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Roditeljima 24 novorođenih s područja grada Novog Marofa u subotu su, u Kulturnom 

centru Ivan Rabuzin, uručene potpore. Riječ je o iznosima od po tisuću kuna za svako 

prvorođeno dijete u obitelji dok se za svako naredno dijete dobiva iznos uvećan za po 

tisuću kuna. Tako je ukupno za potpore 24 novorođenih iz proračuna isplaćena 41 tisuća 

kuna. Kako je pojasnio novomarofski gradonačelnik, HDZ-ov Siniša Jenkač, osiguranje 

potpora za novorođene samo je početak brige za najmlađe mještane Novog Marofa. 

 

 

 

– Potpora u iznosu od tisuću do nekoliko tisuća kuna, ovisno je li riječ o prvom odnosno 

drugom ili trećem djetetu, simbolična je pomoć, ali i početak sustavne brige za naše 

najmlađe. Ukupno Grad Novi Marof, od vrtićkog i predškolskog uzrasta do sveučilišnog 

obrazovanja, na godišnjoj razini izdvaja oko pet milijuna kuna – izjavio je Jenkač prilikom 

podjele potpora. Nastavio je kako se znatna sredstva ulažu u obrazovne objekte, od 

uređenja osnovne i srednje škole do skorog početka dogradnje vrtića. 



 

 

 

– U proteklih nekoliko godina, a tako će se i nastaviti, značajna sredstva uložena su u 

objekte osnovne i srednje škole. Riječ je o sredstvima sa županijske i nacionalne razine 

čijim se ulaganjima diže razina obrazovnog standarda u našem gradu. Istovremeno gradi 

se novi centar za socijalnu skrb i očekujemo početak dogradnje vrtića. Riječ je o 

ulaganjima koja se mjere u desecima milijuna kuna – kazao je Jenkač dodajući da je 

ulaganje u male i mlade najbolje ulaganje. Iako se radi o simboličnom iznosu roditelje se 

slažu u ocijeni da je svaka pomoć dobrodošla jer s dolaskom prinove rastu i troškovi. 

 

– Sve što dobivamo od strane Grada puno znači. Mislim da većini mladih ljudi svaka 

pomoć dobro dođe. Danas je zahtjevno podizati dijete naročito financijski, a onda i 

vremenski. Posebno je to izraženo kada se treba vratiti na posao, a bake i djedovi nisu u 

blizini. Mislim da je većini ljudi zahtjevno sve uskladiti – kazala je Karmen Maršić 

Ferenčina, majka malog Noe, trećeg djeteta u obitelji Ferenčina. Dodala je da veliku 

pomoć u brizi oko djeteta ima od oca Stjepana kao i dvije kćeri koje se brinu za mlađeg 

brata. 



 

 

 

 



Inače, današnja podjela potpora treća je ove godine. Nakon što je u siječnju uručeno 25 

naknada, u ožujku novih 26 potpora, sada su podijeljene dodatne 24 potpore što znači da 

je do sada za tu namjenu iz proračuna osigurano 120,5 tisuća kuna. 

 


