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Spodnje Podravje. December, cas obdarovanja 

Proracunski drobiz za svetle iskrice V oceh otrok 
Praznl~1 december brez oblska vaaJ anaga, Ce ia na dvah all kar vaah treh dobrlh moi VaaJ za naJmlaJie na bI bll prav! praznlenl meaec. Ceprav zlaatI otrok naJ 
na bI nlkakor navaJall na potroinlitvo, pa .. Ja oblak dadka Mraza all Boileka kar taZko pradstavl)atI braz kakinaga waJ elato drobnaga darllca. Da gre res za 
drobnJarIJa, dokazuJaJo tudlllO!latkl 0 danaqu, kI ga obClna porablJo za obdarovanJa naJmlaJilh obeanov - wap skupaJ namrae vaa obelna SpodnJaga PodravJa 
za obdarovanJa porablJo 91.461 avrov. 

Hajdina - 2.957 . 
evrov 

V obeini Hajdina so v letu 
2012 za obdarovanje otrok na· 
menill 2956,62 evra StroSek 
darila na otroka, ki ga je izbrala 
obcinska uprava, ,tako bo tudi 
letos, je zoalal \3,50 evra. Na 
centralnem obdarovanju, ki 
so ga orgartizirati na pla.cadi 
pred PSC Hajdina, so obdarill 
219 otrok v starosli od 'enega 
do Sest let iz vseh sedmih ob
einskih naselij. Vsi otrnci so 
prejeli enaka darila, ne glede 
na socialni status. Ob tej ptilo
inosli so prizgati tudi luCke na 
praznienem ·drevesu. Drugih 
posebnih stroskov pri praznic· 
nem obdarovanju-Dtrok niso 
imeli, plaCali so le BoZieka, ki 
je razdelil darila. Tradicijo ob
darovanja otrok bodo ohranili, 
saj kot pravijo, otrokom ne ie· 
Iijo vzeli vcselega decembra in 
vseh priCakovanj, povezanih s 
prazniki. Letosnjo obdaritev 
bodo izvedli 18. decembra, ko 
vabijo tudi na tradicionalni bo
Zicni koncert v farni cerkvi, na 
katerem bodo nastopill vipa· 
vski tamburali in Tanja Zagar. 

Kidrieevo - 7.000 
evrov 

za novoletno drevesce, ki ga 
bodo tudi okrasill,sledil bo 
nastop zborckov obeh Sol in 
vrtcev, nato pa bodo v parku 
zasvelile prazniene lucke. ' Na· 
stopilo bo Se vec animatorjev 
in pevcev, seveda bo tam tudi 
Boiicek itd. Za vse prireditve 
v veselem decembru 2013 bo 
obCina namenila 7.000 evrov, 
pri izvedbi prireditev pa sode· 
lujejo Se 'tevilni sponzorji in 
donatotji. Thdi v letu 2014 na· 
crtujejo izvedbo prireditev za 
otroke v takem konceptu. 

Markovci - 4.500 
evrov 

V obCini ~arkovci bo Boli
cek letos podelil otrokotn da· 
tila v skupni vrednosti okoli 
4.500 evrov. Povpreeen stra
sek darila za enega otroka je 
22 evrov, obdarili pa bodo pri· ' 
bliZno 200 otrok. Za obdaro
vanje otrok nimajo posebnih 
meril - Ie starostne, saj bodo 
Boiickova darila prejeli Ie otto
ci, stari od 1 do 5 let Za darila 
bodo kupill didaktiene igraee, 
knjige in sladkarije, animatorja 
oziroma BoliCka pa ne plaeajo. 
Vzgojiteljice iz vrtca pripravijo 
program, in sieer igrico in Bo
zicka, obCina pa jim za uslugo 
plaea Ie matico. Tradicijo ob
darovanja otrok nameravajo 

V obCini Kidricevo bodo tudi ohranili tudi naslednje leto. 
letos otrokom podarili pred- " 
vsem uiitke na ledu. V Parku Trnovska vas -
mladosli sredi naselja Kidrice· 2.222 evrov 
vo bodo tako kot lani postavili 
drsalisee, ki bo za vse drsanja 
feljne brezplacno. Otrod in 
vsi Ijubitelji drsanja bodo lab· 
ko na drsaliSCu uiivali od 7. 
deeemhra letos do 5. januatja 
prihodnje leto; Poleg drsanja 
bodo otrokom podarill Sc kul· 
turne prireditve. Tako bo ob 
odprtju drsaliSea Sc hokejska 
tekma med 'solama v Kidrice· 
vern in Cirkovcah. Nato pa gle· 
dalisko-glasbena predstava ter 
obisk Mildavia Otroei bodo 
laltko ulivali v ustvatjalnih de· 
lavnieab in izdelovali okraske 

Iz proraeuna obCine Troo
vska vas bodo za obdarovanje 
otrok v decembru namenili 
2.022,50 evra. Povprecen stto
Sek datila za enega otroka je 
13,~0 evra, obdarovali pa bodo 
135 malckov, starih med 1 in 7 
let, in sicer ne glede na socialni 
poloZaj druiine. 

Pakeli, ki jih kupijo iz ob
emskega denatja, se vsako kto 
razUkujejo. Lani je ta vseboval: 
set za risanje, hranilnik, knjigo 
·Mala kraljicna in sladkarije. 
Vsako leto vzgojiteljice iz vrt· 

ca Trnovska vas pripravijo se 
predstavo in v sldopu te otroke 
obiSce Bozicek. 

Obcina nameni se dodatnih 
200 evrov za nakup igrac v vrt· 
cu, ki jih nastavijo pod novole· 
100 jelko. 

Kot pravijo, nameravajo tra· 
dicijo obdarovanja otrok ldjub 
krizi ohranili tudi v prihodnje. 

Juriinci - 1.300 
evrov 

. JutSinsko obCino bo obdaro
vanje otrok od 2 do 7 let za Mi· 
ldavia stalo 1.300 evrov,otroke 
v vrtcu pa bo z darilom manjSc 
vrednosti obdaroval Sc BoZi· 
eek. Povprecen stroSck datila 

,za enega otroka je 7 evrov . . 
Mildavi bo obdaroval 160 

otrok in Sc 27 otrok, ki sode· 
lujejo pri izvedbi prirooitve 
Mildavievanja (angelCki, par· 
ldji, sneZinke ... ), medtem ko 
bo BoZicek darilca pripravil za 
nekaj vec kot 100 malckov. 

Vabilo na Mildavievanje v 
obCini Jurlinci prejmejo vsi 
otroci v starosti od dopolnje. 
nih 2 let do 7 let. Thdi njihova 
darilca se vsako leta razlikuje· 
jO, gre pa za sladkarije, knjizice, 
igraee ... Drugih stroskov s pri· 
reditvarni nimajo, saj program 
izvajajo otroci oS Jursioci, dru· 
gi pripravljavci programa pa 
sodelujejo kot prostovoljci. 

Nekaj manjsih stroskov si· 
eer nastane z izdelavo in po
siljanjem vabil, ogrevanjem 
in ciSCeojem vecnamenske 
dvorane pri O~, kjer prireditve 
potekajo. 
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Thdi v prihodnjih letih jur· 
sinska obCina nacrtuje nada· 
Ijevali tradicijo decembrskega 
raZveseljevanja otrok. 

Ormoi - 9.145 
evrov 

V proracunu obeine Ormoi 
je za prireditve in obdarovanje 
otrok v decembru skupno za· 
gotovljenih 9,.145 evrov. Za so
financiranje praznicnega ob
darovanja 725 otrok, starih od 
enega do sedem let, bodo na· 
menill 7.417 evrov. Darila prej· 
mejo vsi otroci, ki izpolnjujejo 

I"·"·" "";." sredstev za 
obdarovanja v 
decembru v evrih 
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Sv. Andrai v Slov. goricah 1.305,00 

Majipark 3.200,00 

Zavrc 1.200,00 

Zatale 1.000,00 

Podlehnlk 1.500,00 

Clrkulana 1.200,00 

Vldam 6.300,00 

staroslOi kriterij. Za sofinanci· 
ranjdestlutkovnih predstav(v 
vsaki KS po eno) bo obeina na· 
menila 1.716 evrov. Povprecna 
vrednost darila je 10,23 evra. 
Vsebin. paketa so didaktitoe 
igraee in bombonL Deeembr· 
sko obdarovanje v obCini Or· 
moi potek. Ze vrsto let in tudi 
v prihodnje bodo poskusali 
ohraniti to tradicijo. 

Sveti Tomai -
1.200evrov 

V obcini Sveti Tomai za ob
darovanje otrok v· praznienem 

1 ",.,,,." vrednost 
posameznega 
darila v evrih 
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Vir. obelne Spodn .......,. 



petek • 6. decem bra 2013 Tednikov objektiv 

Obdavcitev daril otrokom zaposlenih 
Skladno z doloCbo fetrtega odstavka 39. Clena zakona 0 dohodnini se vrednost dania 

ki ga delodajalec podan otroku zaposlenega, ne v~teva v daveno osnovo zaposlenega ob 
naslednjih treh pogojih: 

- vrednost dania ne presega 42 €, 
- otrok ni starej~i od 15 let in 
- je danlo dana v mesecu decembru. 
Glede vpra~nj, ali so ta dania daveno priznan stro~ek, tretji odstavek 35. elena ZOOPO-2 

doloea, da se kot druga izplaeila v zvezi z zaposlitvijo ~tejejo tudi stro~ki bonitet, ki so obdav
feni po zakanu a dohodnini. 

V skladu s to doloebo je OURS podal naslednje pojasnilo. Ce zakon a dohodnini doloea, da 
gre za boniteto, ki pa ni obdavfena (davena stopnja je enaka 0), ker je zado~feno pogoju, da 
so dohodki enkrat obdavfeni (feprav po stopnji 0 %), se odgovar davenim zavezancem glasi, 
da so stra~ki za dania delodajalca v vrednosti do 42 evrov, poda~eni otrokam delojemalcev 
da starosti 15 let v mesecu decembru, ki se skladno z doloCbo fetrtega odstavka 39. Clana 
ZDoh-2 ne v~tevajo v davena osnova delajemalca, v celati davena priznan odhodek. 

Obdarovanje lahko izvedete v dena~u, bonih ali matenalni abliki (igrafe, knjige .. . J. 

Tudl podJet;a ohranjajo tradlclJo obdarovanja 
otrok zaposlenlh 

Tudi v najveejlh podjatjlh v naiam okolJu Ie kljub krlzl obdarovanju otrok svojlh zaposla
nih iie nlao odrekll; v nakal8rlh so vlAino zneaka, kl g8 porabljo za darllo, lakreno povedall, 
v druglh pa zamoltall. 

Talum Kldrlc.yo - po 15 evrov za darllo 
V Talumu boda treije leto zapored organizirali obdarovanje predSolskih atrok zaposlenih sode

laveev. Let~ja prired~ev - BofiCkavanje, bo 23. decembra ob 17. un v dvarani restavracije Pan. 
V sklopu pnred~e bo lutkavna predstava in animacija BofiCka, ki bo obdanl 170 oIrol<, in sicar z 
danlom, ki vsebuje edukativno igraeo, knjigo in sladkanje. Povpreena vrednost dania bo 15 evrov. 
Na sami prireditvi bodo otroke pogostili s suhim sadjem in toplim Cajem. Ker se v Talumu zavedaja 
odgovornosti do zaposlenih in otrok, se boda potrudili, da s tradicijo nadaljujejo tudi v prihodnje. 
Druibeni odgovornosti dajejo velik pomen tudi v Talumu, zata so letos ponovno podp<1i prired~ev 
Veseli deeember v obCini Kidnfeva in stem omogoCili brezplaene obiske razlienih pnred~ev taka za 
atrake kat za obCane abCine Kidnfeva. V akviru dobrodelne akcije, ki jih v mesecu decembru arga
nizirajo Javne sluibe Pluj, so danatorska sredstva namenili tudi za a~ki oddelek Sp~ne bolni
~niee Pluj. Visina vseh sredstev, ki jih boda namenili za amenjene pnred~ pa je 5.800 evrov. 

Boxmark ~ather K1drlc.vo - ne ielqo povedatl cene 
Podjelje Baxmark Leather svoja pnhodnast gradi na zdravi rasti in trajnastnem razvoju. Kat druf

bena odgavama podjelje se zavedaja, da je pnhodnast te druibe odvisna od dana~njih atrok. Pray 
ti so najranljivej~i Clen na~ druibe, saj njihava usoda najvetkrat ni v njihovih rokah. Zavedajo se, 
da je boiie praznik atrok in so njihova priCakavanja pray v tem Casu naj~ja, vendar so se zavestno 
odloCili, da po svojih zmofnostih otrokom pomagajo in jill osreCijo prek razliCnill akcij skozi vse 
leta, seveda ludi za boDe. Obdarujeja materialno in nematerialno, vendar se ne felijo izpostavljati 
zaradi vi~ine znesKa. Zanje je pomembno predvsem. da dosefejo namen, ki je osreCiti otroke, jim 
poIe~ti poCitnica, jim zagotoviti varno pot v Solo ali pa rnogoCe vzbuditi ustva~lnost na raznih 
dobrodelnih delavnieah. Za otroke je ta neprecenljiva izku~ja, za nas pa zaveza kat druibeno' 
odgovomemu podjeiju. Te~ je oceniti, koliko oIrok obdarujejo, saj njihova tovrstne aktivnosti po
tekaja skazi vse leto, poIeg tega pa danirajo ludi raznim humaMamim dru~tvom, katenh pnmar
na naloga je osredotofena na otroke in zajema veCje stevilo oIrok. Sicer za obdarovanje nimaja 
posebnih meril, saj so mnenja, da si vsi atroci zaslufija enakapravno ravnanje, pa ludi starostnih 
omej~ev ne poznajo. 

Elektro Marlbor - po 19 evrov za darllo 
V drufbi Elektro Maribor vsako leto decembra abdarujejo otroke svojlh zaposlenih. Letos so v 

prime~avi z lanskim letom za dania in predstave namenili okrog deset odstatkov manj dena~a. Pav
prefen stro~k darila za enega otroka je 19 evrov, obdarujejo Okrog 210 otrok do vkljuCna sedmega 
leta starosii. V sklopu obdarovanja za otroke pripravijo tudi predstavo. 

Obdarovanje oIrok zaposlenih felijo v drufbi Elektro ohraniti ludi v bodofe, mofno pa je, da bodo 
vrednost danl nekolika zniZali. Kat je pojasnila Kann Zagomil~k iz slufbe za odnose z javnostrni, 
bo Elektro Manbor decembra finanena sredstva doniral ludi trem humanmim organizacijam -
Zvezi pnjateijev Mladine Manbor, Nad~ofijski Karitas in RdeCemu Wu. 

Dravske elektrama Marlbor - odloCltve 0 obdarovanju 
Ie niso sprejell 

V podjeiju Oravske elektrame Manbor so da let~njega leta oIidaroveli oIroke svojih zaposlenih, 
in sicar"da starasti sedem let, kat imaja predvidena v okviru eertifikata druZini prijazna podjeije. Za 
letos dokonene odloCitve 0 obdaravanju ~ niso sprejeli .• Ce bomo prazniCn.o obdaritev izvedli, 
bodo dania, podobna kot minula leta, praktiena in, kat da sedaj, ne boda presegala zakonska 
doloeenih zneskav. Sieer pa drufba OEM eez eela leta donira sredstva v ~tevilne humanltame 
namene. Leta~nja osrednja deeembrska donacija ba namenjena Rdefemu kriiu Siovenije, abmoe
nemu zdrufenju Maribor - namesto navoletnega sprejema in poslavnih danl,« je za Stajerski tednik 
pojasnil direktor OEM Viljem Pazeb. 

Perutnlna PtuJ - ne ielljo povedatl cene 
Perutnina Ptuj, kat eden izmed najveejih delodajalcev na ptujskem obrnoCju, pray taka pripravi 

decembrska abdaritev atrok svojih zaposlenih . • V Perutnini Ptuj skupaj s sindikatom tradicionalno 
vsaka leta obdarujemo atroke zaposlenih. Dania so priiagojena razliCnim starostnim skupinam, 
podanmo pa jill na posebni prazniCni pnred~i z obiskom Boma. Dania prejmeja pred~ski atroci, 
teh je okrog 300,' je dejal predsednik uprave in generalni direklor Perutnine Ptuj Roman Glaser. 
o sredstvih, ki jih ptujski perutnina~i donirajo v humanMme namene, pa Glaser dodaja: .Donacije 
socialno najbolj potrebnim ciljnim skupinam v Perutnini Pluj niso zgolj predprazniCna kateganja, 
ampak z njimi pomagama najbolj ografenim skozi cela leta; ~ posebej ab elementamih nesreeah, 
kat so pofan, poplave, plazavi in ab nenadnih nepriCakavanih fivljenjskih spremembah. Tovrstne 
danacije so stalnica na~ga delavanja v vseh akaljih, kjer poslujema in iz katenh tudi pnhaja najve
Cje ~tevila na~ih sodelaveev.« Mo]ell Zeml}arIC In Martin Ozmec 

decembru namenijo okrog 
1.200 evrov. Povpreeen stro
~k darila za enega otroka je 
osem evrov, obdarujejo okoli 
ISO otrok iz obmoCja celotne 
oheine, starih od enega do 

. vldjueno ~st let oziroma do 
prvega razreda osnovne Sole. 
Darilo za otroke vldjueuje knji
go ali igraeo, sladkarije, sadje ... 
Animatorji v vlogi BoZiCka ali 
dedka Mraza (ter njihovi spre
mljevald) so prostovoljd, ki 
to dele opravijo brezplaeno. 

~k darila na atroka zn~ 8,17 
~ obdarujejo pa 178 otrok. 
Lani so atroei v darilih prejeli 
odejico in sladkarije. Praznieni 
pragram ob obisku Bozicka 
brezplaeno pripravijo anima
torji prostovoljd. Tradidjo ob
darovanja otrok narnera"aja v 
gariSniSki aheini obraniti tudi 
vbodoCe. 

Domava - 2.500 
evrov 

Kljub krizi bo obCina Sveti To- ObCina Dornava za de
maZ tradidjo decembrskega cembrsko obdarovanje otrok 
obdarovanja otrok obranjala . nameni dobrih 2.500 evrov, 
tudi prihodnja leta. povpreeen stro~k darila je 13 . 

Sredlsce ob Dravi 
- 1.300 evrov 

Obeina Sredisce ab Dravi 
ima za praznieno decernbrsko 
obdarovanje v proralunu pray 
posebno postavko z nazivom 
dedek Mraz. Na tej postavki 
se vsako leta zagotovi okrog 
1.300 evrov. !.ani so obdarili 
112 atrok, stro~ enega darila 
je ~al 11,26 evra. Prazniena 
darila prejmejo vsi otrod v ob
Cioi, stitri od enega do vldjueno 
~t let (prvi razred OS): Oarila 
so praktiene narave, abicajna 
so ta igrace, za atrake je arga
nizirana gledaliSka predstava. 
Tradidja' decembrskega obda
rovanja atrok bade v SrediSCu 
ahranili tudi v prihodnje. 

Gorisnlca - 1.453 
evrov 

y-obCini GoriSnica za obda
ravanje otrok v decembru iz 
aheinskega proraeuna nameoi
jo 1.453 evrav. Povpreeen stro-

evrov. Obdarijo 194 otrok od 
prvega do sestega leta starosti. 
173 otrok je iz obeine Dornava, 
18 pa iz sosednjih obcin (tisti, 
ki obiskujejo dornavski vrtec, 
zato obdarujejo tudi tel. Thdi v 
obCini Dornava se odlocajo za 
naJrup daril s praktiCnimi igra
'CamL Darila so univerzalna, 
vedno izbirajo tako, da je zajet 
didaktiCni vidik. Letos so dali 
poudarek lesenim igraCam. 
Darila so za vse otroke enaka. 
Za animadjo v sldopu obdaro
vanja poskrbi ObCina Dornava 
v sodelovanju z Osnovno solo 
in Vrtcem Dornava. Na ~ 
vpraSanje, ali nameravajov 
obeini Dornava tradidjo obda
rovanja otrok obdrZati .tudi v 
prihodnje, je dornavski Zupan 
Rajko Janiekovie odgovoril 
z odloenim da in dodal: .Ce 
bo potrebno, bomo zmanjsali 
sredstva kje drugje. Th gee za 
obdarovanje vseh otrok pod 
enakimi pogoji, brez izjeme. 
BoZicka otrokom ne smemo 
vzeti. Smo pa se letos odloCili 
in zdruZili tOhCinskega in vrte
skega Bozicka" saj je Bozicek 
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sama en. In lepo je tudi, ee kaj 
malega le-ta nastavi pod doma
ee boiieno dreva. Je pa za atro
ka mogoee ' res nerazumljivo, 
ce dozivi prevee abdarovanj in 
BoZiekov (sindikalni, Sparov, 
Th~, Mercatorjev .. .). Potrudi
rno se, da ba atrokoro BoZicek 
astal v najlep~m spominu, 
vedoe, da otrod pozabija na 
darila, astane pa jim v spomi
nu tisto, kaka so to doziveli. 
Zata jih asreCirno s pozorno
stjo in Ijube7.oija, ki juD ju na
menjamo .• 

Destrnlk - 2.300 
evrov 

Obeina Destrnik ba za de
cembrska darila .dabrih rooi" 
iz svojega praraeuna za abda
rovanje atrak namenila 2.300 
evrov. Otroke bo obiskal Bo
fiCek, ki bo vsakemu prinese\ 
darila v vrednasti od 10 dal2 
evrov. Obdarovali boda akrog 
170 do 180 otrok, vse med I. in 
7. letam starosti, ki stanujeja v 
aheini Destrnik. 

Sredstva, ki so jih v proraeu
nu rezervirali za obdarovanje, 
so namenjena nakupu sladka
rij, pravljicne knjige in igrae, 
darila pa se vsaka leto razliku
jejo in so advisna ad tega, kar 
je na trgu tisti trenutek ceneje 
azirama je mazno najugodne
je kupiti. 

V skupno vrednost obda
rovanja so vsteti tudi stroski 
prireditve, ki so majhni, saj jo 
pripravija vzgajiteljice iz vrtca, 
ki poskrbijo tl)di za prihod Bo
ziCka. 

Thdi v tej oheini sa prepri
Cani, da je december mesec, 
ka mara tudi obcina razveseliti 
svoje malCke, zata tudi v priho-
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dnje nacrlujejo obdarovanja 
otrok. 

Sv. Andrai V Siov. 
goricah - 1.305 
evrov 

Otroke v obcini Sveli Andrai 
v Siovenskih goricah bo obda· 
royal BoZicek, v ta namen pa 
bo v decembru iz oheinskega 
proracuna slo 1.305 evrov. 
Povprecna vrednOSI darila za .· 
enega olroka je 13 evrov, ob
darovali pa jih bodo okrog 80. 
Thdi pri njill darila prejmejo 
vsi otroci v obcini, De glede na 

. socialni poloiaj, od dopolnje· 
nega I. do 7. lela. 

KOl pravijo na oheini, otro
kom vsako leto lrupijo nekaj 
sladkega, nekaj koristnega in 
nekaj zabavnego. Dodatni stro
ski pri izvedbi prireditve in 
prillodu BoZicka ne nastajajo, 
bodo pa to tradicijo nadaljevali 
tudi v pribodnje. 

Majiperk - 3.200 
evrov 

V Majsperlru za obdarova· 
nje otrok v decembru iz pro
raCuna namenij9 pribliino 
1.700 evrov za mildavievanje 
ter okoli 1.500 cyrov za igra· 
ce v vrlCU. Povprecen stroSek 
darila, ki ga ob miklavievanju 
prejme 170 otrok, starih med 
2 in 5 let, znaSa med 9 in 10 
evrov. V stroske so zajete Ie 
igrac~, sladkarije plaCajo spon· 
zorji. Animalorja ne plaCajo, 
ker prireditev organizira KUD 
Majsperk, igro pa vsako leto 
pripravijo vzgojileljice iz Vrtca 

Tednikov objektiv 

Majsperk, obcina pa donira na· 
jem prostora kulturne dvorane 
v lrulturno-poslovnem centru. 

Zetale - 1.000 
evrov 

V Zetalah za obdarovanje 
otrok v decembru namenijo 
pribliino 1.000 evrov, obdaru· 
jejo 70 otrok, starib od 1 do 6 
let, povprecen stro!ek darila 
na otroka zoaSa 14,28 evra. 
Obicajno so v darilu sladkarije, 
kaksna knjiga, barvice in igra· 
ca. Denar je namenjen izkljuc· 
no obdarovanju, anirnatorja ne 
placajo. . 

Podlehnlk - 1.500 
evrov 

V Podlehniku obdarujejo 
pribllino 100 otrok, Slarih od 
1 do 6 let. Za darila iz proracu· 
na namenijo 1.500 evrov, pri 
cemer povprecni stro!ek za 
darilo zoaSa 12 evrov. Z denar· 
jem, namenjenim za obdaritev, 
.kupijo priloinostna darila, 
igrace, ki so primerne za dolo
ceno slarosl, ter krijejo stroske 
animatorja. _ 

Clrkulane - 1.200-
evrov 

V Cirkulanah otroke obdari· 
ta lako Mildavi kot tudi dedek 
Mraz, iz protacuna za obdaro
vanje namenijo po 600 evrov 
za darila enega mola. Povpre· 
cen strosek darila za otroka 
zoaSa pribliino 6 evrov, slrupa, 
obdarujejo 200 otrok, starill od 
2 do 5 lel Z ornenjeninti sred· 

. stvi nabavijo sladkarije, igraee 
in knjige, plaCajo pa tudi aI\i· 
madjski program. 

Obelna.Videm -
6.300evrov 

Oheina Videm nameni iz 
proraCuna za obdarovanje 
otrok v decembru pribliino 
6.300 evrov. Na prireditvi so
delujela oba dobra mola, Bozi· 
cek in dedek Mraz slrupaj, ob
darujeta pa okrog 450 otrok, 
starill od 1 do 7 let. Sredsiva 
namenijo za darila za otroke v 
vrednosli pribliino 11 evrov 

lbirajte ralune! 
povrnemo do 
10.000 fUR 
vasih nakupov! 

(sladkarijo, knjizice, igraco ali 
drugo uporabno stvar), slad· 
karije, ki jih Bozicek in dedek 
Mraz ponudila otrokorn na pri· 
reditvi, za nastopajoce oziro
rna anirnatorja, dedka Mraza in 
Bozicka, pa narnenijo Ie malo 
pozornosl Oheina Vidern do
datno nameni sredstva za od· 
delke vrtca v viSini 160 evrov 
na oddelek, ki jill vrlec porabi 
za nabavo didakticnih igral:, ki 
jih dobra mOla otrokom prine
"seta ob obisku posameznega 
oddelka vrlca, teh je slrupno 
10. Dodatni stro!ek pa je tudi 
posiljanje vabil, ki jill po posli 
posljejo vsem otrokom. 
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Zavre - do 1.200 
evrov 

V . ZavrCu za obdarovanje 
otrok v decembru porabijo 
med 900 in 1.200 evrov, od· 
visno od stevila otrok, ki jill 
obisce Ie eden od dobrib moz. 
Povprecen strosek na otroka 
znaSa sedem evrov, vsako leto 
pa jih obdarujejo med 120 in 
130, ki imajo stalno prebivali· 
see v zavrski obCini in so stari 
od 1 leta ·do tretjega razreda 
osnovne sole. S sredstvi pia· 
Cajo lutkovno predstavo ler 
majhno darilce, v katerern SO 

didaklicna igraCa in sladkari· 
je. Animalorja ne placajo, saj 
je vldjucen it v sami lutkovni 
predstavi ali pa dobrega moza 
zaigra domaem, ki honorarja 
De zaracunava. 

MO ptuj - 40.000 
evrov 

Za prireditve veselega de· 
cembra 2012 v Cs MO Ptuj je 
MO Ptuj Vrtcu Ptuj nakazala 
sredstva v visini 15.600 evrov. 
Odigranih je bilo 22 predstav, 
v kalerih je sodelovalo 83 za· 
poslenih Vrlca Ptuj. Stroski so 
zajell posiljanje vabil, darila, 
ozvotenje, opremo dedka Mra· 
za in stroske lutkovnih skupin. 
Nakup daril za otroke so sofl
nancirali iz poslavk cetrtnih 
skupnosli, ki so · namenjene 
projektu obdarovanja otrok. Za 
te namene so porabili 3.781 ,60 
evra. Skupni znesek prireditev 
in daril za otroke v starosli od 
enega lela do vstopa v solo, v 
letu 20\2 jih je bilo 1143, je bil 
19.381,60 evra. V tej visini so 
sredstva v proraeunu MO Ptuj 
za te namene nacrtovana rudi 
letos, ko bodo s praznicninti 
darili obdarUi 1149 otrok. Za 
nakup enega darila, vsebino 
darilne vrecke izbirajo v Vrtcu 
Ptuj, bodo letos porabili 13,29 
evra, od tega znasa prispevek 
Cs po otroku 3,26 evea, pre· 
ostanek pa so sredstva pro
raCuoske poslavke Veseli de· 
cember - Vrlec Ptuj. Vnec Ptuj 
izbira darila po starosti otrok, 
socialni vidik druzine pri tem 
ni uP!lslevan, ker dostopa do 
teh podatkov nimajo. 

"Ob priredirvah, ki so izve· 
dene po cetrtnih skupnostih, 
MO Ptuj organizira se javno 
prireditev Ptujska pravljica, ki 
bo letos potekala od 16. do 30. 
decembra na ptujski trznici. V 
tem casu bo program vsak dan 
popestril prihod dedka Mra· 
za s· telo Zimo in pravljicnim 
spremsrvom. Stroske Zirnske 
pravljice v visini 15 lisoc evrov 
(postavka Bozicno-novoletni 
sejem) bodo poravnali z de· 
narjem mestnega proracuna," 
dodatoo pojasnjujejo v MO . 
Ptuj izdatkeza prireditve ve· 
selega qecembra. To pa se ni 
vse, MO Ptuj sofinancira tudi 
projekt Veseli d~cember v vi· 
sini 5391,47 evra oz. gledali· 
ske predstave v Mestoem kinu 
Ptuj in eID Ptuj. Sredsrva so 
namenjena obdarirvi otrok 
po vsaki predstavi Gabolka, 
presle, baloni in bomboni, 
stroski honorarjev, plaeilo 
predstav, rnaskerke, popravilo 
kostumov, drobni malerial za 
okrasitev in podobno). Slrupaj 
bodo praznicne priredirve oz. 
prireditve veselega decembra, 
vldjueno z Zimsko pravljico in 
priredirvarni CID, MO Ptuj Ie· 
tos stale 39.773,07 evra. 

Praznicno obdarovanje 
otroli v MO Pluj v starosti od 
prvega do !estega leta je tea· 
dicionalno in ga bodo tudi v 
bodote Se organizirali. 

Ma}da Goznl", 
"atr/el}a Kovaeec, 

Mo}Clt Zeml}ariC, 
Dienana Kmetee 
In Martin Ozmec 


