kupljena 
nova igrala (tobogani, ljuljačke, klackalice i sl.). Budući da 
naselja Križanec i Sveti Ilija dosad nisu imala adekvatno 
uređena dječja igrališta, tijekom ove godine izvođeni su 
opsežni radovi na uređenju istih. Radovi su uključivali 
ravnanje i pripremu terena, sadnju trave, postavljanje igrala, 
klupa, koševa i zaštitne ograde. U narednom razdoblju veća 
pozornost posvetit će se hortikulturalnom uređenju kako bi 
igrališta postala svojevrsne oaze mira u kojima će djeca moći 
nesmetano uživati i provoditi svoje slobodno vrijeme. 

Tijekom proljeća i ljeta ove 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 
olakšati problemi opskrbe pitkom vodom za vrijeme 
održavanja različitih sportskih, edukativnih i zabavnih 
manifestacija. Važnost i značenje vode u bilo kojem kontekstu 
je neupitno pa je ovaj prijeko potreban i zanimljiv projekt 
dokaz da komunalna infrastruktura na području Općine Sveti 
Ilija postaje sve razvijenija i u potpunosti zadovoljava potrebe 
širih interesnih skupina društva. 

Početkom studenoga ove godine  započeli su radovi na 
izgradnji Društvenog doma u Doljanu. Budući da se radi o 
investiciji vrijednoj gotovo 600.000,00 kuna, radovi će se, 
sukladno financijskim mogućnostima Općine, odvijati u 
nekoliko faza. Trenutno se izvode radovi 1. faze koja obuhvaća 
zemljane radove, betonske i armirano betonske, izolacijske, 
zidarske, tesarske i  limarske radove. Sljedeće faze obuhvaćat 
će potrebne instalaterske zahvate, pomno uređenje i 
opremanje interijera, a velika pozornost posvetit će se i 
vanjskom uređenju kako bi se društveni dom u potpunosti 
stopio s krajobraznom vrijednošću postojećeg dječjeg 

Fotonaponske elektrane za 9 objekata u vlasništvu Općine

Modernizacija niskonaponske električne mreže u Tomaševcu Biškupečkom

Izgradnja društvenog doma u Doljanu

Obnova svlačionica NK «Obreš«

Uređenje dječjih igrališta 

Vodovodni priključci na dječjim igralištima u Križancu, Žigrovcu i Seketinu

igrališta. Izgradnjom društvenog doma mještani, Mjesni odbor, 
Društvo za sport i rekreaciju te Udruga žena naselja Doljan 
dobit će adekvatno uređen prostor koji će poslužiti za 
održavanje različitih sastanaka, tematskih radionica te 
organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija. Osim 
navedenog, realizacija projekta će uvelike doprinijeti 
atraktivnosti samog naselja. Dobra prometna povezanost, 
kvalitetna komunalna infrastruktura, jedno od najljepših i 
najsigurnijih igrališta na području naše Općine  te kvalitetni 
sadržaji tijekom čitave godine pretvorit će naselje Doljan u 
mjesto poželjno za život svim dobnim skupina društva. 

različite natječaje. S obzirom na bogatu 
povijest, pobjede i uspjehe koji su bili 
plod zajedništva igrača i navijača, 
nogometni klub »Obreš« zaslužuje  

kvalitetne uvjete za rad. Sve to, nadamo 
se, dodatno će im  pomoći u postizanju 
vrhunskih sportskih rezultata. 

Mještani naselja Križanec već sljedeće godine moći će uživati u 
novouređenom dječjem igralištu. Osim prostora namijenjenog 
isključivo igri, za potrebe održavanja različitih sportskih 
manifestacija, uredit će se i nogometno igralište. Tijekom 2016. 
godine na prostoru dječjeg igrališta postavljena su raznovrsna 
igrala, izvedeni su radovi ravnanja i pripreme terena za proljetnu 
sjetvu trave  te su postavljani stupovi za viseću zaštitnu mrežu 
koja će se postaviti oko igrališta. U narednom razdoblju velika 
pozornost posvetiti će se hortikulturalnom uređenju kako bi se 
igralište u potpunosti stopilo s prirodnim okruženjem koje ga 
okružuje. Nakon dugogodišnjeg čekanja mještani naselja 
Križanec napokon će moći uživati u moderno opremljenom 
igralištu koje će obogatiti sportski i društveni život naselja. Ovim 
putem napominjemo da nam planova za dodatno obogaćivanja 
prostora dječjeg igrališta ne nedostaje te ćemo u narednom 
razdoblju pristupiti izradi projektne dokumentacije za izgradnju 
Društvenog doma koji će uvelike doprinijeti atraktivnosti naselja 
te poboljšati kvalitetu života mještana.

Uređenje igrališta u Križancu
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Tijekom 2016. godine izvođeni su radovi na modernizaciji 
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samog naselja i spomenute ulice.  Općina Sveti Ilija će  i  dalje 
neumorno raditi na podizanju komunalnog standarda u svim 
naseljima Općine kako bi svojim žiteljima omogućila 
najpovoljnije uvjete za život te stvorila okruženje koje će biti 
poticajno za doseljavanje, posebice mladih obitelji s djecom. 
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sredstva za postavljanje fotonaponskih elektrana nastojat će se 
osigurati prijavama na odgovarajuće natječaje. 
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izolacije. Navedeno će se, osim sre-
dstvima Općine i nogometnog kluba,  
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S ciljem povećanja prometne sigurnosti učenika OŠ 
Vladimira Nazora u Svetom Iliji, početkom listopada započeli 
su radovi na postavljanju horizontalne i vertikalne signalizacije 
u Školskoj ulici. Radove na iscrtavanju horizontalne 
signalizacije izvela je tvrtka PZC d.d. Varaždin, a radovi su 
obuhvaćali iscrtavanje oznake »X« i natpisa »ŠKOLA«. 
Paralelno sa iscrtavanjem horizontalne signalizacije komunalni 
djelatnici Općine Sveti Ilija izvršili su radove na postavljanju 
vertikalne signalizacije. Postavljanje ove signalizacije  samo je 
jedna od mjera koju Općina Sveti Ilija provodi u cilju zaštite u 
prometu njezinih najmlađih žitelja. Ovim putem apeliramo na 
vozače da ne zaborave činjenicu da su djeca najranjiviji 
sudionici u prometu te da i najmanja neopreznost može imati 
kobne posljedice.

Općina Sveti Ilija je tijekom jeseni ove godine, postavila 
oglasne ploče u svim naseljima općine. Dizajn i mjere ovih ploča 
nisu strogo propisane, ali vodili smo računa da one budu 
funkcionalne i da se estetski uklapaju u okoliš. Naravno, glavna 
svrha oglasnih ploča je obavješćivanje i oglašavanje mjesnog 
stanovništva o raznim događanjima na području naše općine. 
Dosad su se razni oglasi lijepili na stupove, prodavaonice i slična 
neprimjerena mjesta što je narušavalo estetski izgled naselja i 
sam okoliš. Nadamo se da će ova investicija opravdati naša i vaša 
očekivanja te doprinijeti ljepšem i kulturnijem izgledu naših 
naselja.  

Tijekom veljače ove godine, a nakon ishođenja potrebne 
suglasnosti od Županijske uprave za ceste, nastavljeni 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 Sveti 
Ilija, 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 se uštedjela značajna novčana 
sredstva koja će biti usmjerena na druge društveno korisne 
projekte. 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.

Općina Sveti Ilija iz godine u godinu 
posvećuje veliku pozornost obnovi sakralnih 
objekata na svome području. Paralelno sa 
uređenjem kapelice Gospe Karmelske u 
Seketinu, izvođeni su  radovi na uređenju 
kapelice Pomoćnice Kršćana u Svetome Iliji. 
Radovi na uređenju kapelice obuhvaćali su 
četkanje i pranje fasade,  postavljanje podnih 
keramičkih pločica te restauraciju postojeće 
kovane ograde (demontažu, pjeskarenje, vruće 
cinčanje, lakiranje i montažu). Kako bi se zaštitila 
unutrašnjost kapelice, koja je zbog starih i 

U nedjelju 12. lipnja 2016. godine, 
Varaždinski monsinjor Josip Mrzljak u 
Beletincu je  blagoslovio novu kalvariju i 
križni put čime je dovršeno uređenje 
Hoste (Podsjećamo, Hosta je mala 
uzvisina iznad Beletinca odakle se pruža 
prekrasan pogled prema naselju Sveti 
Ilija i dijelu Krušljevca). Slavlju blago-
slava i pobožnosti križnog puta odazvali 
su se mnogobrojni vjernici iz župe Svih 
svetih Beletinec i okolnih mjesta, a samo 
slavlje uveličali su članovi KUD-a 
Beletinec, župni zbor te DVD Beletinec-
Krušljevec. Projekt dovršenja postaja 
križnog puta, za koji posebne zasluge idu 
bivšim i sadašnjem župniku te župlja-
nima koji su svojim dobrovoljnim radom 

Godinu na izmaku na svojevrstan 
način obilježile su investicije u obnovi 
sakralnih objekata na području naše 
Općine. Nakon obnove kapelice 
Gospe Karmelske u Seketinu i kapelice 
Pomoćnice Kršćana u Svetom Iliji, 
sredinom prosinca zamijenjena su 
stara i dotrajala drvena vrata na 
kapelici Svetog Florijana.  Nova vrata 
će  zaštiti interijer kapelice i očuvati 
njezinu kulturnu vrijednost.

Iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne 
signalizacije u Školskoj ulici u Svetome Iliji 

Oglasne ploče u svim 
naseljima naše općine

Postavljena turistička signalizacija

Uređenje kapelice „Pomoćnice Kršćana" u Svetom Iliji 
dotrajalih vrata bila izložena naletima kiše i 
snijega, izrađena su nova rešetkasta kovana 
vrata na koja se mogu montirat  polikarbonatne 
prozirne ploče.  Sukladno f inanci jsk im 
mogućnostima Općine Sveti Ilija će u narednom 
razdoblju pristupiti kompletnom uređenje 
interijera kapelice. Između ostalih i kapelica 
Pomoćnice Kršćana nijemi je svjedok jednog 
vremena te, bolje od svih zapisa, govori o 
prisutnosti jake vjere kojom je puk ovoga kraja 
prožet do srži. 

Općina Sveti Ilija u adaptaciju 
kapelice Gospe Karmelske 

u Seketinu uložila 86.000,00 kn
Osim prekrasnog dvorca Patačić-Puttar u Seketinu, koji je 

zaštićen i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
Republike Hrvatske, jedan od kulturnih i vjerskih objekata tog 
brežuljkastog i pitomog naselja je i kapelica Gospe Karmelske. 
Kapelica je izgrađena davne 1950. godine te je zbog derutnosti 
i dotrajalosti bilo potrebno pristupiti njezinoj kompletnoj 
adaptaciji, od otkopavanja i pojačavanja temelja, iskopa i 
betoniranja potpornog zida do postavljanja betonskih 
opločnika i uklanjanja starog sloja žbuke. Adaptacijom se 
uklonio i stari pod, postavljene su nove prilazne stepenice, 
zamijenjen je krov te je pomno uređen interijer i eksterijer 
kapelice. Novouređana kapelica postala je svojevrsni ukras 
naselja te svjedok naše vjere i odanosti nebeskoj Majci. 

Nova vrata na 
kapelici sv. Florijana

Župljani izgradli križni put na Hosti

sudjelovali u izgradnji i uređenju, ima 
vrlo važan kulturni i religiozni čin. Naime, 
uređena kalvarija i križni put istodobno 
obogaćuju kulturnu ponudu naše 
Općine te dokazuju odanost jednog 
naraštaja Svevišnjem Bogu. Kroz postaje 
novog križnog puta, koji vodi prema 
simbolu našeg spasenja i  izvoru 
nepresušne ljubavi, progovara naša 
ljudska čežnja za mirom. Naime, muka 
Isusa Krista neodoljivo podsjeća na naše 
svakodnevne životne borbe i u nama 
budi nove snage da prihvatimo vlastiti 
križ te uzdignemo svoje duše prema 
pozitivnim i univerzalnim životnim 
vrijednostima. 
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signalizacije izvela je tvrtka PZC d.d. Varaždin, a radovi su 
obuhvaćali iscrtavanje oznake »X« i natpisa »ŠKOLA«. 
Paralelno sa iscrtavanjem horizontalne signalizacije komunalni 
djelatnici Općine Sveti Ilija izvršili su radove na postavljanju 
vertikalne signalizacije. Postavljanje ove signalizacije  samo je 
jedna od mjera koju Općina Sveti Ilija provodi u cilju zaštite u 
prometu njezinih najmlađih žitelja. Ovim putem apeliramo na 
vozače da ne zaborave činjenicu da su djeca najranjiviji 
sudionici u prometu te da i najmanja neopreznost može imati 
kobne posljedice.

Općina Sveti Ilija je tijekom jeseni ove godine, postavila 
oglasne ploče u svim naseljima općine. Dizajn i mjere ovih ploča 
nisu strogo propisane, ali vodili smo računa da one budu 
funkcionalne i da se estetski uklapaju u okoliš. Naravno, glavna 
svrha oglasnih ploča je obavješćivanje i oglašavanje mjesnog 
stanovništva o raznim događanjima na području naše općine. 
Dosad su se razni oglasi lijepili na stupove, prodavaonice i slična 
neprimjerena mjesta što je narušavalo estetski izgled naselja i 
sam okoliš. Nadamo se da će ova investicija opravdati naša i vaša 
očekivanja te doprinijeti ljepšem i kulturnijem izgledu naših 
naselja.  

Tijekom veljače ove godine, a nakon ishođenja potrebne 
suglasnosti od Županijske uprave za ceste, nastavljeni 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 Sveti 
Ilija, 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 se uštedjela značajna novčana 
sredstva koja će biti usmjerena na druge društveno korisne 
projekte. 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.

Općina Sveti Ilija iz godine u godinu 
posvećuje veliku pozornost obnovi sakralnih 
objekata na svome području. Paralelno sa 
uređenjem kapelice Gospe Karmelske u 
Seketinu, izvođeni su  radovi na uređenju 
kapelice Pomoćnice Kršćana u Svetome Iliji. 
Radovi na uređenju kapelice obuhvaćali su 
četkanje i pranje fasade,  postavljanje podnih 
keramičkih pločica te restauraciju postojeće 
kovane ograde (demontažu, pjeskarenje, vruće 
cinčanje, lakiranje i montažu). Kako bi se zaštitila 
unutrašnjost kapelice, koja je zbog starih i 

U nedjelju 12. lipnja 2016. godine, 
Varaždinski monsinjor Josip Mrzljak u 
Beletincu je  blagoslovio novu kalvariju i 
križni put čime je dovršeno uređenje 
Hoste (Podsjećamo, Hosta je mala 
uzvisina iznad Beletinca odakle se pruža 
prekrasan pogled prema naselju Sveti 
Ilija i dijelu Krušljevca). Slavlju blago-
slava i pobožnosti križnog puta odazvali 
su se mnogobrojni vjernici iz župe Svih 
svetih Beletinec i okolnih mjesta, a samo 
slavlje uveličali su članovi KUD-a 
Beletinec, župni zbor te DVD Beletinec-
Krušljevec. Projekt dovršenja postaja 
križnog puta, za koji posebne zasluge idu 
bivšim i sadašnjem župniku te župlja-
nima koji su svojim dobrovoljnim radom 

Godinu na izmaku na svojevrstan 
način obilježile su investicije u obnovi 
sakralnih objekata na području naše 
Općine. Nakon obnove kapelice 
Gospe Karmelske u Seketinu i kapelice 
Pomoćnice Kršćana u Svetom Iliji, 
sredinom prosinca zamijenjena su 
stara i dotrajala drvena vrata na 
kapelici Svetog Florijana.  Nova vrata 
će  zaštiti interijer kapelice i očuvati 
njezinu kulturnu vrijednost.

Iscrtavanje horizontalne i postavljanje vertikalne 
signalizacije u Školskoj ulici u Svetome Iliji 

Oglasne ploče u svim 
naseljima naše općine

Postavljena turistička signalizacija

Uređenje kapelice „Pomoćnice Kršćana" u Svetom Iliji 
dotrajalih vrata bila izložena naletima kiše i 
snijega, izrađena su nova rešetkasta kovana 
vrata na koja se mogu montirat  polikarbonatne 
prozirne ploče.  Sukladno f inanci jsk im 
mogućnostima Općine Sveti Ilija će u narednom 
razdoblju pristupiti kompletnom uređenje 
interijera kapelice. Između ostalih i kapelica 
Pomoćnice Kršćana nijemi je svjedok jednog 
vremena te, bolje od svih zapisa, govori o 
prisutnosti jake vjere kojom je puk ovoga kraja 
prožet do srži. 

Općina Sveti Ilija u adaptaciju 
kapelice Gospe Karmelske 

u Seketinu uložila 86.000,00 kn
Osim prekrasnog dvorca Patačić-Puttar u Seketinu, koji je 

zaštićen i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
Republike Hrvatske, jedan od kulturnih i vjerskih objekata tog 
brežuljkastog i pitomog naselja je i kapelica Gospe Karmelske. 
Kapelica je izgrađena davne 1950. godine te je zbog derutnosti 
i dotrajalosti bilo potrebno pristupiti njezinoj kompletnoj 
adaptaciji, od otkopavanja i pojačavanja temelja, iskopa i 
betoniranja potpornog zida do postavljanja betonskih 
opločnika i uklanjanja starog sloja žbuke. Adaptacijom se 
uklonio i stari pod, postavljene su nove prilazne stepenice, 
zamijenjen je krov te je pomno uređen interijer i eksterijer 
kapelice. Novouređana kapelica postala je svojevrsni ukras 
naselja te svjedok naše vjere i odanosti nebeskoj Majci. 

Nova vrata na 
kapelici sv. Florijana

Župljani izgradli križni put na Hosti

sudjelovali u izgradnji i uređenju, ima 
vrlo važan kulturni i religiozni čin. Naime, 
uređena kalvarija i križni put istodobno 
obogaćuju kulturnu ponudu naše 
Općine te dokazuju odanost jednog 
naraštaja Svevišnjem Bogu. Kroz postaje 
novog križnog puta, koji vodi prema 
simbolu našeg spasenja i  izvoru 
nepresušne ljubavi, progovara naša 
ljudska čežnja za mirom. Naime, muka 
Isusa Krista neodoljivo podsjeća na naše 
svakodnevne životne borbe i u nama 
budi nove snage da prihvatimo vlastiti 
križ te uzdignemo svoje duše prema 
pozitivnim i univerzalnim životnim 
vrijednostima. 
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Svečana sjednica Općinskoga vijeća Općine Sveti Ilija održana je 23. srpnja 2016. 
godine u prostorijama nove sportske dvorane Osnovne škole  Beletinec. Uz općinske 
vijećnike,  sjednici su prisustvovali i pomoćnik ministra graditeljstva i prostornog 
uređenja Milan Rezo, saborski zastupnik Josip Križanić, potpredsjednica županijske 
skupštine (ujedno i općinska vijećnica) Nadica Dreven Budinski, gradonačelnici i 
načelnici s područja Varaždinske županije te brojni drugi uzvanici iz gospodarskog i 
društvenog života naše zajednice. Govoreći o programima i projektima koji su na 
svojevrstan način obilježili jednogodišnje razdoblje, načelnik Marin Bosilj i 
predsjednik općinskog vijeća Zdravko Ostroški izrazili su zadovoljstvo što je većina 
projekata realizirana zahvaljujući sredstvima koja su osigurana prijavama na različite 
natječaje. Također, načelnik je istaknuo da Općina Sveti Ilija marljivo radi na 
pripremi novih projekata koji će uvelike doprinijeti kvaliteti života naših žitelja. 
Svečanu sjednicu obilježila je dodjela javnih priznanja koja su po prvi puta u povijesti 
(od osnivanja Općine Sveti Ilija) uručena mještanima i poslovnim subjektima s 
područja naše općine.  Svi dobitnici priznanja u proteklih su 23 godine doprinijeli 
društvenom i gospodarskom razvoju naše općine i njezinome ugledu u zemlji i 
svijetu. 

 Javna priznanja koje je ove godine po prvi puta dodijelila 
Općina Sveti Ilija predstavlja svojevrsnu povijesnu značajku.  
Na svečanoj sjednici Općinskoga vijeća Općine Sveti Ilija, 
održanoj 23. srpnja ove godine, dodijeljena su ukupno 
dvadeset i dva javna priznanja.

Nagradu za životno djelo Općine Sveti Ilija i za posebni 
doprinos u Domovinskome  ratu dobio  je Ivica Minđek, 
brigadni general iz Svetoga Ilije.  

Nagrade Općine Sveti Ilija dodijeljene su:  
- posthumno vlč. Vilimu Cecelji  za vjerski i društveni razvoj 

te jačanje ugleda Općine u zemlji i svijetu i prečasnom Ivanu 
Koščaku za vjerski i društveni razvoj i jačanje ugleda Općine u 
zemlji;

-Zlatku Kraljiću za unapređenje obrazovanja i jačanje 
ugleda Općine u zemlji;

Priznanje za unapređenje gospodarstva i jačanje ugleda 
Općine u zemlji i svijetu pripalo je firmi  Geobim d.o.o. iz 
Beletinca, Croma d.o.o. iz Svetoga Ilije i firmi Piteks d.o.o. iz 
Svetoga Ilije. 

Zahvalnice Općine Sveti Ilija za unapređenje gospodarstva 
i jačanje ugleda Općine u zemlji i svijetu  dodijeljene su 
sljedećim gospodarstvenicima:

Štromar d.o.o., Beletinec, Brežnjak–trans d.o.o, 
Beletinec,  Transporti Martinez, Beletinec.

Zahvalnice Općine Sveti Ilija za unapređenje gospodarstva 
i jačanje ugleda Općine u zemlji dodijeljene su sljedećim 

Dodjela javnih priznanja Općine Sveti Ilija

    

SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOGA VIJEĆA

gospodarstvenicima: Fidos d.o.o., Doljan, Hrastek d.o.o., 
Križanec,  Gašo - proizvodnja, trgovina i usluge, Tomaševec 
B., Tokarska radiona Košćak Rajko, Doljan, Tesarski i 
Krovopokrivački Obrt „Barulek", Doljan, Plin-mont, 
Žigrovec, Cepanec - zajednički obrt za uzgoj cvijeća, Doljan, 
OPG Josip Zeljak, Beletinec i OPG Marko Tkalčec, Beletinec.

 Medalje Općine Sveti Ilija za opći razvoj demokracije i 
poseban doprinos u Domovinskome ratu dodijeljene su 
posthumno: Željku Holiju, Stjepanu Labašu i Draženu 
Obrstaru. 

Dražen Obrstar je poginuli hrvatski 
branitelj koji u Zbor narodne garde 
pristupa 01. srpnja 1992. godine. U 7. 
gardijsku brigadu „Puma" pristupa 23. 
prosinca 1992. godine. Bio je pripadnik 2. 
pješačke bojne. Život je izgubio 05. ožujka 
1993. godine u selu Drače tijekom junačke 
borbe protiv neprijatelja koji je pokrenuo 
siloviti i žestok napad. Dražen Obrstar dao 
je za slobodu Hrvatske svoje najveće blago 
- život. Njegova mladost i borbeni duh nisu 
prezali pred silinom neprijatelja. Do 
zadnjeg daha, hrabro i junački, vođen 
ljubavlju prema domovini borio se za nas, 
našu slobodu i naše bolje sutra. 

Željko Holi je poginuli hrvatski 
branitelj koji u Zbor narodne garde 
pristupa 09. kolovoza 1991. godine. Dvije 
godine kasnije (10. travnja 1993. godine) 
pristupa u 7. gardijsku brigadu „Puma". Bio 
je pripadnik 2. pješačke bojne. Izgubio je 
život u jutarnjim satima 05. svibnja 1995. 
godine tijekom pješačkog napada srpskih 
snaga na položaje kod Crnih Bunara 
(Dinara). Željko Holi ugradio je svoj život u 
slobodu i neovisnost naše Domovine. 
Njegova smrt nije samo tragičan događaj, 
nego herojska žrtva ljubavi koja zaslužuje 
najviši stupanj poštovanja i divljenja.

Stjepan Labaš je poginuli hrvatski 
branitelj koji u Zbor narodne garde 
pristupa 26. srpnja 1991. godine. U 7. 
gardijsku brigadu „Puma" pristupa 23. 
prosinca 1992. godine. Bio je pripadnik 2. 
pješačke bojne. Život je izgubio 05. ožujka 
1993. godine u selu Drače tijekom junačke 
borbe protiv neprijatelja koji je pokrenuo 
siloviti i žestok napad.  Žrtva Stjepana 
Labaša nije bila uzaludna, doprinijela je 
današnjem miru. Njegova spremnost da 
svojim životom obrani dostojanstvo, čast i 
ponos hrvatskih ljudi ne smije biti 
zaboravljena već treba ostati trajan 
podsjetnik na herojske dane u kojima su 
stvoreni čvrsti temelji današnje slobodne i 
neovisne Republike Hrvatske. 

Ivica Minđek (15.03.1963.) bio je 
pripadnik specijalne policije Policijske 
uprave Varaždinske, u razdoblju od 18. 
ožujka 1991. do 30. lipnja 1996. godine. 
Specijalna policija Policijske uprave 
Varaždinske ("Rode") hrabro se odupirala 
napadima agresora na bojištima  diljem 
Hrvatske. Ivica Minđek sudjelovao je na 
svim važnim bojištima i u oslobodilačkim 
akcijama od Dubrovnika do Vukovara 
(Cavtat, Dubrovnik, Zadar, Hrvatska 
Kostajnica, Ogulin, Gračac, Gospić, 
Karlovac, Velika Buna, Varaždin, Pakrac, 

Požega, Vukovar, Karadžićevo, akcija 
Oluja, Bljeskak, Maslenica, Medački 
džep..) te se isticao kao hrabar i požrtvovan 
bojovnik. Od vođe grupe kroz dužnost 
z apov j edn i ka  voda  i  pomoćn i ka 
zapovjednika postrojbe, od ožujka 1993. 
do srpnja 1997. godine obnaša dužnost 
zapovjednika postrojbe. Tijekom 1993., 
1994. i 1995. godine u nekoliko navrata 
bio je i zapovjednik kompletne linije 
Velebita. Umirovljen je 1996. godine u 
č inu  b r igadnog genera la .  Nakon 
umirovljenja u dva mandata obnaša 
dužnost općinskog načelnika. Ratni put,  
hrabrost i požrtvovnost koju je Ivica 
Minđek pokazao u obrani neovisnosti naše 
d o m o v i n e  n i k o g a  n e  o s t a v l j a j u 
ravnodušnim. Spremnost da domovini 
pokloniš vlastiti život najveći je čin ljubavi 
koji čovjek može iskazati vlastitom narodu. 
Ivica Minđek naš je heroj i njegove zasluge 
u obrani Republike Hrvatske zadužile su 
nas da trajno čuvamo mir i teško stečenu 
slobodu. 

Odlikovanja: 
Red kneza Domagoja s ogrlicom - za 

pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo 
u ratu i izravnoj ratnoj opasnosti 

Red bana Jelačića - za iznimno 
uspješno zapovijedanje postrojbama 

Oružanih snaga Republike Hrvatske, za 
osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i 
razvitku

Red Nikole Šubića Zrinskog - za 
junački čin u ratu i izravnoj ratnoj 
opasnosti 

Red hrvatskog trolista - za osobite 
zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u 
ratu i izravnoj ratnoj opasnosti 

Red hrvatskog pletera - za osobiti 
doprinos razvitku i ugledu Republike 
Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

Spomenica Domovinskog rata - za 
sudjelovanje u Domovinskom ratu kao 
dragovoljac 

Medalja Bljesak - za sudjelovanje u 
akciji Bljesak 01.05.1995. godine za 
oslobađanje zapadne Slavonije

Medalja Oluja - za sudjelovanje u 
vojno - redarstvenoj operaciji "Oluja" za 
oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, 
Korduna i Banovine u kolovozu 1995. 

Medalja Ljeto ‘95 - za sudjelovanje u 
operaciji "Ljeto ‘95"

Medalja Vukovar - za sudjelovanje u 
obrani Istočne Slavonije, Zapadnog 
Srijema i Baranje

Medalja Maslenica - za sudjelovanje u 
Operaciji "Maslenica" u razdoblju od 06. 
do 27. siječnja 1993. godineMedalja 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
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Žigrovec, Cepanec - zajednički obrt za uzgoj cvijeća, Doljan, 
OPG Josip Zeljak, Beletinec i OPG Marko Tkalčec, Beletinec.

 Medalje Općine Sveti Ilija za opći razvoj demokracije i 
poseban doprinos u Domovinskome ratu dodijeljene su 
posthumno: Željku Holiju, Stjepanu Labašu i Draženu 
Obrstaru. 

Dražen Obrstar je poginuli hrvatski 
branitelj koji u Zbor narodne garde 
pristupa 01. srpnja 1992. godine. U 7. 
gardijsku brigadu „Puma" pristupa 23. 
prosinca 1992. godine. Bio je pripadnik 2. 
pješačke bojne. Život je izgubio 05. ožujka 
1993. godine u selu Drače tijekom junačke 
borbe protiv neprijatelja koji je pokrenuo 
siloviti i žestok napad. Dražen Obrstar dao 
je za slobodu Hrvatske svoje najveće blago 
- život. Njegova mladost i borbeni duh nisu 
prezali pred silinom neprijatelja. Do 
zadnjeg daha, hrabro i junački, vođen 
ljubavlju prema domovini borio se za nas, 
našu slobodu i naše bolje sutra. 

Željko Holi je poginuli hrvatski 
branitelj koji u Zbor narodne garde 
pristupa 09. kolovoza 1991. godine. Dvije 
godine kasnije (10. travnja 1993. godine) 
pristupa u 7. gardijsku brigadu „Puma". Bio 
je pripadnik 2. pješačke bojne. Izgubio je 
život u jutarnjim satima 05. svibnja 1995. 
godine tijekom pješačkog napada srpskih 
snaga na položaje kod Crnih Bunara 
(Dinara). Željko Holi ugradio je svoj život u 
slobodu i neovisnost naše Domovine. 
Njegova smrt nije samo tragičan događaj, 
nego herojska žrtva ljubavi koja zaslužuje 
najviši stupanj poštovanja i divljenja.

Stjepan Labaš je poginuli hrvatski 
branitelj koji u Zbor narodne garde 
pristupa 26. srpnja 1991. godine. U 7. 
gardijsku brigadu „Puma" pristupa 23. 
prosinca 1992. godine. Bio je pripadnik 2. 
pješačke bojne. Život je izgubio 05. ožujka 
1993. godine u selu Drače tijekom junačke 
borbe protiv neprijatelja koji je pokrenuo 
siloviti i žestok napad.  Žrtva Stjepana 
Labaša nije bila uzaludna, doprinijela je 
današnjem miru. Njegova spremnost da 
svojim životom obrani dostojanstvo, čast i 
ponos hrvatskih ljudi ne smije biti 
zaboravljena već treba ostati trajan 
podsjetnik na herojske dane u kojima su 
stvoreni čvrsti temelji današnje slobodne i 
neovisne Republike Hrvatske. 

Ivica Minđek (15.03.1963.) bio je 
pripadnik specijalne policije Policijske 
uprave Varaždinske, u razdoblju od 18. 
ožujka 1991. do 30. lipnja 1996. godine. 
Specijalna policija Policijske uprave 
Varaždinske ("Rode") hrabro se odupirala 
napadima agresora na bojištima  diljem 
Hrvatske. Ivica Minđek sudjelovao je na 
svim važnim bojištima i u oslobodilačkim 
akcijama od Dubrovnika do Vukovara 
(Cavtat, Dubrovnik, Zadar, Hrvatska 
Kostajnica, Ogulin, Gračac, Gospić, 
Karlovac, Velika Buna, Varaždin, Pakrac, 

Požega, Vukovar, Karadžićevo, akcija 
Oluja, Bljeskak, Maslenica, Medački 
džep..) te se isticao kao hrabar i požrtvovan 
bojovnik. Od vođe grupe kroz dužnost 
z apov j edn i ka  voda  i  pomoćn i ka 
zapovjednika postrojbe, od ožujka 1993. 
do srpnja 1997. godine obnaša dužnost 
zapovjednika postrojbe. Tijekom 1993., 
1994. i 1995. godine u nekoliko navrata 
bio je i zapovjednik kompletne linije 
Velebita. Umirovljen je 1996. godine u 
č inu  b r igadnog genera la .  Nakon 
umirovljenja u dva mandata obnaša 
dužnost općinskog načelnika. Ratni put,  
hrabrost i požrtvovnost koju je Ivica 
Minđek pokazao u obrani neovisnosti naše 
d o m o v i n e  n i k o g a  n e  o s t a v l j a j u 
ravnodušnim. Spremnost da domovini 
pokloniš vlastiti život najveći je čin ljubavi 
koji čovjek može iskazati vlastitom narodu. 
Ivica Minđek naš je heroj i njegove zasluge 
u obrani Republike Hrvatske zadužile su 
nas da trajno čuvamo mir i teško stečenu 
slobodu. 

Odlikovanja: 
Red kneza Domagoja s ogrlicom - za 

pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo 
u ratu i izravnoj ratnoj opasnosti 

Red bana Jelačića - za iznimno 
uspješno zapovijedanje postrojbama 

Oružanih snaga Republike Hrvatske, za 
osobite vojne zasluge u njihovom ustroju i 
razvitku

Red Nikole Šubića Zrinskog - za 
junački čin u ratu i izravnoj ratnoj 
opasnosti 

Red hrvatskog trolista - za osobite 
zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u 
ratu i izravnoj ratnoj opasnosti 

Red hrvatskog pletera - za osobiti 
doprinos razvitku i ugledu Republike 
Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

Spomenica Domovinskog rata - za 
sudjelovanje u Domovinskom ratu kao 
dragovoljac 

Medalja Bljesak - za sudjelovanje u 
akciji Bljesak 01.05.1995. godine za 
oslobađanje zapadne Slavonije

Medalja Oluja - za sudjelovanje u 
vojno - redarstvenoj operaciji "Oluja" za 
oslobađanje sjeverne Dalmacije, Like, 
Korduna i Banovine u kolovozu 1995. 

Medalja Ljeto ‘95 - za sudjelovanje u 
operaciji "Ljeto ‘95"

Medalja Vukovar - za sudjelovanje u 
obrani Istočne Slavonije, Zapadnog 
Srijema i Baranje

Medalja Maslenica - za sudjelovanje u 
Operaciji "Maslenica" u razdoblju od 06. 
do 27. siječnja 1993. godineMedalja 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
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Uoči blagdana Svih svetih na web stranici Općine 
Sveti Ilija postala je dostupna aplikacija »E-groblja« 
koja će bitno olakšati pretragu grobnih mjesta po 
mjesnim grobljima Beletinec i Žigrovec. 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 biti će omogućena i objava 
sjećanja odnosno zahvala. Aplikacija je posebice 
praktična za posjetitelje groblja koji dolaze iz drugih 
krajeva, a vječno počivalište dragog prijatelja ili 
poznanika mogu lako pronaći putem računala ili 
pametnog telefona. 

Razmatrajući i analizirajući obveze koje lokalna samouprava ima u 
svakodnevnom obavljanju poslova, u Općini Sveti Ilija implementiran je 
poslovni model geoinformacijskog sustava koji uvelike olakšava 
obavljanje tih poslova te omogućuje povezivanje različitih subjekata u 
cilju poboljšanja učinkovitosti i efikasnosti rada. Geoinformacijski sustav 
razvila je tvrtka GDI Gisdata d.o.o. iz Zagreba kao paket produkata pod 
nazivom »GDI LOCALIS«. Paket je podržan programskim rješenjima 
američke tvrtke »ESRI« i sastoji se od skupa modula za pojedine poslovne 
procese koji se mogu pojedinačno koristiti  te se međusobno 
nadograđivati i povezivati. Sustav se sastoji od nekoliko modula koji su 
namijenjeni zaposlenicima Općine (Visios Standard, upravljanje 
nekretninama, upravljanje cestama, komunalna naknada) i žiteljima 
Općine (Visios basic i Geoforum). Modul Geoforum dostupan je preko 
web stanice općine Sveti Ilija, a služi za zaprimanje obavijesti o nepropisno 
odbačenom otpadu, kvarovima na javnoj rasvjeti, oštećenjima na 
cestama i drugim komunalnim problemima. Modul uvelike olakšava 
komunikaciju između zaposlenika i žitelja Općine te doprinosi bržem i 
efikasnijem rješavanju različitih problema na našem području. 

Kada smo prije nešto više od godine dana krenuli s izradom 
nove internetske 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, Proračunu, 
općinskim aktima, udrugama i ustanovama koje djeluju na 
području naše Općine te podatke o aktualnim natječajima, 
projektima, prostorno planskim dokumentima i drugim 
zanimljivostima koji se odražavaju na život naših žitelja.  Svjesni 

Budući da se 2016. godina polako bliži kraju vrijeme je da 
sumiramo sve ono što smo uspjeli realizirati proračunom za 
2016. godinu te ocijenimo razdoblje koje je iza nas. 
Realizirani proračun za 2016. godinu iznositi će oko 
8.110.000,00 kuna prikazanih stavki te otpril ike 
2.000.000,00  kuna neprikazanih novaca u proračunu jer su 
direktno uplaćeni od strane različitih ministarstva, agencija i 
javnih poduzeća izvođačima radova za projekte na području 
naše Općine. Kada sve to zbrojimo dobivamo iznos veći od 
10.000.000,00 kn.  Napominjemo da smo, unatoč svim 
preprekama i pomalo »mačehinskom« odnosu centralne 
vlasti prema jedinicama lokalne samouprave, uspjeli 
uspješno realizirati sve zacrtane planove i projekte i tako 
unaprijediti život naše zajednice. Naporan rad, trud, 
odgovornost prema zajednici koju vodimo i u kojoj živimo 
garancija su da ćemo i u narednom razdoblju raditi na 
stvaranju dodane vrijednosti za naše žitelje koji zaslužuju 
živjeti boljim životom

Na prijedlog načelnika Općine Marina Bosilja, Općinsko 
vijeće Općine Sveti Ilija usvojilo je proračun za 2017. godinu u 
rekordnom iznosu od 16.443.000,00 kuna

Svaka godina ispred nas nosi nove planove i nove izazove. 
Vizija, ambicioznost, marljivost, planiranje, organiziranje i 
realizacija zasigurno su riječi koje mogu opisat put prema 
zavidnim rezultatima. Samo s ambiciozno postavljenim 

Planirani proračun 
ciljevima možemo ostvariti želje svih nas, 
a to je napredak naše općine iz godine u 
godinu u svim njezinim segmentima. 
Takav pristup u velikom broju slučajeva 
donijet će i uspjeh. 

Radeći na prijedlogu ovog proračuna 
vodio sam brigu da niti jedan segment 
društva unutar naše općine ne bude 
zaobiđen, da proračun bude usmjeren 
razvoju te poticajan za žitelje općine. 
Zašto je proračun dosegnuo vrtoglavih 

Izvršenje proračuna
16 milijuna kuna? U proračun su 
ugrađeni mnogi programi i projekti  koji 
su pripremani u prethodnom razdoblju 
kroz čiju realizaciju bi općina trebala 
imati kontinuirani napredak i razvoj što 
nam je i cilj. Projekti Aglomeracije 
„Varaždin“, izgradnje kanalizacijske 
mreže u Svetom Iliji, izgradnja dječjeg 
vrtića u Beletincu, projekat očuvanja 
kulturne i prirodne baštine samo su neki 
od projekata čiji je početak realizacije 

planiran kroz proračun za 2017. godinu. 
To su kapitalni projekti što potvrđuju i 
njihovi iznosi.

Ovaj prijedlog za 2017. godinu je i 
više nego ambiciozan, optimističan, ali 
vjerujem da radom, znanjem i mudrošću 
te uz malo sreće možemo ostvariti i 
ovakve ambiciozne planove. Nadam se 
da će i drugi dionici ovih projekata 
odraditi svoj dio posla – istaknuo je 
načelnik Marin Bosilj.

Uvođenje geoinformacijskog sustava – 
olakšana komunikacija između žitelja i općine

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

činjenice da kvaliteta sadržaja internetske stranice uvelike ovisi o 
suradnji između nositelja vlasti i žitelja, pozivamo vas da posjetite 
stanicu naše Općine te svoje kritike i prijedloge za poboljšanje 
internetskih stranica uputite Jedinstvenom upravnom odjelu. 
Internetska stranica Općine Sveti Ilija mora postati sredstvo kroz 
koje će se na najbolji način prezentirati  transparentnost rada 
općinske Uprave, stvaralaštvo naših udruga te prirodne i kulturne 
ljepote naše općine. 

godina realiziran proračun

2012. 3.382.402,42 kn

2010. 3.643.958,54 kn

2014. 8.306.292,41 kn

2009. 3.953.422,65 kn

2013. 4.625.982,34 kn

2011. 3.590.912,31 kn

2015.
2016.

9.086.746,14 kn
8.100.000,00 kn

prihod od 
komunalne naknade

132.909,68 kn

192.500,43 kn

292.800,00 kn

164.902,16 kn

167.206,00 kn

133.792,71 kn

309.384,42 kn
330.000,00 kn

% komunalne 
naknade u 
prihodima

3,93%

5,28%

3,53%

4,17%

3,61%

3,73%

3,41%
4,07%

18 19

PROJEKT IZNOS

Vlastita sredstva Kapitalne pomoći

Izgradnja dječjeg vrtića 

Beletinec
4.495.000,00 kn 450.000,00 kn 4.045.000,00 kn

Ulaganja na građevinskim 

objektima u vlasništvu 

Općine

500.000,00 kn 100.000,00 kn 400.000,00 kn

Aglomeracija Varaždin 310.000,00 kn 310.000,00 kn

Katastarska izmjera 

Općine (nastavak)
250.000,00 kn

250.000,00 kn 

(kredit)

Zaštita i obnova biološke 

raznolikosti mreža Natura 

2000 i zelena 

infrastruktura

1.200.000,00 kn 180.000,00 kn 1.020.000,00 kn

Izgradnja kanalizacijske 

mreže
1.875.000,00 kn 93.750,00 kn 1.781.250,00 kn

Izrada projektne 

dokumentacije 

kanalizacije

400.000,00 kn 80.000,00 kn 320.000,00 kn

Izgradnja cesta, 

nogostupa i središta 

naselja

750.000,00 kn 150.000,00 kn 600.000,00 kn

Dječje igralište 30.000,00 kn 30.000,00 kn

Otkup zemljišta za 

poduzetničku zonu
100.000,00 kn 100.000,00 kn

Izrada projektne 

dokumentacija za 

poduzetničku zonu

25.000,00 kn 25.000,00 kn

Odvodnja atmosferskih 

voda
15.000,00 kn 15.000,00 kn

Održavanje čistoće na 

javnim površinama
45.000,00 kn 45.000,00 kn

Održavanje javnih 

površina
25.000,00 kn 25.000,00 kn

Održavanje groblja i 

grobnih kuća
20.000,00 kn 20.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih 

cesta
125.000,00 kn 125.000,00 kn

Održavanje javne rasvjete 190.000,00 kn 190.000,00 kn

Gradnja komunalni 

vodnih građevina
40.000,00 kn 40.000,00 kn

Gradnja objekata 

komunalne infrastrukture
696.000,00 kn 696.000,00 kn

Gradnja građevina za 

gospodarenje 

komunalnim otpadom

160.000,00 kn 10.000,00 kn 150.000,00 kn

Sport 215.000,00 kn 215.000,00 kn

Stipendija 105.000,00 kn 105.000,00 kn

Predškola 60.000,00 kn 60.000,00 kn

Sufinanciranje smještaja 

u dječjim vrtićima
500.000,00 kn 500.000,00 kn

Osnovno i srednjoškolsko 

obrazovanje
20.000,00 kn 20.000,00 kn

Kultura 63.000,00 kn 63.000,00 kn

Socijalna skrb 183.000,00 kn 153.000,00 kn
30.000,00 kn 

(županija)

NAČIN FINANCIRANJA
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180.000,00 kn 180.000,00 kn

5.000,00 kn 5.000,00 kn

5.000,00 kn 5.000,00 kn

Vatrogastvo

Civilna zaštita

Gorska služba spašavanja

Udruge građana 57.000,00 kn 57.000,00 kn
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za 2017. čak 16.443.000,00 kuna

Uređivanje nove web stranice Općine Sveti Ilija
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Uoči blagdana Svih svetih na web stranici Općine 
Sveti Ilija postala je dostupna aplikacija »E-groblja« 
koja će bitno olakšati pretragu grobnih mjesta po 
mjesnim grobljima Beletinec i Žigrovec. 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 biti će omogućena i objava 
sjećanja odnosno zahvala. Aplikacija je posebice 
praktična za posjetitelje groblja koji dolaze iz drugih 
krajeva, a vječno počivalište dragog prijatelja ili 
poznanika mogu lako pronaći putem računala ili 
pametnog telefona. 

Razmatrajući i analizirajući obveze koje lokalna samouprava ima u 
svakodnevnom obavljanju poslova, u Općini Sveti Ilija implementiran je 
poslovni model geoinformacijskog sustava koji uvelike olakšava 
obavljanje tih poslova te omogućuje povezivanje različitih subjekata u 
cilju poboljšanja učinkovitosti i efikasnosti rada. Geoinformacijski sustav 
razvila je tvrtka GDI Gisdata d.o.o. iz Zagreba kao paket produkata pod 
nazivom »GDI LOCALIS«. Paket je podržan programskim rješenjima 
američke tvrtke »ESRI« i sastoji se od skupa modula za pojedine poslovne 
procese koji se mogu pojedinačno koristiti  te se međusobno 
nadograđivati i povezivati. Sustav se sastoji od nekoliko modula koji su 
namijenjeni zaposlenicima Općine (Visios Standard, upravljanje 
nekretninama, upravljanje cestama, komunalna naknada) i žiteljima 
Općine (Visios basic i Geoforum). Modul Geoforum dostupan je preko 
web stanice općine Sveti Ilija, a služi za zaprimanje obavijesti o nepropisno 
odbačenom otpadu, kvarovima na javnoj rasvjeti, oštećenjima na 
cestama i drugim komunalnim problemima. Modul uvelike olakšava 
komunikaciju između zaposlenika i žitelja Općine te doprinosi bržem i 
efikasnijem rješavanju različitih problema na našem području. 

Kada smo prije nešto više od godine dana krenuli s izradom 
nove internetske 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, Proračunu, 
općinskim aktima, udrugama i ustanovama koje djeluju na 
području naše Općine te podatke o aktualnim natječajima, 
projektima, prostorno planskim dokumentima i drugim 
zanimljivostima koji se odražavaju na život naših žitelja.  Svjesni 

Budući da se 2016. godina polako bliži kraju vrijeme je da 
sumiramo sve ono što smo uspjeli realizirati proračunom za 
2016. godinu te ocijenimo razdoblje koje je iza nas. 
Realizirani proračun za 2016. godinu iznositi će oko 
8.110.000,00 kuna prikazanih stavki te otpril ike 
2.000.000,00  kuna neprikazanih novaca u proračunu jer su 
direktno uplaćeni od strane različitih ministarstva, agencija i 
javnih poduzeća izvođačima radova za projekte na području 
naše Općine. Kada sve to zbrojimo dobivamo iznos veći od 
10.000.000,00 kn.  Napominjemo da smo, unatoč svim 
preprekama i pomalo »mačehinskom« odnosu centralne 
vlasti prema jedinicama lokalne samouprave, uspjeli 
uspješno realizirati sve zacrtane planove i projekte i tako 
unaprijediti život naše zajednice. Naporan rad, trud, 
odgovornost prema zajednici koju vodimo i u kojoj živimo 
garancija su da ćemo i u narednom razdoblju raditi na 
stvaranju dodane vrijednosti za naše žitelje koji zaslužuju 
živjeti boljim životom

Na prijedlog načelnika Općine Marina Bosilja, Općinsko 
vijeće Općine Sveti Ilija usvojilo je proračun za 2017. godinu u 
rekordnom iznosu od 16.443.000,00 kuna

Svaka godina ispred nas nosi nove planove i nove izazove. 
Vizija, ambicioznost, marljivost, planiranje, organiziranje i 
realizacija zasigurno su riječi koje mogu opisat put prema 
zavidnim rezultatima. Samo s ambiciozno postavljenim 

Planirani proračun 
ciljevima možemo ostvariti želje svih nas, 
a to je napredak naše općine iz godine u 
godinu u svim njezinim segmentima. 
Takav pristup u velikom broju slučajeva 
donijet će i uspjeh. 

Radeći na prijedlogu ovog proračuna 
vodio sam brigu da niti jedan segment 
društva unutar naše općine ne bude 
zaobiđen, da proračun bude usmjeren 
razvoju te poticajan za žitelje općine. 
Zašto je proračun dosegnuo vrtoglavih 

Izvršenje proračuna
16 milijuna kuna? U proračun su 
ugrađeni mnogi programi i projekti  koji 
su pripremani u prethodnom razdoblju 
kroz čiju realizaciju bi općina trebala 
imati kontinuirani napredak i razvoj što 
nam je i cilj. Projekti Aglomeracije 
„Varaždin“, izgradnje kanalizacijske 
mreže u Svetom Iliji, izgradnja dječjeg 
vrtića u Beletincu, projekat očuvanja 
kulturne i prirodne baštine samo su neki 
od projekata čiji je početak realizacije 

planiran kroz proračun za 2017. godinu. 
To su kapitalni projekti što potvrđuju i 
njihovi iznosi.

Ovaj prijedlog za 2017. godinu je i 
više nego ambiciozan, optimističan, ali 
vjerujem da radom, znanjem i mudrošću 
te uz malo sreće možemo ostvariti i 
ovakve ambiciozne planove. Nadam se 
da će i drugi dionici ovih projekata 
odraditi svoj dio posla – istaknuo je 
načelnik Marin Bosilj.

Uvođenje geoinformacijskog sustava – 
olakšana komunikacija između žitelja i općine

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

činjenice da kvaliteta sadržaja internetske stranice uvelike ovisi o 
suradnji između nositelja vlasti i žitelja, pozivamo vas da posjetite 
stanicu naše Općine te svoje kritike i prijedloge za poboljšanje 
internetskih stranica uputite Jedinstvenom upravnom odjelu. 
Internetska stranica Općine Sveti Ilija mora postati sredstvo kroz 
koje će se na najbolji način prezentirati  transparentnost rada 
općinske Uprave, stvaralaštvo naših udruga te prirodne i kulturne 
ljepote naše općine. 

godina realiziran proračun

2012. 3.382.402,42 kn

2010. 3.643.958,54 kn

2014. 8.306.292,41 kn

2009. 3.953.422,65 kn

2013. 4.625.982,34 kn

2011. 3.590.912,31 kn

2015.
2016.

9.086.746,14 kn
8.100.000,00 kn

prihod od 
komunalne naknade

132.909,68 kn

192.500,43 kn

292.800,00 kn

164.902,16 kn

167.206,00 kn

133.792,71 kn

309.384,42 kn
330.000,00 kn

% komunalne 
naknade u 
prihodima

3,93%

5,28%

3,53%

4,17%

3,61%

3,73%

3,41%
4,07%

18 19

PROJEKT IZNOS

Vlastita sredstva Kapitalne pomoći

Izgradnja dječjeg vrtića 

Beletinec
4.495.000,00 kn 450.000,00 kn 4.045.000,00 kn

Ulaganja na građevinskim 

objektima u vlasništvu 

Općine

500.000,00 kn 100.000,00 kn 400.000,00 kn

Aglomeracija Varaždin 310.000,00 kn 310.000,00 kn

Katastarska izmjera 

Općine (nastavak)
250.000,00 kn

250.000,00 kn 

(kredit)

Zaštita i obnova biološke 

raznolikosti mreža Natura 

2000 i zelena 

infrastruktura

1.200.000,00 kn 180.000,00 kn 1.020.000,00 kn

Izgradnja kanalizacijske 

mreže
1.875.000,00 kn 93.750,00 kn 1.781.250,00 kn

Izrada projektne 

dokumentacije 

kanalizacije

400.000,00 kn 80.000,00 kn 320.000,00 kn

Izgradnja cesta, 

nogostupa i središta 

naselja

750.000,00 kn 150.000,00 kn 600.000,00 kn

Dječje igralište 30.000,00 kn 30.000,00 kn

Otkup zemljišta za 

poduzetničku zonu
100.000,00 kn 100.000,00 kn

Izrada projektne 

dokumentacija za 

poduzetničku zonu

25.000,00 kn 25.000,00 kn

Odvodnja atmosferskih 

voda
15.000,00 kn 15.000,00 kn

Održavanje čistoće na 

javnim površinama
45.000,00 kn 45.000,00 kn

Održavanje javnih 

površina
25.000,00 kn 25.000,00 kn

Održavanje groblja i 

grobnih kuća
20.000,00 kn 20.000,00 kn

Održavanje nerazvrstanih 

cesta
125.000,00 kn 125.000,00 kn

Održavanje javne rasvjete 190.000,00 kn 190.000,00 kn

Gradnja komunalni 

vodnih građevina
40.000,00 kn 40.000,00 kn

Gradnja objekata 

komunalne infrastrukture
696.000,00 kn 696.000,00 kn

Gradnja građevina za 

gospodarenje 

komunalnim otpadom

160.000,00 kn 10.000,00 kn 150.000,00 kn

Sport 215.000,00 kn 215.000,00 kn

Stipendija 105.000,00 kn 105.000,00 kn

Predškola 60.000,00 kn 60.000,00 kn

Sufinanciranje smještaja 

u dječjim vrtićima
500.000,00 kn 500.000,00 kn

Osnovno i srednjoškolsko 

obrazovanje
20.000,00 kn 20.000,00 kn

Kultura 63.000,00 kn 63.000,00 kn

Socijalna skrb 183.000,00 kn 153.000,00 kn
30.000,00 kn 

(županija)

NAČIN FINANCIRANJA
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180.000,00 kn 180.000,00 kn

5.000,00 kn 5.000,00 kn

5.000,00 kn 5.000,00 kn

Vatrogastvo

Civilna zaštita

Gorska služba spašavanja

Udruge građana 57.000,00 kn 57.000,00 kn
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za 2017. čak 16.443.000,00 kuna

Uređivanje nove web stranice Općine Sveti Ilija
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Općinski list

Suradnja naše Općine s osnovnim 
školama u Svetome Iliji i Beletincu nikada 
nije dolazila u pitanje i uvijek  se pronašlo 
financijskih sredstava da se pomogne 
učenicima kojima je pomoć potrebna ili da 
se investira u programe koji su od 
posebnog značaja za većinu učenika. 
Tijekom 2016. godine bilo je nekoliko  
programa i projekata od strane škola na 
našem području koji su zahtijevali 
obostranu suradnju i potporu Općine. 

Ovdje navodimo neke primjere dobre 
suradnje, ali i novčane iznose kojima 
pomažemo u realizaciji  niza dobrih 
primjera koje provode naši učitelji i učenici. 

Plaćanje školske kuhinje za učenike 
slabijem imovinskog stanja naša je 
redovita zadaća. U tu svrhu (za obje 
osnovne škole) izdvojili smo tijekom 2016. 
godine 17.000,00 kn, a za sljedeću, 2017. 
planiramo i dalje financirat školsku kuhinju 
za učenike koji nemaju adekvatne 
financijske mogućnosti. Svi učenici nemaju 
jednake financijske mogućnosti pa na 
zamolbe ravnateljica iz Svetog Ilija i 

Ime i prezime učenika Područje natjecanja Postignut rezultat

logistika i špedicija 1. mjesto na državnom natjecanjuLeon Bosilj

Ime i prezime studenta Područje natjecanja Postignut rezultat

truba, kategorija E

okoliš

prva nagrada na International Competition Davorin Jenko 

Rektorova nagrada za studentski rad "Utjecaj poplava na 
onečišćenje okoliša teškim metalima uz tok rijeke Drave" - 
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Tomislav Kreš

Dino Bosilj

Ime i prezime učenika; razred Područje natjecanja Postignut rezultat

Informatika (Qbasic)

amaterski raketni modeli

Informatika (Osnove informatike)

Informatika (Qbasic)

amaterski raketni modeli

amaterski raketni modeli

2. mjesto na županijskom i 4. mjesto na državnom natjecanju

1. mjesto (ekipno) na 35. Međunarodnoj smotri Croatia Cup  

3. mjesto na županijskom natjecanju 

3. mjesto na županijskom natjecanju 

1. mjesto (ekipno) na 35. Međunarodnoj smotri Croatia Cup  

1. mjesto (ekipno) na 35. Međunarodnoj smotri Croatia Cup  

Lana Tkalčec; 5. r.

Leonardo Bužanić; 6. r.

Lovro Ostroški 

Luka Plantak; 8. r.

Filip Bosilj 

David Mavrić

Ime i prezime učenika; razred Područje natjecanja Postignut rezultat

Vjeronaučna olimpijada

Sport - mali nogomet

Tehnička kultura

Sport - mali nogomet

Vjeronaučna olimpijada

Sport - mali nogomet

"Čitanjem do zvijezda"

Vjeronaučna olimpijada

Sport - mali nogomet

LiDraNo

"Moja prva knjiga"

Hrvatski jezik

Sport - mali nogomet

Sport - mali nogomet

3. mjesto u županiji; plasman na međužupanijsko natjecanje

2. mjesto u županiji

1. mjesto u županiji; plasman na državno natjecanje

2. mjesto u županiji

3. mjesto u županiji; plasman na međužupanijsko natjecanje

2. mjesto u županiji

1. mjesto u županiji; plasman na državno natjecanje

3. mjesto u županiji; plasman na međužupanijsko natjecanje

2. mjesto u županiji

1. mjesto u županiji; plasman na državno natjecanje

Posebna nagrada – državno natjecanje

1. mjesto u županiji

2. mjesto u županiji

2. mjesto u županiji

Helena Bosilj; 6. r.

Matija Šegović; 6. r.

Ivan Plantak; 6. r.

Martin Hrastić; 8. r. 

Fran Cepanec; 5. r.

Benjamin Horvatić; 5. r.

Emanuel Varović; 6. r.

Irena Detić; 7. r.

Vinko Horvatić; 5. r.

Anamarija Plantak; 8. r.

Bruno Ivičević; 3. r.

Ema Priher; 7. r. 

Tin Blaži; 5. r.

Gabrijel Sokol; 6. r.

OŠ "VLADIMIR NAZOR" SVETI ILIJA

OŠ "BELETINEC" 

SREDNJE ŠKOLE

FAKULTETI

NAPOMENA: Priznanja se dodjeljuju za promicanje ugleda Općine

Suradnja Općine Sveti Ilija sa 
školama u Svetome Iliji i Beletincu

Jedinstveni upravni odjel naše Općine 
redovito brine o smještaju djece u druge 
vrtiće izvan našeg općinskog područja,  a 
kojima je osnivač druga pravna ili fizička 
osoba.

SUFINANCIRANJE  SMJEŠTAJA DJECE U 
VRTIĆIMA POVEĆAVA SE ZA 33,33%

Beletinca pomažemo i prilikom odlaska 
učenika na maturalna putovanja ili 
prilikom boravka učenika u Školi u prirodi. 
Za prošlu školsku godinu (2015./2016.) 
pomogli smo petorici učenika te im tako 
omogućili da i oni  budu dio veselih družina 
koje putuju na izlete diljem Lijepe naše.  

Općina Sveti Ilija redovito prati i 
sufinancira obuku neplivača, to jest  Školu 
plivanja koju polaze učenici trećih razreda 
naših osnovnih škola. Za taj Projekt 
utrošeno je u travnju 2016. godine ukupno 
12.000,00 kuna za 34-ero djece trećih 
razreda iz škole u Svetome Iliji i Beletincu. 

Posebno nas veseli da, kao Općina, 
možemo sudjelovati i pri nagrađivanju 
učenika generacije osmih razreda. Iako 
škole, općine, udruge i druge ustanove 
brinu o onim potrebitim učenicima,  
ponekad zaboravljamo na one najbolje 
učenike ili studente koji svojim radom i 
zalaganjem, ocjenama i predanošću 
zavrjeđuju našu pažnju i pomoć. Učenike 
generacije  biraju učitelji i učenici u 
Svetome Iliji i Beletincu prema određenim 

kriterijima. U izboru učenika generacije 
vrednuju se rezultati općeg uspjeha i 
odgojnih dostignuća pojedinaca, ali i 
uključivanje učenika u rad izvannastavnih 
aktivnosti. Veseli nas kada čujemo da u 
našoj sredini ima učenika i učitelja koji 
postižu zapažene rezultate na raznim 
natjecanjima u znanju i stvaralaštvu iz 
pojedinih predmeta i osvajaju nagrade na 
smotrama likovnog,  glazbenog, jezičnog i 
tehničkoga stvaralaštva, sportskim 
natjecanjima te aktivnim sudjelovanjem u 
humanitarnim i karitativnim aktivnostima. 
Takve učenike i njihove mentore  uvijek 
pod r žavamo  i  uk l j u ču j emo  s e  u 
financiranje i nagrađivanje učenika 
generacije i nagrađivanje učenika i 
studenata koji su postigli zapažene 
rezultate na županijskim i državnim 
natjecanjima. Za prošlu školsku godinu u 
tu svrhu izdvojili smo 9.250,00 kuna i s 
veseljem očekujemo nastavak dobrih 
rezultata naših učenika i učitelja. 

Odluka o ovom vidu sufinanciranja 
donijeta je 23.08.2013. i njome se 
utvrđuju mjeri la za sudjelovanje 
roditelja-korisnika usluga u sufinanci-
ranju programa i smještaja djece u druge 
vrtiće na području Varaždinske županije i 
našeg Jedinstvenog upravnog odjela. 

Budući da u našoj općini postoji samo 
jedan dječji vrtić čiji kapacitet i program 
ne zadovoljava sve zahtjeve roditelja za 
smještaj njihove djece prije odlaska u 
školu, logično je da su mnogi roditelji 
tražili sufinanciranje  za smještaj djeteta 
ili djece u drugi, njima prihvatljiviji vrtić.

Tijekom 2016. godine Općina Sveti 
I l i ja  i zdvoj i la  je  za  te  namjene 

500.000,00 kuna, za ukupno 84-ero 
djece koja su smještena u nekoliko 
okolnih vrtića izvan našeg općinskog 
područja. 

21.12.2016. načelnik Općine donio 
je Odluku o povećanju sufinanciranja 
smještaja djece u dječjim vrtićima za 
33,33% (prvo dijete 600,00 kn/mj, 
drugo dijete 650,00 kn/mj…) koja će se 
primjenjivati od siječnja 2017.g. 

Nadamo se da će budućnost donijeti 
veću financijsku snagu Općine koja će 
omogućit i  da se sa povećanjem 
sufinanciranja nastavi i u skoro vrijeme.

Učenik generacije OŠ Beletinec 2016.
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Općinski list

Suradnja naše Općine s osnovnim 
školama u Svetome Iliji i Beletincu nikada 
nije dolazila u pitanje i uvijek  se pronašlo 
financijskih sredstava da se pomogne 
učenicima kojima je pomoć potrebna ili da 
se investira u programe koji su od 
posebnog značaja za većinu učenika. 
Tijekom 2016. godine bilo je nekoliko  
programa i projekata od strane škola na 
našem području koji su zahtijevali 
obostranu suradnju i potporu Općine. 

Ovdje navodimo neke primjere dobre 
suradnje, ali i novčane iznose kojima 
pomažemo u realizaciji  niza dobrih 
primjera koje provode naši učitelji i učenici. 

Plaćanje školske kuhinje za učenike 
slabijem imovinskog stanja naša je 
redovita zadaća. U tu svrhu (za obje 
osnovne škole) izdvojili smo tijekom 2016. 
godine 17.000,00 kn, a za sljedeću, 2017. 
planiramo i dalje financirat školsku kuhinju 
za učenike koji nemaju adekvatne 
financijske mogućnosti. Svi učenici nemaju 
jednake financijske mogućnosti pa na 
zamolbe ravnateljica iz Svetog Ilija i 

Ime i prezime učenika Područje natjecanja Postignut rezultat

logistika i špedicija 1. mjesto na državnom natjecanjuLeon Bosilj

Ime i prezime studenta Područje natjecanja Postignut rezultat

truba, kategorija E

okoliš

prva nagrada na International Competition Davorin Jenko 

Rektorova nagrada za studentski rad "Utjecaj poplava na 
onečišćenje okoliša teškim metalima uz tok rijeke Drave" - 
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Tomislav Kreš

Dino Bosilj

Ime i prezime učenika; razred Područje natjecanja Postignut rezultat

Informatika (Qbasic)

amaterski raketni modeli

Informatika (Osnove informatike)

Informatika (Qbasic)

amaterski raketni modeli

amaterski raketni modeli

2. mjesto na županijskom i 4. mjesto na državnom natjecanju

1. mjesto (ekipno) na 35. Međunarodnoj smotri Croatia Cup  

3. mjesto na županijskom natjecanju 

3. mjesto na županijskom natjecanju 

1. mjesto (ekipno) na 35. Međunarodnoj smotri Croatia Cup  

1. mjesto (ekipno) na 35. Međunarodnoj smotri Croatia Cup  

Lana Tkalčec; 5. r.

Leonardo Bužanić; 6. r.

Lovro Ostroški 

Luka Plantak; 8. r.

Filip Bosilj 

David Mavrić

Ime i prezime učenika; razred Područje natjecanja Postignut rezultat

Vjeronaučna olimpijada

Sport - mali nogomet

Tehnička kultura

Sport - mali nogomet

Vjeronaučna olimpijada

Sport - mali nogomet

"Čitanjem do zvijezda"

Vjeronaučna olimpijada

Sport - mali nogomet

LiDraNo

"Moja prva knjiga"

Hrvatski jezik

Sport - mali nogomet

Sport - mali nogomet

3. mjesto u županiji; plasman na međužupanijsko natjecanje

2. mjesto u županiji

1. mjesto u županiji; plasman na državno natjecanje

2. mjesto u županiji

3. mjesto u županiji; plasman na međužupanijsko natjecanje

2. mjesto u županiji

1. mjesto u županiji; plasman na državno natjecanje

3. mjesto u županiji; plasman na međužupanijsko natjecanje

2. mjesto u županiji

1. mjesto u županiji; plasman na državno natjecanje

Posebna nagrada – državno natjecanje

1. mjesto u županiji

2. mjesto u županiji

2. mjesto u županiji

Helena Bosilj; 6. r.

Matija Šegović; 6. r.

Ivan Plantak; 6. r.

Martin Hrastić; 8. r. 

Fran Cepanec; 5. r.

Benjamin Horvatić; 5. r.

Emanuel Varović; 6. r.

Irena Detić; 7. r.

Vinko Horvatić; 5. r.

Anamarija Plantak; 8. r.

Bruno Ivičević; 3. r.

Ema Priher; 7. r. 

Tin Blaži; 5. r.

Gabrijel Sokol; 6. r.

OŠ "VLADIMIR NAZOR" SVETI ILIJA

OŠ "BELETINEC" 

SREDNJE ŠKOLE

FAKULTETI

NAPOMENA: Priznanja se dodjeljuju za promicanje ugleda Općine

Suradnja Općine Sveti Ilija sa 
školama u Svetome Iliji i Beletincu

Jedinstveni upravni odjel naše Općine 
redovito brine o smještaju djece u druge 
vrtiće izvan našeg općinskog područja,  a 
kojima je osnivač druga pravna ili fizička 
osoba.

SUFINANCIRANJE  SMJEŠTAJA DJECE U 
VRTIĆIMA POVEĆAVA SE ZA 33,33%

Beletinca pomažemo i prilikom odlaska 
učenika na maturalna putovanja ili 
prilikom boravka učenika u Školi u prirodi. 
Za prošlu školsku godinu (2015./2016.) 
pomogli smo petorici učenika te im tako 
omogućili da i oni  budu dio veselih družina 
koje putuju na izlete diljem Lijepe naše.  

Općina Sveti Ilija redovito prati i 
sufinancira obuku neplivača, to jest  Školu 
plivanja koju polaze učenici trećih razreda 
naših osnovnih škola. Za taj Projekt 
utrošeno je u travnju 2016. godine ukupno 
12.000,00 kuna za 34-ero djece trećih 
razreda iz škole u Svetome Iliji i Beletincu. 

Posebno nas veseli da, kao Općina, 
možemo sudjelovati i pri nagrađivanju 
učenika generacije osmih razreda. Iako 
škole, općine, udruge i druge ustanove 
brinu o onim potrebitim učenicima,  
ponekad zaboravljamo na one najbolje 
učenike ili studente koji svojim radom i 
zalaganjem, ocjenama i predanošću 
zavrjeđuju našu pažnju i pomoć. Učenike 
generacije  biraju učitelji i učenici u 
Svetome Iliji i Beletincu prema određenim 

kriterijima. U izboru učenika generacije 
vrednuju se rezultati općeg uspjeha i 
odgojnih dostignuća pojedinaca, ali i 
uključivanje učenika u rad izvannastavnih 
aktivnosti. Veseli nas kada čujemo da u 
našoj sredini ima učenika i učitelja koji 
postižu zapažene rezultate na raznim 
natjecanjima u znanju i stvaralaštvu iz 
pojedinih predmeta i osvajaju nagrade na 
smotrama likovnog,  glazbenog, jezičnog i 
tehničkoga stvaralaštva, sportskim 
natjecanjima te aktivnim sudjelovanjem u 
humanitarnim i karitativnim aktivnostima. 
Takve učenike i njihove mentore  uvijek 
pod r žavamo  i  uk l j u ču j emo  s e  u 
financiranje i nagrađivanje učenika 
generacije i nagrađivanje učenika i 
studenata koji su postigli zapažene 
rezultate na županijskim i državnim 
natjecanjima. Za prošlu školsku godinu u 
tu svrhu izdvojili smo 9.250,00 kuna i s 
veseljem očekujemo nastavak dobrih 
rezultata naših učenika i učitelja. 

Odluka o ovom vidu sufinanciranja 
donijeta je 23.08.2013. i njome se 
utvrđuju mjeri la za sudjelovanje 
roditelja-korisnika usluga u sufinanci-
ranju programa i smještaja djece u druge 
vrtiće na području Varaždinske županije i 
našeg Jedinstvenog upravnog odjela. 

Budući da u našoj općini postoji samo 
jedan dječji vrtić čiji kapacitet i program 
ne zadovoljava sve zahtjeve roditelja za 
smještaj njihove djece prije odlaska u 
školu, logično je da su mnogi roditelji 
tražili sufinanciranje  za smještaj djeteta 
ili djece u drugi, njima prihvatljiviji vrtić.

Tijekom 2016. godine Općina Sveti 
I l i ja  i zdvoj i la  je  za  te  namjene 

500.000,00 kuna, za ukupno 84-ero 
djece koja su smještena u nekoliko 
okolnih vrtića izvan našeg općinskog 
područja. 

21.12.2016. načelnik Općine donio 
je Odluku o povećanju sufinanciranja 
smještaja djece u dječjim vrtićima za 
33,33% (prvo dijete 600,00 kn/mj, 
drugo dijete 650,00 kn/mj…) koja će se 
primjenjivati od siječnja 2017.g. 

Nadamo se da će budućnost donijeti 
veću financijsku snagu Općine koja će 
omogućit i  da se sa povećanjem 
sufinanciranja nastavi i u skoro vrijeme.

Učenik generacije OŠ Beletinec 2016.
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Na temelju Pravilnika o dodjeli 
stipendija, općinski načelnik je raspisao 
natječaj stipendija redovnim studentima s 
područja Općine Sveti Ilija, a  koji se 
školuju na visokim uči l išt ima, za 
akademsku godinu 2016./2017. Natječaj 
je objavljen u Varaždinskim vijestima od 
31. listopada 2016. godine. Prema 
Pravilniku o dodjeli stipendija, studenti 
prve godine nemaju pravo na stipendiju. 
Stipendije Općine dodjeljuju se za deset 
mjeseci, računajući od 1. listopada 2016. 
godine do 31. srpnja 2017. godine. Iznos 
stipendije utvrđuje se u visini od 350,00 
kuna mjesečno za redovne studente koji 
studiraju na području Varaždinske, 
Međimurske i Koprivničko- križevačke 
županije, dok za redovne studente koji 
studiraju na području ostalih županija u 
Republici Hrvatskoj visina stipendije 
iznosi 500,00 kuna. Kriteriji za utvrđiv-
anje liste kandidata za dodjelu stipendija 
Općine Sveti Ilija su socijalno- ekonomski 
status, uspjeh i postignuće te deficita-
rnost zanimanja za koje se student 
školuje. Otvaranje zamolbi iz Natječaja 
bilo je 30. studenog 2016. godine u 
prostorijama Općine te su tom prilikom 
pozvani svi  podnositel j i  zamolbi. 
Stipendije Općine Sveti Ilija dobivat će 
slijedeći studenti.

1. Marko Benko (Seketin) student 2. 
godine Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, 
Smjer Elektrotehnika

2. Ana Magdić (Tomaševec B.) 
s tudent i ca  4 .  god ine  Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta, Smjer Psihologija

3. Martin Magdić (Tomaševec B.) 
student 2. godine Medicinskog fakulteta, 
Sveučilište u Zagrebu, Smjer Medicina

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 i ove godine 
uključila u projekt Javnih radova koji se odvija u sklopu 
programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Radom za 
zajednicu i sebe". Na javnim radovima zaposleno je bilo šest 
naših žitelja koji su tijekom proteklih šest mjeseci marljivo radili 
na uređenju mnogih dijelova naše općine. Troškove bruto plaće 
zaposlenih u potpunosti snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
dok Općina Sveti Ilija podmiruje troškove nabave zaštitne 
odjeće i obuće, troškove osposobljavanja za rad sa strojevima i 
osiguranja od nezgoda. Projekt Javnih radova uvelike doprinosi 
stvaranju ugodnog okruženja u zajednici te omogućuje 
najranjivijim slojevima društva da nakon dužeg vremena 
ostvaruju dohodak koji će poboljšati njihov kućni budžet te im 
pomoći u podmirivanju osnovnih životnih potreba. 

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 u proteklih osam mjeseci obilazila i 
skrbila o sedam staračkih domaćinstva na području  naše 
Općine te obavljala poslove dostave namirnica, lijekova, 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 
Općina Sveti Ilija redovito uključuje radno 
sposobne korisnike zajamčene minimalne 
naknade (socijalne pomoći) u rad za opće 
dobro bez naknade. Radom za opće dobro 
korisnici zajamčene minimalne naknade 
na svojevrstan način "vraćaju" državi 
pomoć koja im se isplaćuje. Uključi-
vanjem u rad za opće dobro korisnika 
zajamčene minimalne naknade smanjuje 
se socijalna isključenost korisnika, potiče 

Prijem novorođenčadi

Stipendije studentima s područja naše općine Javni radovi u Općini Sveti Ilija

Osjećaj veće vrijednosti - program Pomoć zajednici

Rad za opće dobro

4. Jakov Cesar (Beletinec) student 3. 
godine Tehničkog fakulteta u Rijeci, 
Smjer Strojarstvo

5. Simona Kaselj (Tomaševec B.) 
studentica 3. godine Građevinskog 
fakulteta u Rijeci, Smjer Sveučilišni studij     
građevinarstva

6. Rahela Detić (Tomaševec B.) 
studentica 4. godine Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, 
Smjer Logopedija

7. Dino Bosilj (Beletinec) student 5. 
godine Geotehničkog fakulteta u 
Varaždinu, Smjer Geoinjženjerstvo 
okoliša

8. Melita Bosilj (Beletinec) studentica 
4. godine Učiteljskog fakulteta u 
Čakovcu, Smjer Učitelj

9.  Danije la Borović (Kr ižanec) 
studentica 3. godine Učiteljskog fakulteta 
u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu, Smjer 
Učitelj

10. Monika Golubar (Sveti Ilija) 
studentica 3. godine Fi lozofskog 
fakulteta u Rijeci, Smjer Hrvatski jezik i 
književnost

U idiličnom ambijentu izletničkog turizma "Kod Barbare" u 
lipnju i prosincu ove godine održani su prijemi za novorođenu 
djecu i njihove roditelje. Prijemu je prisustvovalo 42 
novorođenčadi, od kojih ih je 32 rođeno tijekom 2016. godine. 
Čelnici općine Sveti Ilija iskoristili su ovaj prijem kako bi 
upoznali i darivali prigodnim novčanim iznosima naše 
najmlađe žitelje. Ujedno, ovaj susret bio je prilika da se 
roditelje informira o mjerama i aktivnostima koja Općina Sveti 

Ilija svakodnevno poduzima kako bi djeci omogućila što 
bezbrižnije djetinjstvo. Raduje nas činjenica što nakon dužeg 
niza godina bilježimo porast broja novorođene djece te se 
nadamo da će se takav trend nastaviti i u budućnosti. Općina 
Sveti Ilija uvijek će biti istinski prijatelj djeci, jer su ona 
najsjajniji dragulji sadašnjosti i zalog naše bolje i svjetlije 
budućnosti. 

 

pripreme obroka, organiziranja prehrane,  održavanja čistoće 
stambenog prostora, pomoći pri odlasku liječniku i sl. Program 
je uvelike doprinio sprečavanju socijalne isključenosti starijih 
osoba te im pokazao da u svojim patnjama nisu sami. Budući da 
postoji najava da će se program provoditi i sljedeće godine, 
koristimo priliku te pozivamo staračka domaćinstva u kojima 
postoji potreba za pružanjem ovakve vrste pomoći da se prijave 
u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Ilija. Ovim putem 
zahvaljujemo gospođi Dragici Barulek koja je svojom 
profesionalnošću, senzibilitetom i razumijevanjem  uljepšala 
svakodnevnicu svakom korisniku programa te im dala do znanja 
da mlađe generacije  poštuju iskustvo i životnu mudrost starijih, 
koji usprkos ranama i nedaćama još uvijek imaju snage za borbu 
i vjeruju u bolje sutra. 

se društvena odgovornost i pravo na rad 
pojedinca. Korisnici zajamčene minimalne 
naknade dužni su odraditi najmanje 30, a 
najviše 90 sati mjesečno. U slučaju da se 
radno sposoban korisnik zajamčene 
minimalne naknade ne odazove pozivu 
jedinici lokalne samouprave na rad za opće 
dobro bez naknade, gubi pravo na 
zajamčenu minimalnu naknadu. Ova vrsta 
rada obavlja se po uzoru na razvijene 
europske zemlje. Korisnici zajamčene 
minimalne naknade su tijekom ove godine 
bili uključeni u poslove uređenja javnih 

površina kao što su: čišćenje nogostupa od 
snijega i šljunka, uređivanje groblja, 
cvjetnjaka, dječjih igrališta i slično. Valja 
napomenuti da radom za opće dobro 
korisnici zajamčene minimalne naknade 
na svojevrstan način prezentiraju svoje 
sposobnosti i vještine koji mogu biti 
odlična preporuka u pronalasku zapo-
slenja. Ovim putem zahvaljujemo svim 
korisnicima na predanom i odgovornom 
radu prilikom uređenja javnih površina što 
uvelike doprinosi stvaranju ljepše slike 
općine u javnosti. 

11. Lorena Kitner (Svet i  I l i ja) 
studentica 2. godine Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, Smjer Pravo

12. Kristina Koprek (Tomaševec B.) 
studentica 2. godine Veleučilišta Nikola 
Tesla u Gospiću, Smjer Upravno pravo

13. Mario Jurak (Krušljevec) student 4. 
godine Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet 
organizaci je i  informatike, Smjer 
Ekonomika poduzetništva

14. Mihael Sukačić (Beletinec) student 
3. godine Sveuči l išta u Zagrebu, 
Kineziološki fakultet, Smjer Fitnes

Potrebni su sitni koraci do velike 
produktivnosti, malo samodiscipline, 
organizacije i koncentracije kako bismo 
povećali učinkovitost i imali više vremena 
za sve što volimo raditi.

Nadamo se da će ti sitni koraci naše 
studente odvesti na željeno odredište, 
koji će nam se sigurno  zahvaliti svojim 
uspjesima, a mi ćemo uvijek pronaći način 
da ih za to motiviramo, kao što to činimo i 
dodjeljivanjem stipendija.

Kako bi redovnim i nezaposlenim izvanrednim studentima s područja Općine 
uljepšala božićne i novogodišnje blagdane Općina Sveti Ilija osigurala je u 
proračunu sredstva za isplatu božićnice. Božićnica u iznosu od 350,00 kuna 
isplaćena je na prijemu koji je organiziran 24. prosinca 2016. godine u 
prostorijama Općine. Isplata božićnice dokaz je da Općina Sveti Ilija iznimno 
cijeni trud kojeg studenti ulažu u stjecanje novih znanja i vještina. Naime, mladi 
i školovani ljudi predstavljaju najbolji zalog za bolju budućnost naše zajednice 
te će se svako ulaganje u njih višestruko isplatiti. 

Podjela božićnice redovnim i 
nezaposlenim izvanrednim studentima
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Na temelju Pravilnika o dodjeli 
stipendija, općinski načelnik je raspisao 
natječaj stipendija redovnim studentima s 
područja Općine Sveti Ilija, a  koji se 
školuju na visokim uči l išt ima, za 
akademsku godinu 2016./2017. Natječaj 
je objavljen u Varaždinskim vijestima od 
31. listopada 2016. godine. Prema 
Pravilniku o dodjeli stipendija, studenti 
prve godine nemaju pravo na stipendiju. 
Stipendije Općine dodjeljuju se za deset 
mjeseci, računajući od 1. listopada 2016. 
godine do 31. srpnja 2017. godine. Iznos 
stipendije utvrđuje se u visini od 350,00 
kuna mjesečno za redovne studente koji 
studiraju na području Varaždinske, 
Međimurske i Koprivničko- križevačke 
županije, dok za redovne studente koji 
studiraju na području ostalih županija u 
Republici Hrvatskoj visina stipendije 
iznosi 500,00 kuna. Kriteriji za utvrđiv-
anje liste kandidata za dodjelu stipendija 
Općine Sveti Ilija su socijalno- ekonomski 
status, uspjeh i postignuće te deficita-
rnost zanimanja za koje se student 
školuje. Otvaranje zamolbi iz Natječaja 
bilo je 30. studenog 2016. godine u 
prostorijama Općine te su tom prilikom 
pozvani svi  podnositel j i  zamolbi. 
Stipendije Općine Sveti Ilija dobivat će 
slijedeći studenti.

1. Marko Benko (Seketin) student 2. 
godine Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, 
Smjer Elektrotehnika

2. Ana Magdić (Tomaševec B.) 
s tudent i ca  4 .  god ine  Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta, Smjer Psihologija

3. Martin Magdić (Tomaševec B.) 
student 2. godine Medicinskog fakulteta, 
Sveučilište u Zagrebu, Smjer Medicina

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 i ove godine 
uključila u projekt Javnih radova koji se odvija u sklopu 
programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje "Radom za 
zajednicu i sebe". Na javnim radovima zaposleno je bilo šest 
naših žitelja koji su tijekom proteklih šest mjeseci marljivo radili 
na uređenju mnogih dijelova naše općine. Troškove bruto plaće 
zaposlenih u potpunosti snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
dok Općina Sveti Ilija podmiruje troškove nabave zaštitne 
odjeće i obuće, troškove osposobljavanja za rad sa strojevima i 
osiguranja od nezgoda. Projekt Javnih radova uvelike doprinosi 
stvaranju ugodnog okruženja u zajednici te omogućuje 
najranjivijim slojevima društva da nakon dužeg vremena 
ostvaruju dohodak koji će poboljšati njihov kućni budžet te im 
pomoći u podmirivanju osnovnih životnih potreba. 

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 u proteklih osam mjeseci obilazila i 
skrbila o sedam staračkih domaćinstva na području  naše 
Općine te obavljala poslove dostave namirnica, lijekova, 

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi 
Općina Sveti Ilija redovito uključuje radno 
sposobne korisnike zajamčene minimalne 
naknade (socijalne pomoći) u rad za opće 
dobro bez naknade. Radom za opće dobro 
korisnici zajamčene minimalne naknade 
na svojevrstan način "vraćaju" državi 
pomoć koja im se isplaćuje. Uključi-
vanjem u rad za opće dobro korisnika 
zajamčene minimalne naknade smanjuje 
se socijalna isključenost korisnika, potiče 

Prijem novorođenčadi

Stipendije studentima s područja naše općine Javni radovi u Općini Sveti Ilija

Osjećaj veće vrijednosti - program Pomoć zajednici

Rad za opće dobro

4. Jakov Cesar (Beletinec) student 3. 
godine Tehničkog fakulteta u Rijeci, 
Smjer Strojarstvo

5. Simona Kaselj (Tomaševec B.) 
studentica 3. godine Građevinskog 
fakulteta u Rijeci, Smjer Sveučilišni studij     
građevinarstva

6. Rahela Detić (Tomaševec B.) 
studentica 4. godine Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, 
Smjer Logopedija

7. Dino Bosilj (Beletinec) student 5. 
godine Geotehničkog fakulteta u 
Varaždinu, Smjer Geoinjženjerstvo 
okoliša

8. Melita Bosilj (Beletinec) studentica 
4. godine Učiteljskog fakulteta u 
Čakovcu, Smjer Učitelj

9.  Danije la Borović (Kr ižanec) 
studentica 3. godine Učiteljskog fakulteta 
u Zagrebu, Odsjek u Čakovcu, Smjer 
Učitelj

10. Monika Golubar (Sveti Ilija) 
studentica 3. godine Fi lozofskog 
fakulteta u Rijeci, Smjer Hrvatski jezik i 
književnost

U idiličnom ambijentu izletničkog turizma "Kod Barbare" u 
lipnju i prosincu ove godine održani su prijemi za novorođenu 
djecu i njihove roditelje. Prijemu je prisustvovalo 42 
novorođenčadi, od kojih ih je 32 rođeno tijekom 2016. godine. 
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Ilija svakodnevno poduzima kako bi djeci omogućila što 
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Tesla u Gospiću, Smjer Upravno pravo

13. Mario Jurak (Krušljevec) student 4. 
godine Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet 
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proračunu sredstva za isplatu božićnice. Božićnica u iznosu od 350,00 kuna 
isplaćena je na prijemu koji je organiziran 24. prosinca 2016. godine u 
prostorijama Općine. Isplata božićnice dokaz je da Općina Sveti Ilija iznimno 
cijeni trud kojeg studenti ulažu u stjecanje novih znanja i vještina. Naime, mladi 
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nezaposlenim izvanrednim studentima



Općina Sveti Ilija

Svjesni truda kojeg naši 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 je u 2016. godini nastavila s 
tradicijom subvencioniranja osiguranja ratarskih i 
poljoprivrednih kultura. Za tu potrebu iz proračuna Općine 

Općina Sveti Ilija je u suradnji sa Međunarodnom agencijom 
za razvoj (MARA d.o.o.) 17. kolovoza 2016. godine, 
organizirala besplatnu informativnu radionicu za sve 
gospodarske subjekte s područja naše općine, a koja je bila  
vezana  uz Poziv na dostavu projektnih prijava »E-Impuls« 
kojeg je objavilo Ministarstvo poduzetništva i obrta. Javni poziv 
»E-Impuls« bio je namijenjen jačanju konkurentnosti mikro i 
malih gospodarskih subjekata i njihovog rasta kroz ciljane 
potpore razvojnim ulaganjima. Na radionici su gospodarski 
subjekti dobili odgovore na konkretna pitanja u pogledu same 
pripreme Projekta i izrade projektne dokumentacije. Tom 
prilikom općinski načelnik istaknuo je da je Općina spremna 
sufinancirati troškove izrade projektne prijave na javni poziv i 
da će i nadalje nastaviti s organizacijom radionica takvog tipa. 
Poduzetnike s područja svakako treba upoznati s aktualnim 
javnim pozivima na koje mogu prijaviti svoje projektne ideje i 
na taj način osigurati sredstva za unaprjeđenje poslovne 
djelatnosti i bolje pozicioniranje na tržištu. 
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Osiguranje poljoprivrednih usjeva

Nezaposlenost na 
području općine 
u 2016. godini

Umrli u 2016. godini (do 15. prosinca)

Beletinec

Naselje Žene

6

1

1

4

1

4

-

-

17

Muškarci

5

1

2

2

2

2

2

2

18

Ukupno

11

2

3

6

3

6

2

2

35

Doljan

Tomaševec Biškupečki

Križanec

Krušljevec

Žigrovec

Ukupno

Seketin

Sveti Ilija

Popis rođene djece u 2016. godini (do 15. prosinca)

Beletinec

Mia Canjuga

Luna Brlek

Paula Kuharić

Elena Križanić

Emili Banić

Naselje Djevojčice

Jan Kefelja

Karlo Ptiček

Juraj Bosilj

Erik Martinez

Ivano Cesar

Martin Fotak

Dječaci Ukupno

Doljan

Leda Milinković

Lea Belani

Nika Domislović

Ilija Blaži 4

Tomaševec
Biškupečki

Ivano Svrta

Viktor Svrta

Ivan Šestak

- 3

Križanec
Krušljevec

Ema Babić

Pavle Šinko

1

1

-

-

Žigrovec
Ukupno

Anja Mežnarić

16

1

32

-

16

Seketin

Sveti Ilija

Sandro Bečeheli

Mateas Slunjski

Viliam Meštrić

Dominik Buhin

Tereza Lelkić

Katja Sokol

Franka Dreven

Gitta Lisičak

6

5

Dorotea Bauk

Emilia Barić

Kevin Šinko

11

Popis umrlih po naseljima 
u 2016. godini (do 15.12.2016.)

Popis rođene djece u 2016.
godini (do 15.12.2016.)

izdvojeno je 20.000,00 kuna. Svim poljoprivrednicima želimo 
uspješnu i plodonosnu 2017. godinu te ih pozivamo da u 
narednoj godini iskoriste subvenciju Općine i na vrijeme 
osiguraju svoje usjeve te umanje rizik u poljoprivrednoj 
proizvodnji i osiguraju stabilnost dohotka. 

Primopredaja novog vatrogasnog kombi vozila
U sklopu proslave Dana općine Sveti Ilija, 16. srpnja 2016. 

godine, održana je  službena primopredaja i blagoslov novog 
kombi vozila kupljenog za potrebe  Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Sveti Ilija. Svečanosti primopredaje nazočili  su čelnici 
Općine Sveti Ilija, županijski vatrogasni zapovjednik Dejan 
Ivanušec, predstavnici vatrogasaca iz prijateljske općine 
Devinske Nove Vesi, predstavnici Vatrogasne zajednice Općine 
Sveti Ilija, članovi DVD-a Sveti Ilija i DVD-a Beletinec - 
Krušljevec te župnik Izidor Ferek koji je blagoslovio vozilo i 
vatrogasce. 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, 
izdvaja za potrebe Vatrogasne zajednice Općine Sveti Ilija. 

Općina Sveti 
Ilija je sve do  
t ravn ja  2015 . 

godine bila član 
Loka lne akc i j ske 

grupe Izvor koja promiče 
održivi ruralni razvoj i čije je sjedište u 
Ludbregu. No, nakon što su Općina 
Gornji Kneginec i Općina Jalžabet 
istupile iz spomenutog LAG-a, Općina 
Sveti Ilija i svi subjekti s područja općine 
nisu više bili u mogućnosti biti članovi 
LAG-a Izvor jer više nije postojala 
teritorijalna povezanost s drugim 
jedinicama lokalne samouprave na 

Pristupanje Lokalnoj akcijskoj grupi Sjeverozapad

Održana besplatna informativna radionica »E-impuls«

kojima je LAG djelovao. Kako bi Općina 
Sveti Ilija mogla ostvariti financiranje 
projekata razvoja ruralnih područja iz 
sredstava Europske unije, a  koja se 
dosad ostvarivala posredstvom  LAG-a iz 
Ludbrega,  općinski načelnik Marin Bosilj 
uputio je početkom godine pismo 
namjere čelnicima  Lokalne akcijske 
grupe Sjeverozapad sa sjedištem u 
Lepoglavi u kojem iskazuje otvoreni 
interes za pristupanjem Općine Sveti Ilija 
toj novoj grupaciji. U travnju 2016. 
godine Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija 
donosi Odluku u pristupanju Općine 
Sveti Ilija LAG-u „Sjeverozapad", tako da  

već u lipnju Općina postaje član nove 
LAG grupacije u čijem su sastavu gradovi  
Varaždin, Ivanec i  Lepoglavu te općine 
Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, 
Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, 
Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica. 

Vjerujemo da će nam članstvo u LAG-
u Sjeverozapad uvelike pomoći u 
osmišljavanju različitih aktivnosti i daljnji 
razvoj gospodarstva i infrastrukture na 
području naše općine, unaprjeđenje 
društvenog i kulturnog života naših 
žitelja te očuvanje prirodne, kulturne i 
tradicijske baštine. 
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U ranim jutarnjim satima, 25. lipnja 2016. godine, grupa od 
117 žitelja Općine Sveti Ilija, predvođena čelnicima Općine, 
uputila se na dugoočekivani izlet u Vukovar. "Groblje tenkova", 
odnosno Trpinjska cesta, bilo je prvo mjesto našeg posjeta. 
Već pri samom ulasku u Spomen dom hrvatskih branitelja stoje 
riječi pokojnog novinara Siniše Glavaševića koje su nas se 
snažno dojmile te smo se podsvjesno vratili u ta teška i mučna 
ratna vremena. Naše drugo odredište bila je Vukovarska 
bolnica. Pomisao da stojimo na mjestu gdje su se naši heroji 
gušili u bolovima uzrokovanim neprijateljskim metcima nikoga 
nije ostavila ravnodušnim. Kako bi u potpunosti doživjeli 
Vukovar i svu njegovu žrtvu, uputili smo se u razgled grada. 
Pod stručnim vodstvom obišli smo najvažnije kulturne 
znamenitosti i memorijalna mjesta grada: dvorac Eltz, rodnu 
kuću Lavoslava Ružičke, stari vodotoranj, palaču Županije 
srijemske, Križ na ušću Vuke u Dunav i Vodotoranj. Posebno 
nas je dojmio posjet Muzeju Vučedolske kulture koji uz 
impresivnu kombinaciju položaja, arhitekture, povijesne 
vrijednosti i ugodne atmosfere nudi pregršt otkrića koji 
upotpunjuju knjigu uspomena svakog posjetitelja. Posjet 
Ovčari i Memorijalnom groblju istodobno nas je ispunio tugom 
i ponosom. Naposljetku, možemo zaključiti da je izlet ostavio 
snažan dojam na sve sudionike. Žrtva, koju je grad Vukovar 
podnio, nikada ne smije biti zaboravljena. Vukovar nije obično 
mjesto već simbol bezgranične ljubavi čovjeka prema 
domovini, korijenima i slobodi. 

Općina Sveti Ilija
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Delegacija Općine Sveti Ilija, predvođena općinskim 
načelnikom Marinom Bosiljem, boravila je 18. i 19. lipnja ove 
godine u Devinskoj Novoj Vesi. Posjet se odvijao u sklopu 28. 
Festivala hrvatske kulture na kojem su  KUD "Beletinec", Zbor 
mladih "Put života", tamburaški sastav "Terca" te članovi 
Udruge vinograda i voćara "Grozdek", na najbolji način 
prezentirali kulturu i tradiciju naše domovine i našeg kraja. 
Posjet Devinskoj Novoj Vesi iskoristio se kako bi se ocijenila 
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dosadašnja suradnja između prijateljskih općina te dogovorili 
neki zajednički projekti koji bi se u budućnosti trebali realizirati 
na obostrano zadovoljstvo. Na samom kraju posjeta, pod 
vodstvom domaćina, obišli su se najznačajniji kulturni i 
prirodni lokaliteti Devinske Nove Vesi i Bratislave, tako da se je 
delegacija iz naše općine vratila kući s mnoštvom pozitivnih 
dojmova. 

PRIČA O GRADU
Odustajem od svih traženja pravde, istine, odustajem od pokušaja da 

ideale podredim vlastitom životu, odustajem od svega što sam još jučer 
smatrao nužnim za nekakav dobar početak, ili dobar kraj. Vjerojatno bih 
odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer, tko će ostati ako se svi 
odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad?

Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po 
smetlištima ljudskih duša, dok budem onako sam bez sebe glavinjao, 
ranjiv i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? 
Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko ce Vukovar iznijeti iz mraka? 
Nema leđa jačih od mojih i vaših, i zato, ako vam nije teško, ako je u vama 
ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje 
parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste 
istodobno i dali, i primili prvi poljubac - netko je jednostavno sve ukrao jer, 
kako objasniti da ni Sjene nema?

Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u 
kojem ste gledali najtužniji film, vaša je prošlost jednostavno razorena i 
sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju prošlost, tražiti 
svoje korijenje, zatim, svoju sadašnjost, a onda, ako vam ostane snage, 
uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti.
A grad, za nj ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven. Da ga 
krvnik ne nađe. Grad - to ste vi.

PRIČA O NEPRIJATELJIMA
Život je pun zagonetki, ali najzagonetnije je to kako od prijatelja 

nastaje neprijatelj. Jeste li ikad pomišljali zašto je lakše steći neprijatelja 
negoli prijatelja. Cijeli sam život želio biti okružen dobrim, vrijednim 
ljudima, koje svi poštuju i vole. Sreća je bila na mojoj strani, barem do 
sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, ali s ljudima uzdignuta čela. 
Mnoge od njih nisam ni poznavao. Mnogi od njih još jučer nisu bili ni svjesni 
svoje snage. Vjerujte, najljepše što vam se sada u Vukovaru može dogoditi 
jest da uđete u prostoriju punu ljudi i sa svima se pozdravite.

Često i ne znate, ali događa se da vaši pozdravi, vaše iskrene i dobre 
želje, ostanu u sjeni nečije mržnje. Jedino što možete jest upitati se jeste li 
baš vi to zaslužili. To, doduše, neće smanjiti nastalo neprijateljstvo, ali će 
vam umanjiti tugu, a može se čak dogoditi da se mržnja zanese u svojoj 
jarosti, pa da samu sebe pretvori u prah, u ništa. A može se dogoditi da 
mrak zadavi svaku ružnu misao. Ali to se može dogoditi tek ako je u svijetu 
ostalo makar malo ljubavi.

Zato, ako je u vama ima, ne štedite je. Podijelite, dajte djelić svoje 
ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Za početak dovoljno je i 
to.

-Ovo su dvije priče Siniše Glavaševića, urednika Radio 
Vukovara i ratnog izvjestitelja iz Vukovara do 4. studenoga 
1991, kada je poginuo.. Naime, velikosrpska agresor konačno 
je 18. studenoga 1991. slomio otpor obrane grada koji je 
branilo oko 1800 pripadnika Zbora narodne garde i policije te 
dragovoljaca HOS-a ustrojenih u 204. vukovarsku brigadu. Po 
podatcima vukovarske bolnice, do sloma obrane grada 
poginule su 1624 osobe, a ranjeno ih je više od 2500. U srpske 
koncetracijske logore odvedeno je oko pet tisuća zarobljenih 
branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22 tisuće Hrvata i 
ostalih nesrba.



U ranim jutarnjim satima, 25. lipnja 2016. godine, grupa od 
117 žitelja Općine Sveti Ilija, predvođena čelnicima Općine, 
uputila se na dugoočekivani izlet u Vukovar. "Groblje tenkova", 
odnosno Trpinjska cesta, bilo je prvo mjesto našeg posjeta. 
Već pri samom ulasku u Spomen dom hrvatskih branitelja stoje 
riječi pokojnog novinara Siniše Glavaševića koje su nas se 
snažno dojmile te smo se podsvjesno vratili u ta teška i mučna 
ratna vremena. Naše drugo odredište bila je Vukovarska 
bolnica. Pomisao da stojimo na mjestu gdje su se naši heroji 
gušili u bolovima uzrokovanim neprijateljskim metcima nikoga 
nije ostavila ravnodušnim. Kako bi u potpunosti doživjeli 
Vukovar i svu njegovu žrtvu, uputili smo se u razgled grada. 
Pod stručnim vodstvom obišli smo najvažnije kulturne 
znamenitosti i memorijalna mjesta grada: dvorac Eltz, rodnu 
kuću Lavoslava Ružičke, stari vodotoranj, palaču Županije 
srijemske, Križ na ušću Vuke u Dunav i Vodotoranj. Posebno 
nas je dojmio posjet Muzeju Vučedolske kulture koji uz 
impresivnu kombinaciju položaja, arhitekture, povijesne 
vrijednosti i ugodne atmosfere nudi pregršt otkrića koji 
upotpunjuju knjigu uspomena svakog posjetitelja. Posjet 
Ovčari i Memorijalnom groblju istodobno nas je ispunio tugom 
i ponosom. Naposljetku, možemo zaključiti da je izlet ostavio 
snažan dojam na sve sudionike. Žrtva, koju je grad Vukovar 
podnio, nikada ne smije biti zaboravljena. Vukovar nije obično 
mjesto već simbol bezgranične ljubavi čovjeka prema 
domovini, korijenima i slobodi. 
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Delegacija Općine Sveti Ilija, predvođena općinskim 
načelnikom Marinom Bosiljem, boravila je 18. i 19. lipnja ove 
godine u Devinskoj Novoj Vesi. Posjet se odvijao u sklopu 28. 
Festivala hrvatske kulture na kojem su  KUD "Beletinec", Zbor 
mladih "Put života", tamburaški sastav "Terca" te članovi 
Udruge vinograda i voćara "Grozdek", na najbolji način 
prezentirali kulturu i tradiciju naše domovine i našeg kraja. 
Posjet Devinskoj Novoj Vesi iskoristio se kako bi se ocijenila 
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dosadašnja suradnja između prijateljskih općina te dogovorili 
neki zajednički projekti koji bi se u budućnosti trebali realizirati 
na obostrano zadovoljstvo. Na samom kraju posjeta, pod 
vodstvom domaćina, obišli su se najznačajniji kulturni i 
prirodni lokaliteti Devinske Nove Vesi i Bratislave, tako da se je 
delegacija iz naše općine vratila kući s mnoštvom pozitivnih 
dojmova. 

PRIČA O GRADU
Odustajem od svih traženja pravde, istine, odustajem od pokušaja da 

ideale podredim vlastitom životu, odustajem od svega što sam još jučer 
smatrao nužnim za nekakav dobar početak, ili dobar kraj. Vjerojatno bih 
odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer, tko će ostati ako se svi 
odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad?

Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po 
smetlištima ljudskih duša, dok budem onako sam bez sebe glavinjao, 
ranjiv i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? 
Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje, tko ce Vukovar iznijeti iz mraka? 
Nema leđa jačih od mojih i vaših, i zato, ako vam nije teško, ako je u vama 
ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje 
parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste 
istodobno i dali, i primili prvi poljubac - netko je jednostavno sve ukrao jer, 
kako objasniti da ni Sjene nema?

Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima, nema kina u 
kojem ste gledali najtužniji film, vaša je prošlost jednostavno razorena i 
sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo, svoju prošlost, tražiti 
svoje korijenje, zatim, svoju sadašnjost, a onda, ako vam ostane snage, 
uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti.
A grad, za nj ne brinite, on je sve vrijeme bio u vama. Samo skriven. Da ga 
krvnik ne nađe. Grad - to ste vi.

PRIČA O NEPRIJATELJIMA
Život je pun zagonetki, ali najzagonetnije je to kako od prijatelja 

nastaje neprijatelj. Jeste li ikad pomišljali zašto je lakše steći neprijatelja 
negoli prijatelja. Cijeli sam život želio biti okružen dobrim, vrijednim 
ljudima, koje svi poštuju i vole. Sreća je bila na mojoj strani, barem do 
sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, ali s ljudima uzdignuta čela. 
Mnoge od njih nisam ni poznavao. Mnogi od njih još jučer nisu bili ni svjesni 
svoje snage. Vjerujte, najljepše što vam se sada u Vukovaru može dogoditi 
jest da uđete u prostoriju punu ljudi i sa svima se pozdravite.

Često i ne znate, ali događa se da vaši pozdravi, vaše iskrene i dobre 
želje, ostanu u sjeni nečije mržnje. Jedino što možete jest upitati se jeste li 
baš vi to zaslužili. To, doduše, neće smanjiti nastalo neprijateljstvo, ali će 
vam umanjiti tugu, a može se čak dogoditi da se mržnja zanese u svojoj 
jarosti, pa da samu sebe pretvori u prah, u ništa. A može se dogoditi da 
mrak zadavi svaku ružnu misao. Ali to se može dogoditi tek ako je u svijetu 
ostalo makar malo ljubavi.

Zato, ako je u vama ima, ne štedite je. Podijelite, dajte djelić svoje 
ljubavi prvome do sebe i bit će manje neprijatelja. Za početak dovoljno je i 
to.

-Ovo su dvije priče Siniše Glavaševića, urednika Radio 
Vukovara i ratnog izvjestitelja iz Vukovara do 4. studenoga 
1991, kada je poginuo.. Naime, velikosrpska agresor konačno 
je 18. studenoga 1991. slomio otpor obrane grada koji je 
branilo oko 1800 pripadnika Zbora narodne garde i policije te 
dragovoljaca HOS-a ustrojenih u 204. vukovarsku brigadu. Po 
podatcima vukovarske bolnice, do sloma obrane grada 
poginule su 1624 osobe, a ranjeno ih je više od 2500. U srpske 
koncetracijske logore odvedeno je oko pet tisuća zarobljenih 
branitelja i civila, a iz grada je prognano oko 22 tisuće Hrvata i 
ostalih nesrba.
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Deveti po redu Glumački festival u 
Krapini i po Zagorju obuhvatio je ove 
godine i područje Općine Sveti Ilija. U 
nedjelju 03. travnja 2016., u dvorani OŠ 
Beletinec, glumačka družina "Histrion" 
izvela je predstavu Diogeneš autora 
Tituša Brezovačkog. U predstavi su se 
isprepletale mnoge duhovite pučke 
šaljivosti o dvojici izgubljene braće koji 
su se davno razdvojili i živeći sada pod 
drugim imenima, ne znaju jedan za 
drugoga. Obojicu služi isti sluga, 
Diogeneš.  Nakon ove sjajne kazališne 
izvedbe, utorak, 12. travnja 2016. 

Prigodnom svečanošću, 21. svibnja ove godine, obilježena 
je 50. obljetnica ambulante u Beletincu. Tom prilikom održano 
je preventivno mjerenje krvnog tlaka i šećera.

Podsjetimo, ambulanta je otvorena 1. svibnja 1966. godine 
i prvotno je bila smještena u društvenom domu Beletinec te je 
obuhvaćala naselja: Beletinec, Krušljevec, Podevčevo, Filipić, 
Završje Podbelsko i jedan dio naselja Sveti Ilija. Godine 1985. 
ambulanta je preseljena u novi objekt u Beletincu koji je 
izgrađen zahvaljujući samodoprinosu građana. Najveće 
zasluge za izgradnju imali su svakako bivši ravnatelj škole 
Zlatko Kraljić,  Stjepan Banić i Zdravko Ostroški  uz pomoć 
medicinske sestre Dragice Vidaček i dr. Doriana Nisetea te 
tadašnjeg ravnatelja Medicinskog centra Varaždin g. 
Kuzminskog. Prvi liječnik bio je  dr.med. Marijan Friščić, a prva 
medicinska sestra Danica Posavec, viša.med.sestra, rođena 
Skupnjak koja je punih 45 godina (1966.-2012.) predano 
radila u ovoj ambulanti. 
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Kako bi žiteljima naše Općine približila duh 
Božića, Općina Sveti Ilija je u suradnji s 
KUD-om Beletinec organizirala kulturnu - 
zabavnu manifestaciju »Božićna čarolija«. 
Program se odvijao na prostorima 
Osnovne škole Beletinec, gdje su se prvo 
na božićnom sajmu predstavile udruge i 
odgojno-obrazovne institucije. Kasnije su 
članovi KUD-a Beletinec izveli dramsku 
predstavu »Kak je počel rat vu mom selu« 
da bi potom uslijedio božićni koncert 
crkvenih zborova Župe Sveti Ilija (crkveni 
zbor odraslih i zbor mladih »Put života«), a 

Općina Sveti Ilija je u siječnju 2016. godine omogućila 
svojim žiteljima besplatni pregled vida i mjerenje očnog tlaka s 
ciljem utvrđivanja bolesti glaukoma, bolesti očnog živca koja, 
ne otkrije li se i ne lijeći na vrijeme, može izazvati nepovratan 
gubitak vida. Općina je u suradnji sa Poliklinikom Sveti Nikola 
iz Varaždina željela upozoriti na potrebu pravodobnog 
prepoznavanja te bolesti koja se javlja bez upozorenja i 
simptoma te postupno oštećuje vid. Pregledi su obavljeni 28. 
siječnja 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, a to je uvijek korak naprijed 
u poboljšanju kvalitete života naših žitelja, s posebnim 
naglaskom na kvalitetu zdravstvene zaštite. 

U suradnji s tvrtkom Forum Invest d.o.o., 13. travnja 2016. 
godine, održana je radionica za vinogradare vezano uz mjere i 
natječaje iz tzv. »Vinske omotnice«. U sklopu »Vinske 
omotnice« nastoji se bespovratnim sredstvima Europske unije 
povećati konkurentnost hrvatskih vinara i vinogradara kroz 
mjere rekonstruiranja i konverzije vinograda, izgradnje i 
opremanja vinarija te projekte marketinga i promocije vina. 
Radionici su prisustvovali naši najpoznatiji vinogradari koji su 
tom prilikom dobili sve potrebne informacije o natječajima i 
mogućnosti koje im oni otvaraju. Radionice takvog tipa 
održavati će se i u budućnosti kako bi se vinogradare informiralo 
o načinima na koje mogu unaprijediti svoju proizvodnju te 
promovirati sebe i naš kraj kao pravu malu vinsku oazu.  

Prijavite se: Informatika za odrasle!

Besplatni pregled vida i mjerenje očnog tlaka

Pedeseta obljetnica ambulante u Beletincu

Održana radionica »Kako ostvariti 
sredstva iz vinske omotnice«

Božićna čarolija

Predstave 
Diogeneš i Političar 

U cilju osposobljavanja osoba srednje i starije 
životne dobi, koje do sada nisu imale pristup novim 
znanjima vezanima uz informatičku tehnologiju, 
Općina Sveti Ilija će u  suradnji s OŠ »Beletinec« i OŠ 
»Vladimir Nazor« organizirati program obuke za rad 
na računalu. Program će se sastojati od nekoliko 
cjelina, a polaznici će stjecati znanja o osnovnoj građi 
računala, radu s operacijskim sustavom Windows, 
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) te 
Internetu. Program obuke započet će krajem siječnja 
2017. godine, a prijave će se zaprimati u Jedinstvenom 

Kroz tih pedeset godina u ambulanti  se izmijenilo 75 
liječnika, od kojih se najduže zadržao Josip Ribić, dr.medicine. 
Danas ambulanta pripada Varaždinskoj županiji i sadašnji 
sastav čine dr.Anica Boltižar, spec.obit.med. koja u Beletincu 
radi od 2003., a 2008. pridružila joj se i Anica Petric, viša 
med.sestra , a uz njih je i Andreja Suhodolčan viša med. 
patronažna sestra.  

Uz ambulantu obiteljske medicine,  u istoj zgradi nalazi se i 
stomatološka amulanta na čelu sa dr. Blaženkom Bedeković 
Mičuda i med.sestrom Sanjicom Divjak. Tu je i neophodna 
ljekarna koja radi od 1985.godine i koju vodi magistra Ana 
Piskač.

Značaj ove obiteljske ambulante od velike je važnosti za 
mnoge žitelje Općine Sveti Ilija, a posebno treba istaknuti i 
pohvaliti veliku profesionalnost i zalaganje medicinskog 
osoblja koje predano radi i doprinosi očuvanju zdravlja naših 
žitelja.  

upravnom odjelu Općine Sveti Ilija u 
p e r i o d u  o d  0 2 . 0 1 . 2 0 1 7 . -
20 .01 .2017.  popunjavan jem 
pr i javnog obrasca .  Troškove 
programa obuke za rad na računalu 
će u potpunosti snositi Općina. Nova 
znanja i vještine, koje će polaznici 
programa steć i ,  b i t  će trajni 
podsjetnik na ovaj hvalevrijedan 
projekt te poticaj da se s programima 
takvog tipa nastavi i u budućnosti. 

zatim i dječje i odrasle sekcije KUD-a 
Beletinec. Božićne poruke ljubavi, mira i 
prijateljstva vinute su u nebeske visine uz 

pomoć  lampiona koji su svojom svjetlošću 
stvorili uspomene kojih ćemo se svi rado 
sjećati. Vjerujemo da će ova manifestacija 

postati tradicija koja će omogućiti da se i u 
našoj sredini Božić proslavi zajedništvom, 
ljubavlju i obiljem radosti. 

godine, bio je rezerviran za monoko-
mediju "Političar", autora Ladislava 
Prežigala, a u interpretaciji Zlatana 
Zuhrića Zuhre. Zuhra je našoj publici na 
šaljiv način dočarao što se sve događa iza 
kulisa naše svakodnevne politike. 

Obje predstave privukle su velik broj 
posjetitelja svih generacija, što je 
svojevrsni pokazatelj da sa kulturnim 
sadržajima treba nastaviti i u budućnosti. 
Naime, kultura i umjetnost su bitne 
sastavnice općeg odgoja i obrazovanja 
kojima se obogaćuje život lokalnog 
stanovništva. 
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Deveti po redu Glumački festival u 
Krapini i po Zagorju obuhvatio je ove 
godine i područje Općine Sveti Ilija. U 
nedjelju 03. travnja 2016., u dvorani OŠ 
Beletinec, glumačka družina "Histrion" 
izvela je predstavu Diogeneš autora 
Tituša Brezovačkog. U predstavi su se 
isprepletale mnoge duhovite pučke 
šaljivosti o dvojici izgubljene braće koji 
su se davno razdvojili i živeći sada pod 
drugim imenima, ne znaju jedan za 
drugoga. Obojicu služi isti sluga, 
Diogeneš.  Nakon ove sjajne kazališne 
izvedbe, utorak, 12. travnja 2016. 

Prigodnom svečanošću, 21. svibnja ove godine, obilježena 
je 50. obljetnica ambulante u Beletincu. Tom prilikom održano 
je preventivno mjerenje krvnog tlaka i šećera.

Podsjetimo, ambulanta je otvorena 1. svibnja 1966. godine 
i prvotno je bila smještena u društvenom domu Beletinec te je 
obuhvaćala naselja: Beletinec, Krušljevec, Podevčevo, Filipić, 
Završje Podbelsko i jedan dio naselja Sveti Ilija. Godine 1985. 
ambulanta je preseljena u novi objekt u Beletincu koji je 
izgrađen zahvaljujući samodoprinosu građana. Najveće 
zasluge za izgradnju imali su svakako bivši ravnatelj škole 
Zlatko Kraljić,  Stjepan Banić i Zdravko Ostroški  uz pomoć 
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ne otkrije li se i ne lijeći na vrijeme, može izazvati nepovratan 
gubitak vida. Općina je u suradnji sa Poliklinikom Sveti Nikola 
iz Varaždina željela upozoriti na potrebu pravodobnog 
prepoznavanja te bolesti koja se javlja bez upozorenja i 
simptoma te postupno oštećuje vid. Pregledi su obavljeni 28. 
siječnja 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, a to je uvijek korak naprijed 
u poboljšanju kvalitete života naših žitelja, s posebnim 
naglaskom na kvalitetu zdravstvene zaštite. 

U suradnji s tvrtkom Forum Invest d.o.o., 13. travnja 2016. 
godine, održana je radionica za vinogradare vezano uz mjere i 
natječaje iz tzv. »Vinske omotnice«. U sklopu »Vinske 
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Prijavite se: Informatika za odrasle!

Besplatni pregled vida i mjerenje očnog tlaka

Pedeseta obljetnica ambulante u Beletincu

Održana radionica »Kako ostvariti 
sredstva iz vinske omotnice«

Božićna čarolija

Predstave 
Diogeneš i Političar 
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NK Bednja je ove godine proslavila 40 godina od svog 
osnivanja. Sada već davne 1976.g. grupa nogometnih 
entuzijasta i zaljubljenika osnovala je nogometni klub i nazvali 
ga po rijeci Bednji koja teče Beletincem i Krušljevcem, selima 
kojima je i danas taj nogometni klub i ponos i ljubav. 
Vjerojatno nisu bili svjesni da osnivanjem kluba započinju 
stvarati sportski kolektiv pred kojim su veliki sportski uspjesi 
koji su dosegnuli sudjelovanje i u Hrvatskom nogometnom 
kupu. Kroz niz godina NK Bednja je postala zaštitni znak 
Beletinca po kojoj mnogi pratitelji nogometa i znaju za 
Beletinec ili su ga i iz nogometnih razloga i posjetili. Kroz svojih 
40 godina postojanja klub (seniori, juniori, pioniri) je postizao 
niz zapaženih sportskih rezultata u Županijskim ligama, IV HNL 

Kulturno-zabavna manifestacija 
Anino u Beletincu i ove je godine bila 
neizostavni dio programa obilježavanja 
Dana općine Sveti Ilija. Zahvaljujući 
napornom radu č lanova  KUD-a 
Beletinec, manifestacija iz godine u 
godinu sve više raste te bilježi sve veći 
broj posjetitelja. Već tradicionalno, 
prvog dana manifestacije (30. srpnja) 
održana je revijalna smotra folklora, dok 

Povodom Dana općine Sveti Ilija, 19. srpnja, u Pastoralnom 
centru Vilima Cecelje održana je  kazališna predstava „Ljubaf".  
Odlična glumačka postava s Janom Kerekešom, Adamom 
Končićem, Hanom Hegedušić, Anom Begić i vrlo vještim 
Ljubomirom Kerekešom, koji je sam napisao predstavu, publiku je 
nasmijala do suza i oraspoložila brojne posjetitelje. Ljubaf je 
komedija u kojoj su ljudska uskogrudnost , pametovanje oko 
ničega, obrana mentalnog hendikepa i ograničenost, jedina oružja 
kojima se ovi ljudi bore za prevlast unutar životnih okolnosti. 

Srečko Frljužec, koji zna gdje je njemu mjesto u kući, nema 
puno slobode između žene Đurđice i žestoke punice Štefice. Malo 
topline u Srečkov život unosi prijatelj Ivek, a najviše iskrene ljubavi 
iskazuje susjed Đura prema svojoj simpatiji iz srednje škole, 
gospođi Štefici. Najaktualniji problemi komedije su politički i 
društveni, a upravo je ljubav ta koja bi trebala biti uvijek 
najaktualnija. 

Sama činjenica da je Pastoralni centar „Vilim Cecelja" bio 
popunjen do zadnjeg mjesta, znači da je mještanima općine stalo 
do ljubavi, druženja i do dobre komedije.

Kako bi odrasle vratili u djetinjstvo, a djeci pružili 
trenutke kojih će se sjećati kad odrastu, Mjesni odbor 
Beletinec i Krušljevec, Kulturno-umjetničko društvo 
Beletinec, DVD Beletinec-Krušljevec te Športsko-ribolovni 
klub »Keder« organizirali su 16. listopada 2016. godine 
Kestenijadu koja se održala na prostoru malonogometnog 
igrališta.  Ona je na svojevrsni način slavila ljepote jeseni i 
pozivala ljude na druženje i zajedništvo. Osim u mirisu i 
okusu pečenih kestena posjetitelji su mogli uživati i u 
dobroj vinskoj kapljici. Kestenijada je privukla velik broj 
posjetitelja koji su se putem ovog simpatičnog druženja 
razveselili i međusobno popričali. Valja svakako pohvaliti 
samoincijativnost organizatora te se nadamo da će 
Kestenijada prerasti u tradicionalno druženje i tako 
dodatno obogatiti kulturni i društveni život naše zajednice. 

U organizaciji Udruge vinogradara i 
voćara „Grozdek", 12. studenog 2016. 
godine, održana je proslava Martinja. 
Tradicionalno krštenje mošta održalo se u 
prostorijama Pastoralnog centra Vilima 
Cecelje u Svetom Iliji gdje su se okupili 
mnogi vinogradari i vinogradarke te uz  
čelnike Općine, goste iz prijateljske Općine 
Devinske Nove Vesi i sve ljubitelje dobre 
kapljice proslavili blagdan sv. Martina.  

Juniori u HR Kupu: NK Bednja - NK Slaven Belupo

Proslava 40 godina postojanja kluba 

Anino u 
Beletincu

Proslava martinja

Kada stigne jesen i zamirišu kesteni ...

Neizostavne martinjske špelancije, 
k r š t en je  moš ta  po  »Kr i ževačk im 
štatutima«, bogata gastronomska ponuda 
prigodnih jela te raznovrsna ponuda vina iz 
podruma naših najpoznatijih vinogradara, 
omogućili su prisutnima da barem na 
trenutak zaborave svakodnevne brige i 
probleme te uživaju u svim čarima 
pros lave.  Mart inje u sušt in i  kr i je 
mukotrpan rad i  mnoga odricanja 
vinogradara koja naposljetku postaju 
isplativa u toj blaženoj vinskoj kaplji koja 

će  krijepiti tijelo, grijati srca, veseliti 
društvo i tjerati tugu. Iako se kroz stoljeća 
razvoja vinske kulture mnogo toga 
promijenilo, narodni duh koji kroz različite 
statute, regule i ceremonije slavi tu 
mnogima dragocjenu vinsku kapljicu 
trajno se zadržao i postao svojevrsni oblik 
turističke ponude koja posjetiteljima 
omogućuje cjelokupni doživljaj jednog 
podneblja i svih njegovih blagodati. 

je drugi dan (31. srpnja) bio rezerviran za 
nastup dječjih folklornih skupina. Anino 
u Beletinecu polako prerasta lokalne 
okvire te postaje jedna od najznačajnijih 

kulturno-zabavnih manifestacija koja na 
svojevrstan način slavi i pokušava 
očuvati od zaborava svu ljepotu kulturne 
baštine, narječja i starih običaja.  

Predstava Ljubaf izazvala smijeh i ovacije

NK BEDNJA, Beletinec 1976.-2016.

40 godina postojanja

te županijskom kupu i u konačnici plasmanom u 1. kolo 
Hrvatskog kupa.

Ove godine za odlične sportske rezultate pobrinule su se 
ekipe juniora i seniora. Juniori su prvaci županijske lige, 
osvajači županijskog kupa i prolaskom u pred kolu Hrvatskog 
kupa protiv Bilogorca izborili su sudjelovanje u 1. Kolu 
Hrvatskog kupa protiv Slaven Belupa iz Koprivnice kojeg su 
ugostili u Beletincu! Seniori su u jesenskom dijelu prvenstva 1. 
Županijske nogometne lige osvojili prvo mjesto sa prednošću 
ispred drugoplasirane Ivančice od 6 bodova.

Ovakvi rezultati daju vjeru da će NK Bednja još dugi niz 
godina svojim rezultatima veselit svoje navijače i biti na ponos 
mještanima Beletinca i Krušljevca.

Prijateljska utakmica s prvoligašem Interom iz Zaprešića
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Juniori Bednje: Osvajaći Županijskog kupa
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7. 1. 2017. 19 sati, dvorana OŠ Beletinec, ulaz slobodan

UFURAJ SE I PUKNI
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ulaz slobodan
 

vvv

DIMNJACARDIMNJACARDIMNJACAR

U organizaciji Općine Sveti IlijaU organizaciji Općine Sveti IlijaU organizaciji Općine Sveti Ilija


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

