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Spodnje Podravje • Kako globoko bodo letosnji dobri decembrski moZje lahko segli V obcinske denamice 

24 obcin bo z---..-..J robna darila svojim 
najmlajs·m n ...... __ ..... enilo dobrih 90.000 evrov 
PrazniCno okraSenega decem bra si brez dobrrih mlt)z z boli ali manj polnimi vreeami daril ne znamo predstavliati. Se posebej pa ne otroci, ki ze 
z nestrpnostjo prieakujejo prihod prvega:Miklwna. Ta bo na vrata potrkal ze eez dva dni. Pred koncem leta pa se bosta z darili »pomerila« se 
Bozieek in dedek Mraz. Zanimivo; medtem kD j~ bil se pred nekaj leti - vsaj v javnih ustanovah - najboli radodaren dedek Mraz, ima zadnja 
leta primat Miklavz, za petami pa mu sledf BomGek. Dedek Mraz je Ie se redek gost med malCki spodnjepodravskih obein. Kako bodo letos 
obeine napolnile njihove vreee z darili, pa rarlw:uam'O v prieujoeem Clanku. 

Ptuj 1.600 evrov. Vsebina daril ostaja 
skrivnost. 

Mestna oblina Ptuj bo zaprire-
ditve obdarovanja otrok v sklopu Race- Fram 
Veselega decem bra iz proracuna 

Bozicek bo v dvorano O~ Race zagotovila 15.000 evrov. Hkrati 
letrtne skupnosti zagotavljajoza najmlaj~im po predstavi Pod praz-

stroske daril se dodatna sredstva nicnim deznikom prinesel kar 450 

v viSini 3-946 evrov. Oblina otroke daril. Obdarovani bodo vsi otrod 

obdari tudi z brezplalnimi dogodki do vkljucn'o tretjega razredaj pre-

in s predstavami, ki jih organizira- jeli pa bodo igrace in nekaj sladka-

jo razlicni zavodi. Na prireditvah, rij. o'bcina bo za prireditev nameni-

ki . jih organizira Mestna obcina la 8.000 evrov, od tega 7.350 evrov 

Ptuj, bo otroke obdaroval dedek za darila. 

Mraz. Vsebina darila, ki je vredno Starse 
12 evrov, ostaja skrivnost. 

Hajdina 
V obcini Starse bosta 270 otrok 

obdarovala dedek Mraz in Bozi-

Za obdarovanje otrok bo obei-
lek. Obdarila jih bosta z didaktil-

na Hajdina namenila 3.800 evrov . 
nimi igracami in, sladkarijami. Za 
obdarovanje bo obcina namenila Njihove otroke bo obiskal Bozilek. 

. Podaril jim bo prakticno darilo · in 2.500 evrov, pri tern pa za vsake-

igralo. Vrednost posameznegada-
ga otroka tudi starS! prispevajo 3 

rila znasa 17 evrov. 
eyre. 

Zavrc Gorisnica 

Praznicne dni bodo v Zavrlu 
Oblina Gorisnica bo za decem-

brsko obdarovanje otrok namenila 
popestrili s predstavo, ki jo oblina 

5.000 evrov. Otroke bosta obda-
pripravlja v sodelovanju z ucitelji in 

rovala dva dobra moza, Miklavz in 
ueenci OS Cirkulane-Zavrej takrat 

Bozicek. Kaj se bo skrivalo v otro-
bo otroke obiskal tudi Bozieek. 

skih darilih, ostaja skrivnost. 
Obdaril bo vse v starosti od ene-
ga do osem let in vse nastopajole Cirkulane 
otroke. Skupno bodo obdarili prib-
lizno 120 otrok. Obcina bo za obda- Obcina Cirkulane bo za praznil-
rovanje namenila sredstva v visini no obdaritev otrok namenila 1.300 

evrov. Vrednost oosameznega pa- Toenega zneska na oblini niso 

Stajerski 7 

Kidricevo s »prostovoljnimi« 
darili, V Vidmu letos brez njih 

v Kidricevem bo veselo yes december. ob drsaliSCu se v 
sestih tednih zvrstijo Stevilni dogodki, na katerih se lahko 
zabavqjo tako otrod kot njihovi starSi, obCina pa za vse to 
odSteje 10.000 evrov. Otroke v Parku pod tisocerimi zvezdami 
bo obiskal tudi Bozicek. Razdelil bo darila, ki jih bodo yes me
sec prostovogno zbirali na kidricevski obCini, Salah in vrtdh. 
Zbirajo uporabgene, a lepo ohranjene predmete, kot so knji
gice, igrace, zgoscenke, ki jih darovald zavijejo v Skatlo od 
cevgev, nato pa oddajo v soli, vrtcu ali na obCini 

V Videm pa se vraca Cuker jama z dvema dnevoma bogate
ga in nadvse zanimivega programa za otroke. Posebnih daril 
letos ne bo, za OTganizadjo dvodnevne prireditve pa bo obCi
na namenila 5.000 evrov. 

Podlehnik 
Tudi v oblini Podlehnik se bo na 

svojipoti ustavil Bozicek, ki bo ot
roke obdaril s posebno predstavo 
za otroke in igraco. Za Bozilkova 
darila bo oblina prispevala 1.600 

evrov. 

Ormoz 
Obeina Ormoz ze leta skrbi za 

obdarovanje predsolskih otrok in 
prvosollkov (od 1. do 6. leta staros
ti). Letos bodo za darila in izvedbo 
programa obdaritve - otroke bo 
obiskal tudi dedek Mraz - namenili 
8.960 evrov. Vrednost otroskega 
darila je 10,15 evra; vsebovalo pa 
bo didaktiene igrace in sladko pre
senecenje. Pray tako bodo izvedli 
po enD otrosko predstavo v vsaki 
krajevni skupnosti. 

SvetiTomaz 
Za decembrsko obdarovanje ot

rok bo obcina letos namenila 1.260 

evrov. Vrednost posameznega 
darila bo okoli 8 evrov, v njem pa 
bo sladkarija in igraeka ali knjizica. 
Otroke bosta obdarovala Bozieek 
in MiklavZ. 

SrediSce ob Dravi 
Oblina Sredisee ob Dravi bo z 

darili razveselila otroke, stare od 1 

do 7 let. Za obdarovanje so name
nili 2.400 evrov, otroke pa bosta 
obdarovala Miklavz in dedek Mraz. 
V Miklavzevih darilih bo sadje in 
kaksen posladek, v novoletnem 
obdarovanju pa ,bodo didakticna 

vedbi Lutkovnega gledali~la Pika 
iz Lenarta predal Bozicek, in sicer 
na dveh lokacijah: na prireditvi v 
Domu kulture Lenart in v Kultur
nem domu Volicina. 

Sveta Trojica V 

Siovenskih goricah 
Tudi v obcini Sveta Trojica v 510-

venskih goricah bo prazniena da
rila delil Bozicek. Obeina je zanje 
namenila 2.000 evrov, obdarila pa 
bo otroke v starosti od enega do 
sestih let. Vrednost posamezne
ga darila je 10 evrov, otroci bodo 
prejeli didaktieno igraco in nekaj 
sladkega, ogledali pa si bodo tudi 
lutkovno predstavo z naslovom 5 
prijatelji v novo leto. 

Cerkvenjak 
V obeini Cerkvenjak bodo 1.900 

evrov vredna darila razdelili med 
priblizno 150 otrok v starosti od 
enega do sestih let. Preden bodo 
prejeli darila iz rok Bozicka, goto
vo jih bo tudi vprasal, ali so bili eez 
leta kaj pridni, se bodo zabavali 
ob ogledu gledaliske predstave 
v 'Domu kulture. Vrednost posa
me:;mega,.darilnega paketa znasa 
pribliznoi il evrov, v njem pa so 
obilajno igrace ali didaktilni pri
pomocki, ki spodbujajo otrokovo 
ustva~alnost. 

Sveti Andraz V 

Siovenskih goricah 
Za prazniena otroska darilain 

predstavo v Veenamenski dvorani 
\/:"' ____ ...... : ,. ............. " ... _);1.. ..... _ ............... 
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eetrtne skupnosti zagotavljajoza 
stroske daril se dodatna sredstva 
V viSini 3.946 evrov. Obeina otroke 
obdari tudi z brezplaenimi dogodki 
in s predstavami, ki jih organizira
jo razlieni zavodi. Na prireditvah, 
ki jih organizira Mestna obeina 
Ptuj, bo otroke obdaroval dedek 
Mraz. Vsebina darila, ki je vredno 
12 evrov, ostaja skrlynost. 

Hajdina 
Za obdarovanje otrok bo obei

naHajdina namenila 3.800 evrov. 
Njihove otroke boobiskal Bozieek. 
Podaril jim bo praktienodarilo in 
Igraeo. Vrednost posa'meih~gada
rila znasa 1} evrov. 

Zavrc 
Prazniene dni bodo v Zavreu 

popestrili s predstavo, ki jo obeina 
pripravlja v sodelovanju z ueitelji in 
ueenci OS Cirkulane-Zavrej takrat 
bo otroke obiskal tudi Bozicek. 
Obdaril bo vse v starosti od ene
gao do osem let in vse nastopajoce 
otroke. skupno bodo obdarili prib
lizno 120 otrok. Obeina bo za obda
rovanje namenila sredstva v visini 

najmlajsim po predstavi Pod praz
nienim deznikom prinesel kar 450 
daril. Obdarovani bodo vsi otroci 
do vkljueno tretjega razredaj pre
jeli pa bodo igraee in nekaj sladka
rij. o'bcina bo za prireditev nameni
la 8.000 evrov, od tega7.350 evrov 
za darila. 

Starse 
V obeini starse bosta 270 otrok 

obdarovala dedek Mraz in Bozi
eek. Obdarila jih bosta z didaktie
nimi igraeami in sladkarijami. Za 
obdarovanje bo obeina namenila 
2;500 evrov, pri tem pa za vsake
ga otroka tudi starsi prispevajo 3 
eyre. 

Gorisnica 
Obeina Gorisnica bo za decem

brsko obdarovanje otrok namenila 
5.000 evrov. Otroke bosta obda
rovala dvadobra moza, Miklavz in 
Bozicek. Kaj se bo skrivalo v otro
skih darilih, ostaja skrivnost. 

Cirkulane 
Obeina Cirkulane bo za praznie

no obdaritev otrok namenila 1:300 

evrov. Vrednost posameznega pa
keta znasa 13 evrov, v njem se obi
eajno najde kaksna igraca ali knjiga 
ter kaj sladkega. Otroke v cirkulan
ski obeini bosta obiskala dva dobra 
moza, Miklavz in Bozieek. 

Dornava 
Obcina Dornava je za nakup 

praznienih daril rezervirala okoli 
2.300 evrov. Vrednost darila bo 12 
evrov, otroke bo Bozieek razveselil 
z igraeami in knjigami. 

Markovci 
Obeina Markovci bo za decem

brsko obdarovanje otrok namenna 
okrog 5.500 evrov. Otroke bo raz
veselil Bozieek, in sicer zanje prip
ravlja darila, v katerih bodo igrace, 
knjige in sladkarije. 

Siovenska Bistrica 
V Sloven ski Bistrici tudi letos za 

otroke pripravljajo obdarovanje v 
okviru prireditve Miklavzevanje, 
ki bo 5. decembra na notranjem 
dvoriseu bistriskega gradu, in ob 
prihodu dedka Mraza, ki bo na 
osrednjem trgu slovenjebistriske 
otroke pozdravil 18. decem bra. 

Toenega zneska na obeini niso 
podali, saj da gre za simboliena 
darila. 

Zetale 
V Obeini Zeta Ie bo otroke ob

daril Bozieek. V njegovi vreei bodo 
knjige, igraee in seveda sladkarije. 
Obeina bo za obdarovanje name
nila 1-440 evrov, vrednost enega 
darila pa je 18 evrov. 

Majsperk 
V Majsperku se bosta ustavila 

kar dva dobra moza, in sicer bo 
otroke, stare od dYe do pet let, 
obiskal Miklavz, vrteevske otroke 
pa se dedek Mraz. Za Miklayzeva 
darila so na obeini predvideli okrog 
1500 evrov ter okrog 1.700 evrov 
za zimske urice in igraee v vrtcu, 
skupaj torej 3.200 evrov. V otro
skem darilu bo kakSna sladkarija, 
sadje in praktieno darilo. 

Makole 
V Makolah bodo za darila 

vrteevskih otrok namenili podob
no kot lani - okrog 633 evrov, za 
osnovnosolce 1.000 evrov. Darila 
bodo prakticna. 
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Obeina Ormoz ze leta skrbi za 
obdarovanje predsolskih otrok in 
prvosolCkov (od 1. do 6. leta staros
ti). Letos bodo za darila in izvedbo 
programa obdaritve - otroke bo 
obiskal tudi dedek Mraz - namenili 
8.960 evrov. Vrednost otroskega 
darila je 10,15 evra, vsebovalo pa 
bo didaktiene igraee in sladko pre
seneeenje. Pray tako bodo izvedli 
po enD otrosko predstavo v vsaki 
krajevni skupnosti. 

SvetiTomaz 
Za decembrsko obdarovanje ot

rok bo obeina letos namenila 1.260 
evrov. Vrednost posameznega 
darila bo okoli 8 evrov, v njem pa 
bo sladkarija in igraeka ali knjizica. 
Otroke bosta obdarovala Bozieek 
in Miklavz. 

Sredisce ob Dravi 
Obeina sredisee ob Dravi bo z 

darili razveselila otroke, stare od 1 
do 7 let. Za obdarovanje so name
nili 2.400 evrov, otroke pa bosta 
obdarovala Miklavz in dedek Mraz. 
V Miklavzevih darilih bo sadje in 
kaksen posladek, v novoletnem 
obdarovanju pa .bodo didaktiena 
igraea, knjiga in posladek. Darilo 
za novoletno obdarovanje bo v 
vrednosti 20 evrov, za Miklavza pa 
okoli 5 evrov. 

Jursinci 
Izmed trojice dobrih deeem

brskih moz v Jursinee ze tradicio
nalno pride Miklavz. Letos bo ob
daril priblizno 180 otrok v starosti 
od dveh do sedmih let, vkljueno 
z 20 otroki, ki bodo nastopili na 
prireditvi. Vrednost posameznega 
darila je priblizno 8,30 evraj skupaj 
torej 1.660 evrov Poleg miklavz
evanja pa obeina del sredstev na
meni tudi OS Jursinci, in sieer za 
obdarovanje otrok v vrteu. Vsak 
oddelek prejme po 100 evrov, da
rilea pa nato med malCke razdeli 
Bozieek. 

Lenart 
Za bozieno-novoletno obdaritev 

je v letosnjem lenarskem prora
eunu predvidenih 5.200 evrov. Z 
darili v vrednosti dobrih 10 evrov, 
ki so primerna njihovi starosti, pa 
bodo obdarili vee kot 600 otrok 
v starosti od enega do vkljueno 
sedmih let. Darila bo otrokom po 
ogledu lutkovne predstave v iz-
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venskih gorieah bo prazniena da
rila delil Bozicek. Obcina je zanje 
namenila 2.000 evrov, obdarila pa 
bo otroke v starosti od en ega do 
sestih let. Vrednost posamezne
ga darila je 10 evrov, otroci bode 
prejeli didaktieno igraeo in nekaj 
sladkega, ogledali pa si bodo tudi 
lutkovno predstavo z naslovom 5 
prijatelji v novo leto. 

Cerkvenjak 
V obeini Cerkvenjak bodo 1.900 

evrov vredna darila razdelili med 
priblizno 150 otrok v starosti od 
enega do sestih let. Preden bodo 
prejeli darila iz rok Bozicka, goto
YO jih bo tudi vprasal, ali so bili eez 
leta kaj pridni, se bodo zabavali 
ob ogledu gledaliske predstave 
v Domu kulture. Vrednost posa
meznega darilnega paketa znasa 
priblizn011 evrov, v njem pa so 
obieajno igraee ali didaktieni pri
pomoeki, ki spodbujajo otrokovo 
ustvarjalnost. 

Sveti Andraz V 

Siovenskih goricah 
Za prazniena otroska darila in 

predstavo v Veenamenski dvorani 
Vitomarci so v andraskem prora
eunu letos rezervirali 1.750 evrov. 
Bozieek bo obdaril otroke od prve
ga do sedmega leta starosti, prejeli 
pa bodo knjigo oziroma slikanico, 
igraeko in kaksen prigrizek v skup
ni vrednosti 14 evrov. 

Trnovska vas 
Podobna bo tudi vsebina daril, ki 

jih bo Bozieek med otroke razdelil 
v obeini Trnovska vas. Zanje je na 
voljo 1.875 evrov oziroma priblizno 
15 evrov na otroka v starostiod 
enega do sedmih let, ki se bodo 
kot vsako leta tudi letos zabavali 
ob predstavi, novi knjigici, sesta
vljanki in sladkarijah. 

Destrnik 
2.200 evrov bodo v obeini De

strnik namenili za letosnja deeem
brska darila za otroke in predstavo 
zanje. Bozicek bo pakete v vred
nosti od 10 do 15 evrov med 160 ot
rok od prvega do sestega leta raz
delil po ogledu predstave, v njem 
pa bo tudi tokrat nekaj pouenega, 
najbrZ knjiga, in nekaj sladkega. 
Monika Horvat, Senka Dreu, Mojca 

Vtic, Mojca Zemljaric, Dzenana 
Kmetec in Karmen Grnjak 


