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Svečanom sjednicom Općinskog vijeća jučer je obilježen Dan općine Sveti Ilija, koji se 

slavi na blagdan zaštitnika Općine Sveti Ilija, 20. srpnja. Među uzvanicima su bili i 

saborski zastupnik Josip Križanić, župan Radimir Čačić, gradonačelnici i načelnici 

mnogih gradova i općina Varaždinske županije. 

Načelnik općine Sveti Ilija Marin Bosilj osvrnuo se na projekte koji su obilježili proteklih 

godinu dana, a naglasak je stavio na tri projekta. 

 

 

 

- Prvi među njima je aglomeracija, najveći projekt u povijesti općine, vrijednosti više od 

26 milijuna kuna, koji obuhvaća četiri naselja naše općine - Tomaševec, Križanec, 

Doljan i Žigrovec. Istaknuo bih i cestogradnju, s obzirom da je u protekloj godini u ceste 

uloženo više od šest milijuna kuna, bilo da je riječ o lokalnim ili županijskim cestama, 

nogostupima ili odvodnji oborinskih voda. Treći veliki projekt je nastavak katastarske 

izmjere, projekta koji je započeo 2013. godine, a trenutno je u fazi javnog izlaganja te 

očekujemo da bi mogao završiti kroz dvije godine - napomenuo je Bosilj. 



Dan općine svim mještanima čestitali su i načelnik općine Vinica Marijan Kostanjevac, u 

ime svih gradonačelnika i načelnika, kao i saborski zastupnik Josip Križanić te Milan 

Jambor, načelnik Devinskog Novog Sela u Slovačkoj, s kojom je Općina Sveti Ilija 1997. 

godine potpisala Povelju o suradnji. 

 

 

 

Događanja se nastavljaju u petak, 20. srpnja svečanom svetom misom u župnoj crkvi 

svetog Ilije i Dana općine Sveti Ilija s početkom u 11 sati, nakon čega će se održati 

izložba radova Udruge žena „Doljan“ i Udruge vinogradara i voćara „Grozdek“. U 

subotu, 21. srpnja na rasporedu je natjecanje Vatrogasne zajednice Općine Sveti Ilija, 

a nedjelja, 22. srpnja  bit će u znaku 16. Kupa u lovu ribe udicom na plovak na 

Ribnjacima ŠRK „Keder“ u Beletincu. Tog dana u 18 sati održat će se 25. Memorijal 

„Dražen Obrstar – Cac“ u kojem će snage odmjeriti NK „Bednja“ – NK „Međimurje“. 

Proslava Dana Općine Sveti Ilija završava u subotu, 28. srpnja 13. Revijalnom 

smotrom folklora odraslih skupina KUD-ova u Beletincu, dok je u nedjelju 29. srpnja 

na s početkom u 18 sati na rasporedu 4. Dječja smotra folklora KUD-ova u Beletincu. 


