REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA:022-05/13-01/22
URBROJ:2109/10-02-13-02
Mala Subotica, 4.11.2013.

ZAPISNIK
sa sastanka s udrugama, mjesnim odborima, ustanovama s područja Općine kojeg je
sazvao načelnik Vladimir Domjanić, održan dana 7.studenoga 2013. godine u Domu
kulture Mala Subotica s početkom u 18,00 sati
NAZOČNI:
Marija Ciglar, predsjednica Udruge slijepih Međimurske županije, Nada Igrec,
predsjednica Udruge gluhih i nagluhih Međimurske županije, Maja Sabol-Žganec,
pravnica u Udruzi slijepih Međimurske županije, zamjenik načelnika Dragutin Branilović
(VMO Mala Subotica), predsjednica Općinskog vijeća Danica Glad (VMO Palovec, Udruga
žena Palovčanke), Marija Molnar (Dječji vrtić Potočnica), Marina Jelenić/ Greta Lajtman/
Biserka Sinjerec/ Erminija Bektešević (OŠ T.Goričanca Mala Subotica), Ljiljana Šipuš
(Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata, VMO Mala Subotica, USR Sport
za sve), Mladen Jelenić (DVD Mala Subotica, RD Šaran Mala Subotica), Ivan Dodlek (VMO
Držimurec-Strelec, Socijalno vijeće), Ranko Dominić (NK Spartak Mala Subotica),
Vladimir Goričanec (NK Eko Sveti Križ), Stjepan Žuljić (NK Dinamo Palovec), Josip
Katanović (LD Prepelica Mala Subotica), Mirjana Hatlak (VMO Palovec), Franjo Mesarić
(Puhački orkestar OMS), Željko Glad (DVD Palovec), Vesna Halić (Odbor za društvene
djelatnosti i stipendiranje studenata, Socijalno vijeća, USR Sport za sve), Blaž Kolarić
(Podružnica umirovljenika Palovec), Jadranka Sermek (VMO i DVD Sveti Križ), Ivan
Novak (KUU Zvon, KU Sobočanci), Josip Halić (VMO Mala Subotica, UDVDR-ogranak Mala
Subotica, EU Vrba Jurčevec), Marija Juras (Podružnica umirovljenika Mala Subotica),
Marijan Cerovec (UDVDR-ogranak Mala Subotica), Željko Agejev (VMO Palovec), Marko
Trstenjak (Puhački orkestar OMS), Verica Maček (KUU Zvon), Vlado Vrzan (Moto klub
Orlovi), Ivan Lacković (DVD Držimurec-Strelec, Udruga mladih Držimurec-Strelec), Ivan
Kalamari (EU Sveti Rok Benkovec), Zvonimir Kristofić (Moto klub Orlovi), Vladimir
Patarčec (VMO Mala Subotica), Gordana Kovačić (KUU Zvon), neki članovi Udruge slijepih
Međimurske županije i Udruge gluhih i nagluhih Međimurske županije, s područja Općine,
Blaženka Krčmar
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović pozdravlja sve nazočne, otvara sastanak i
predstavlja Dnevni red:
1. Udruga slijepih MŽ, Udruga gluhih i nagluhih MŽ-projekt „Otvorene
mogućnosti“
2. „Božićni sajam Općine Mala Subotica 2013.“
3. Informacija o organizaciji manifestacije „Sobočki fašjek 2014.“
4. Informacija o planiranim projketima općinskih udruga u 2014.godini
5. Dogovor o izradi „Kalendara događanja u 2014.godini“ za novu općinsku
web stranicu
6. Ostala pitanja.

Ad.1. Udruga slijepih MŽ, Udruga gluhih i nagluhih MŽ-projekt „Otvorene
mogućnosti“
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović predstavlja gošće i daje riječ Mariji Ciglar
kako bi dala uvod u ovu točku. Nakon njenog uvoda Maja Sabol-Žganec pojašnjava
projekt i pojam „društveni kapital zajednice“. Ističe da je bitno motivirati ljude kako bi
bili aktivni članovi društva i da je bitno uključiti osobe s invaliditetom u društvena
događanja i sl. te da je potrebno poticati suradnju civilnog sektora i lokalne vlasti. Nada
Igrec dodaje da je u ovaj projekt uključeno 6 općina i 1 grad. Ističe da nisu gluhe osobe
gluhe ili slijepe osobe slijepe već je sredina gluha i slijepa. Potrebno je potaknuti rad
udruga u tom smjeru. U raspravi sudjeluju: Marija Molnar, Erminija Bektešević, Josip
Halić, Jadranka Sermek, Željko Agejev, Dragutin Branilović, Vesna Halić i Ivan Vuraić.
Dogovoreno je da će udruge pokušati naći načina za uključivanje slijepih i gluhih osoba s
područja Općine u svoje djelovanje, manifestacije, natjecanja, obzirom da do sada te
osobe s invaliditetom nisu pokazivale interes za to. Josip Halić iznosi da UDVDR-ogranak
Mala Subotica nudi pomoć u periodu od jedne godine jednoj slijepoj ili gluhoj osobi,
odnosno obitelji s takvom osobom. U nastavku sastanka dogovorena je suradnja Udruge
slijepih MŽ i Udruge gluhih i nagluhih MŽ sa Socijalnim vijećem Općine.
Ad.2. „Božićni sajam Općine Mala Subotica 2013.“
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović daje uvod u ovu točku i ističe da je prije
svega potrebno dogovoriti termin i lokaciju održavanja ovogodišnjeg Božićnog sajma.
Željko Agejev smatra da se Božićni sajam treba održati u Maloj Subotici i predlaže da
organizaciju preuzme VMO Mala Subotica. Josip Halić je za održavanje Sajma u školskoj
športskoj dvorani. Jadranka Sermek također je za održavanje Sajma u školskoj športskoj
dvorani ali uz podjelu dječjih darova za mališane iz svih naselja Općine, naravno, uz
prigodnu priredbu u veselom blagdanskom duhu, a ne kao što je bila prošlogodišnja
školska priredba. Predlaže da naselja daju svoje učešće u priredbi. U raspravi još
sudjeluju: Ljiljana Šipuš, Blaženka Krčmar, Željko Jančec, Dragutin Branilović, Danica
Glad, Željko Glad, Josip Katanović, Marija Molnar i Vesna Halić. Dogovoreno je da će se
Sajam održati 7. i 8.prosinca u školskoj športskoj dvorani. Početak Sajma oba dana bio bi
u 14 sati, a subotnje otvaranje uveličao bi Puhački orkestar OMS. Priredba s podjelom
dječjih darova za djecu iz naselja čiji mjesni odbori tako odluče (za sada su sigurno
naselja Mala Subotica i Sveti Križ) održat će se u subotu, 7.12. u 16 sati, a pripremit će
je Dječji vrtić Potočnica. Za nedjelju, 8.12. u 15 sati dogovorena je prigodna kulturnoumjetnička priredba na Sajmu čiji program će dati Škola i udruge, kako bi se i u nedjelju
privukli posjetitelji. Također, provodit će se dobrotvorna akcija na Sajmu. Ove godine za
Dječji vrtić Potočnica. U tu svrhu u dvorani će biti postavljen Poseban štand, a ispred
dvorane peći će se ribice, kuhati vino i čaj te po prvi put, LD Prepelica Mala Subotica
kuhat će gulaš. Što se tiče reklamiranja Sajma, osim uobičajenog, putem novina, web
stranice, razglasa, letaka na kućnu adresu, plakata, predlaže se plaćena reklama na radio
postaji STUDIO M. Štandovi za Sajam moći će se prijaviti do 5.12. na Općini ili Ljiljani
Šipuš.
Ad 3. Informacija o organizaciji manifestacije „Sobočki fašjek 2014.“
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović, kao predsjednik organizacijskog odbora
Sobočkog Fašjeka, ističe da će se organizacijski odbor sastati krajem ovog mjeseca i da
prima prijedloge i sugestije vezane uz organizaciju Sobočkog Fašjeka. Sljedeće godine
fašnička nedjelja pada dana 2.ožujka. Ova manifestacija , kao i svake godine, održat će
se u suradnji s općinskim udrugama. Planira se uvođenje nekih novina. Marija Molnar
apelira na Školu da se organizira i uključi barem niže razrede u povorku jer smatra ako
može Vrtić s manjim uzrastom djece, Škola onda tek može. Erminija Bektešević ističe da
je jedan dio učenika uvijek uključen u nedjeljnu povorku, ali da će se učeničko vijeće
potruditi osmisliti grupnu masku.

Ad.4. Informacija o planiranim projektima općinskih udruga u 2014.godini
Josip Halić iznosi da je UDVDR-ogranak Mala Subotica domaćin 20.sportskih igara UDVDR
MŽ koje će se održati za Dane Općine. Apelira svim udrugama za pomoć jer će stići oko
500 natjecatelja. Gordana Kovačić, u ime KUU Zvon, ističe da će se sljedeće godine na
župnom dvoru održati humanitarna manifestacija Dani kruha u sklopu koje bi se održale
i stare seoske igre, a manifestacija bi trajala cijeli dan. Projekt za to je napisan i sad ga
predaje Općini kako bi ga uključila u planiranje za 2014.gdoinu. Erminija Bektešević
iznosi sadržaj školskog plana za 2014.godinu koji se odnosi na širu zajednicu. Naglasak
stavlja na učeničku zadrugu Drenek, koja će kroz koji tjedan ovdje imati prezentaciju
svojih novih ekoloških proizvoda za čišćenje te prezentaciju školskog vrta sa začinskim i
aromatičnim biljem. Biserka Sinjerec ističe da im je želja i potreba u narednom periodu
za hortikulturnim uređenjem školskog vrta od strane stručne osobe te potreba za
sadnicama i plastenikom, za što bi trebali pomoć lokalne zajednice. Erminija Bektešević
ističe da će Škola trebati pomoć lokalne zajednice i u nabavi lifta za djecu s posebnim
potrebama koji bi trebalo realizirati kroz 3godine.
Ad.5. Dogovor o izradi „Kalendara događanja u 2014.godini“ za novu općinsku
web stranicu
Zamjenik načelnika Dragutin Branilović iznosi da je u tijeku izrada nove općinske web
stranice na kojoj će biti uveden podizbornik Kalendar događanja, na kojem bi bila
navedena sva događanja vezana uz Općinu, Školu, Vrtić, udruge, Župu, bili bi navedeni
državni praznici i određeni crkveni blagdani, a sve kako bi se kod planiranja aktivnosti
izbjegla nepotrebna preklapanja termina. Za popunjavanje Kalendara događanja za
sljedeću godinu bit će potrebno dostaviti podatke o terminima planiranih aktivnosti, za
što će Općina poslati dopis u kojem će biti navedeno što i do kada treba dostaviti. Nova
općinska web stranica trebala bi biti gotova do Božića.
Ad.6. Ostala pitanja
Danica Glad pita mogu li udruge koje ne djeluju u Maloj Subotici organizirati veselice pod
šatorom za Dane Općine na što Dragutin Branilović odgovara da može i da je tako nešto
dobrodošlo. Marija Molnar apelira na sve nazočne i njihove ukućane i poznanike da se
uključe u akciju sakupljanja papira koju organizira Vrtić koja traje do kraja lipnja sljedeće
godine te informira nazočne da će vrtićke tete dana 6.12. ovdje prirediti prigodnu
priredbu povodom blagdana sv.Nikole, za vrtićku i djecu koja nisu polaznici vrtića, a doći
će i sv.Nikola.

Završeno u 20,15 sati.

Zapisnik vodila:
Blaženka Krčmar

