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Podravje • Koliko bodo obCine namenile za novoletne okrasitve z ognjemeti in koliko za obdarovanje otrok 

ptuj z enim najdraijih ognjemetov 
Decembrski dnev~ predvsem se tisti zadnji pred novim letom, so ie tradicionalno odeti v girlande luCk, okraSene novoletne jelke in seveda na
me1!ieni obdarova1!iu, predvsem najmlajsih. To tradicijo ohrcmjajo tudi obCine, /ger znajo ponekod - zlasti za novoletnoprazniCno okrasitev z 
og1!iemetom povrhu - kar na siroko odpreti obCinske (proraeunske) denamice. 

Koliko denarja so letos obcine 
namenile za obdarovanje otrok 
in koUka za novoletno okrasitev, 
predstavljamo v prieujocem Clan
ku. 

Mestna obcina Ptuj 
Letosnja ptujska krasitev mesta 

je nadgradnja lanskoletne, za aba 
koncepta pa je zadolzena Stanka 
Vauda Bencevic. Kat so pojasnili 
na ptujski obCini, so okrasili Me
stni in Siovenski trg ter tri ulice: 
Murkovo, Miklosicevo in Ulico 
heroja Lacka. "Jelki sta v obsegu 
lanske ideje, z manjso nadgra
dnjo. Postavljeni sta na Mestnem 
in Siovenskem trgu. Pray taka je 
tudl celotna podoba nadgradnja 
lanske krasitve," pojasnjujejo na 
ptujski obcini, imajo pa sklenjeno 
pogodbo z izvajalci montaze in 
demontaze novoletne ter pustne 
krasitve v visini 16.000 evrov. Me
stna obCina Ptuj pa ~o izvedla tudi 
novoletni ognjemet, za katerega 
bo odltela 5.000 evrov. 

Za obdarovanje otrok bo ptu
jska obcina letos namenila 15.500 
evrov. Predvideni znesek je na
menjen za obdarovanje otrok, 
ki ga izvede Vrtec Ptuj, k tem 
sredstvom za obdaritev pa pri
spevajo se cetrtne skupnosti, in 
sicer 4.088 evrov. Obdarovanih 
bo 1.023 otrok, vabljeni pa so vsi 
otroci, stari od enega do sest let, 
in tisti otroci, ki imajo odlozeno 
lolanje. Danlo vsebuje: komplet 
lesenih konstruktorjev, knjigo Pe
telincek se zaljubi, 5 lesenih figur 
zivali in c'okolado. 

Hajdina 
Obeina Hajdina bo v letosnjem 

proracunu zagotovila J.520 evrov, 
ki jih bo namenila za obdarovanje 
otrok_ Obdarovali bode 235 otrok, 
starih od enega do vkljucno lest 
let. Razveselili jih bode 5 praktle
no igraco in sladkarijami. Za okra· 
sitev obcine letos sredstev niso 

rezervirali, tudi ognjemeta ne bo, 
saj v proracunu za ta namen nima
jo planiranih sredstev. 

Dornava 
Obeina Dornava bo letos za ob

darova"nje otrok namenila 2.500 
evrov. Z darili bode razveselili 175 
otrok; starih od 1 do 6 let. Ob tem 
nas je zanimalo se, koliko prora
cunskih sredstev so Jetos name
nili za praznicno okrasitev obcine: 
»Lucke imamo iz preteklih let, bo
zicna drevesa pa dobimo sponzor· 
sko. 5icer nismo nikoli pretirava
li,« je odgovoril zupan in dodal, da 
obeinskega ognjemeta tudi letos 
ne bo: »5am osebno temu nisem 
naklonjen, zato tudi ne pripravlja
mo ognjemetov (,)evrometov«). 
Dovolj jih je ze s privatnih dvorisc. 
Ne vidim niti potrebe, da bi za to 
trositl javni denar. Da 0 trpljenju 
drugih zivih bitij v tern casu niti ne 
razpravljamo.« 

Gorisnica 
Z darili bode ie po tradidji tudi 

letos razveselili najmlajse v Go· 
risnici. Za obdarovanje otrok so 
namenili 2.400 evrov, s prakticni
mi darili pa Bodo obdarili 190 otrok 
v starosti od dveh do sestih let. 
5icer pa so letos za novoletno ok
rasitev obcine namenili 500 evrov, 
medtem ko novoletnega ognje
meta ne nameravajo pripraviti. 

Markovci 
Praznicno obdarovanje otrok 

pripravljajo tudi v Markovcih. Ob
darili bode 260 otrok, do darila 
pa so upraviceni predsolski otro-
d. Kot so pojasnili na obeini, bo 
darilna vreeka vsebovala igraeko, 
pravljico, druzabno igro ter nekaj 
sladkega. Za novoletno okrasitev 
obcine so letos namenili 3.000 
evrov, novoletnega ognjerneta 
pa tudi letos ne nameravajo pri!)" 
raviti. 

Orrnoz 
Na najmlajse tudi letos niso 

pozabili v obein; Ormoz. Za ob
darovanje otrok bode namenili 
8.960 evrov. Z darilno vrecko, ki 
bo vsebovala knjigo in otroske 
zabavne igre, bodo obdarili 687 
predsolskih otrok in prvosolckov. 
V okviru obdarovanja otrok pa bo 
po krajevnih skupnostih potekala 
le gledaliska predstava Gledalisca 
Kukuc. 5icer pa so obCino tudi le-

o tos okitili. Za novoletno okrasitev 
so narnenili 4.600 evrov. Obeina 
pa se tudi to leto ne bo izneverila 
tradiciji - ob koncu leta priprav
Ijajo silvestrovanje na prostem 
Z ognjemetom in ansamblom. 
"Pripravo in izvedbo dogodka je 
letos prevzel Javni zavod za turi
zem, kulturo in sport obeine Or
moz. Organizacija z vsemi stroski 
(prijave, zapora ceste, ognjemet, 
nastop ansambla) znala okrog 
8.000 evrov,« so se pojasnili Z or
moske obclnske uprave. 

Sredisce ob Dravi 
Praznicno obdarovanje otrok 

so pripravili tudi v SrediScu ob 
Dravi, za kar namenjajo 1.800 
evrov. Z darilno vrecko, v kateri 
bode igraca, knjiga, pobarvanka 
in druzabna igra, bode obdarili 
103 otroke.' Otroci pa bode lahko 
uiivali se v gledaliski predstavi 
tamkajsnjega kulturnega drultva. 

Za novoletno okrasitev so 
namenili J.200 evrov, tako kot 
prejsnja [eta pa tudi letos novole
tnega ognjemeta ne bodo fi~an
cirali. 

Sveti Tornaz 
Za praznicno obdarovanje 

najmlajlih obCina Sveti Tomaz 
letos namenja 1.200 evrov. Ob
darili bode priblizno 120 otrok 
do vkljucno sestega leta ·starosti. 
Razveselili jih bodo z darilom, ki 
bo poleg sladkarij in sadja vsebo
vale se »majhno presenecenje«. 

Za novoletno okrasitev obcine 
so namenili 2.360 evrov, tudi letos 
pa ne bo novoletnega ognjemeta. 
»V preteklosti smo organizirali sil
vestrovanje z ognjemetom, ven
dar ni bilo dbiska«, so odloeitev 
pojasnili na abeini. 

Kidricevo 
V obeini Kidrieevo so lahko up

ravieeno ponosni na praznicno 
pravljieno zgodbo, ki jo ustvarjajo 
v Parku pod tisocerimi zvezdami. 
Izvirni so tudi pri idejah za predno
voletno obdarovanje otrok. Obel
na z nakupom darB in obdaritvijo 
otrok nima nobenega neposre· 
dnega strolka. Organizatorji Par
ka pod tisocerimi zvezdami star
se in otroke spodbudijo, da sami 
ustvarijo dania in z njimi razvese-

Ptuj • Dobrodelna akcija druzoe Radio-Tednik Ptuj 

Polepsajmo praznike 
Zaposleni V dritz"bi Radio-Tednrk Ptuj ie nekaj let zapored izvajamo razliene dobrodelne akdje. 
5 pomoqo zvestih bralcev in posluSalcev smo zivgenje polepsali stevilnim pomcii potrebnim 
posameinikom in druiinam. Ena takSnih akcij je tudi prazniena stojnica, na kateri, v zameno 
za prostovogne prispevke, podaJjamo koledaJje, na katerih smo tisti, ki ustvmjamo radijske in 
casopisne vsebine. 

V zelji, da bodo prazniki lepi 
za vse, smo se tudi letos v druzbi 
Radio-Tednik Ptuj odlocili, da sto
pimo karak naprej in skusamo po 
svojih najboljsih moceh pomagati 
socialno ogroienim posamezni· 
kom in druzinam. Tistim, ki si sami 
v teh praznicnih dneh ne morejo 
privosciti kakSne malenkosti, ki bi 
jih osrecila. Priprave na izvedbo 
praznicne stojnice v Qlandii na 
Ptuju so se zacele ze pred me
secem dni. Vsi sodelavci druzbe 
Radio-Tednik Ptuj smo sefotogra
firali in ustvarili pisan in raznolik 
kolai, taksen kot smo tudi mi 
sami. Koledar, ki ga ponujamo v 
zameno za prostovoljne prispev
ke, je ustvarjen z miselnostjo, da 
bomo na ta nacin nekomu z naj
vecjim veseljem pomagali. V 50-

boto in nedeljo minuli teden smo 
bili prisotni v Qlandii na Ptuju, kjer 
smo se uspesno druzili s stevil· 
nimi obiskovalci nakupovalnega 

sredisca in kamor se vracamo tudi 
ta predbozicni vikend. Pray vsak 
evrov, eokalada, kava ali karkali 
drugega bo vee kot dobrodollo. 
Vabimo vas, da se nam pridruii
te v sobota ali nedeljo v Qlandii 
na Ptuju ter da skupaj ustvarimo 
cudovito zgodbo. Nasmeh na 
obrazu tistih, ki jim bomo skupaj 
5 Centrom za socialno dele Ptuj 

predali zbrane prehranske artikle 
in denarna sredstva, bo najlepse 
poplacilo. 

V druzbi Radio-Tednik Ptuj, ki 
jo vodi direktor Drago Siamersak, 
ielimo vsem bralcem in poslusal- , 
cem prijetne, mirne in vesele pra
znike! Poskrbimo skupaj, da bode 
taksni za vse in vsakogar. 

Dienana Kmetec 
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v drzavi, vecina obcin brez njega 

lijo druge otroke. Darila pnnesejo 
od doma. Za darilo izberejo lepo 
ohranjeno stvar (igraca, knjiga, pi* 
sala, zgolcenke ... ) in jo zapakira
jo v okraleno skatlo za cevlje. Na 
lkatlo napilejo tudi starostno sku
pina, za katero je darila primemo, 
ter jo pnnesejo v lolo ali vrtec. 
Dania razdelijo na Bolickovanju. 
Vsako leta obdanjo okrog 300 ot
rek do sestega leta starosti. Dan· 
la, ki ostanejo, obcina preda Uons: 
klubu, v minulih letih so nekaj danl 
poslali tudi v pnjateljsko obcino 
Barajevo v Srbijo. »)Neposredno 
dena~a za novoletno obdaritev 
otrok iz proracuna ne namenja
mo. V preteklosti, ko smo darila le 
kupovaJi, sma za ta namen zago
tavljali 7.000 evrov. Zadnjih pet let 
ta denar namenjamo za program 
v Parku pod tisocerimi zvezdami.« 

Obcina Kidricevo tudi nima stro
skov z nakupom novoletnih okra
skov. )Okrasimo sarno Park pod 
tisocerimi zvezdami. Ognjemeta 
ne organiziramo, saj silvestrovanja 
na prost~m ne prirejamo.« 

Cirkulane 
Na Obcini (irkulane so za 

miklavzevanje letas namenili okoH 
600 evrov, za bozicno obdaro
vanje predlolskih otrok so po
rabili se 600 do 800 evrov. Taka 
Miklavl kot Bolicek bosta obda
rila okoli 120 predlolskih otrok 
v obeini. Ti bode v paketu dobili 
leseno vrtavko, leseno otrosko 
lkatlico za shrambo prvega zob1<a 
ter leseno tablo s kredami in gobi
co. Na eirkulanski obcini so po
jasnili, da je letos najvecje danlo 
otrokom pravzaprav drsalisce. Za 
letolnjo praznicno okrasitev bode 
namenili okoli 1.200 evrov, seveda 

pa bode uporabili tudi okraske 
oz. razsvetljavo iz prejlnjih let. Ob 
drsaliscu pri vecnamenski turistic
no-prireditveni dvorani v Cirkula
nah bodo pripravili se novoletni 
ognjemet, zanj bode odlteli okoli 
600 evrov. 

Majsperk 
Na obcini Majlperk so letos za 

obdaritev otrok namenili okoli 
1.600 evrov. Miklavl je obdanl ;61 
otrok, starih med dvema in petimi 
leti. »Miklavzevanje je organizira-
10 Kultumo-umetnilko drultvo 
Majlperk. Obeina je za obdaritev 
posameznega otroka prispevala 
okoli 10 evrov, ostalo pa je dru
ltvo pridobilo od sponzo~ev in 
donato~ev,« so pojasnili. Letos 
so Miklavzevo darilo sestavljali: 

kocke v vedru, pobarvanka, bon 
Pikapolonice v vrednosti 5 evrov 
ter sladkarije in sadje. 

Za novoletno okrasitev maj
sperske obCine, svetlobno cev z 
namestitvijo, so letos odsteli okoli 
1.000 evrov, ,novoletnega ognje
meta ne bodo pripravili. 

Makole 
»)Skupaj bomo za obdarova

nje otrok namenili okoli 3.000 
evrov. Obdarili bomo vse otro
ke iz enote Vrtca Makole in vse 
ucence Osnovne sole Anice Cer
nejeve Makole, skupaj okoli 260 
otrok. V vrtcu bode otroci prejeli 
lesene kocke, vrecko za copate, 
eokolado in le kaklno sknvnost. 
V osnovni loli bode prejeli danl
no vreeko, skodelico z napisom 

osnovne sole, suho sadje in co
kolado,« 50 sporoeili iz obCinske 
uprave Makole. 

Okrasitev bode v makolski ob
cini izvedli z ie obstojeeimi luc
kami in minimalnim dokupom: )N 
srediscu trga bomo postavili no
voletno jelko, ki jo bomo dobili od 
obeana iz Peck. Okrasitev bomo 
izvedli v lastni reziji z minimalnimi 
stroski, ocenili smo jih na najvec 
500 evrov. Zaradi vareevanja ob
cina ne bo pnpravila in financirala 
ognjemeta.« 

Podlehnik 
V obcini Podlehnik bode obda

nli predlolske otroke, letnikov od 
2011 do 2016. Skupno bode obda
rili 82 otrok, za kar bode namenili 
nekaj vee kot 1.000 evrov. Otrod 
med enim in tremi leti starosti 
bode prejeli leseno igraco (kladi
vo s kroglicami Ujemi milko), sta
rejli otroci pa igro labij lebljicke. 
Osnovnemu darilu bodo na obcini 
prilolili le sadje in sladkanje, pod
jetje Pikapolonica bo prispevalo 
.darilni bon, koledar, zacasno teto
vazo in vrecko. 

Za novoletno okrasitev so na 
podlehnilki obcini letos namenili 
okoli 389 evrov; nakupili so ne
kaj dotrajanih svetlecih snezink. 
Poleg 5vetlecih sneiink in zvezd 
repatic na kandelabrih so z luc
kami osvetlili tudi veenamenski 
kulturno-turisticni center. Ognje
meta na podlehnilki obcini niso 
pripravili ze vee kot desetletje, so 
pa povedali: ))Ljudje sami nakupijo 
veliko pirotehnicnih sredstev in 
jih po polnoci spulCajo prakticno 
od vsake hise. Komur je to vsec, si 
lahko z malo viljega hnba ogleda 
tako velik ognjemet, do koder mu 
sele pogled, ee je seveda nebo 
jasno. Boljlega in bolj poceni ob
cinskega ali celo medobcinskega 
ognjemeta pac ne more zagotovi
ti nihce ... « 

Videm 
V Dbcini Videm bodo tudi letos 

obdarili vse otroke, ki so letos do
polnili od enega do sedem let sta-

Denar za novoletno okrasitev, ognjemet 
in obdaritev otrok (v evrih) 
Obcina Stroskl 0 njemeta Stroskl okrasltve Stroskl danl za otroke 
MOPtuj 5.000 16.000 15.500 
Hajdina 0 0 3.520 
Domava 0 0 2.500 
Gori~nica 0 500 2.400 
Markovci 0 3000 6.000 
Ormol 2.000 4.600 8.960 
Sredisoo ob Dravi 0 3.200 1.800 
Sveti Toma.! 0 2.360 1.200 
Kidrioovo 0 0 0 
Cirkulane 600 1.200 1.400 
Majsperk 0 1.000 1.600 
Makole 0 500 3.000 
Podlehnik 0 389 1.000 
Videm 0 1.400 4.500 
layrC 0 1.000 2.000 
Zetale 0 47 1.053 
Destmik 0 0 2.000 
Sveti Andrai 0 0 1.330 
Tmovska vas 0 300 2.100 
JUrSinci 0 549 1.420 
Lenart 0 0 5.000 

VIr. O~lne Podravja 

rosti. Zeleli so, da vsebina darilnih 
vreck ostane skrivnost; zaupali pa 
so nam, da bode dania sestavljali 
igraca, knjiga in kaklna sladkarija. 
Vrednost enega darila bo znalala 
okoli 11 evrov, skupaj bode obda
rili vee kot 400 otrok. Pripravili jim 
bode ltin pnreditve (dve v Vidmu 
pri Ptuju, po eno na Selih in v Zgor
njem Leskovcu), program bode 
pripravili domaca osnovna sola in 
drustva. 

Na videmski obcini so lani ku
pili nove praznicne lucke, ki so 
jih namestili na kandelabre jayne 
razsvetljave po vseh krajevnih 
skupnostih, letas so obcinsko 
stavbo se dodatno okrasili. Novo
letne jelke ne bode posta viii, tudi 
ognjemeta ne nacrtujejo, saj silve
strovanja na prostem ne prirejajo. 

Zavrc 
V lavrcu bode za obdantev 

predlolskih in lolskih otrok letos 
namenili okoli 2.000 evrov. Darila 
bode prejeli otroei od enega leta 
starosti do vkljucno tretjega ra
zreda osnovne lole, skupaj pnb
liino 150 otrok. Na obcini so pave
dali, da se vedno potrudijo izbrati 
didaktiena in zanimiva darila: »Po
sebno danlo je igrica, ki jo vsako 
leta pripravijo ucend nase sole, 
za kar jih obeina skromno nagra
di. Sarna vsebina darila naj bo tudi 
letos preseneeenje.« 

Za novoletno krasitev obeine 
bosta poskrbela zavrlka obcina 
in Turisticno drustvo Zavre, stala 
bo okoli 1.000 evrov. Obcinskega 
ognjemeta se nikoli niso pripravili, 
tudi letos ga ne bodo. 

Zeta Ie 
Na ObCini Zetale bode letos 

obdarovali vse otroke do vkljuc
no sestega leta starosti, skupaj 81 
otrok. la to bode namenili 1.053 
evrov, vrednost posameznega 
paketa bo 13 evrov. Na obcini so 
pojasnili, da bode dania prilagodili 
starosti otrok: »)Zato bodo, odvis
no od starosti otroka, v vreekah 
magnetna tablica za razvoj grafo
motorike, zoga, druiabna igra stiri 
v vrsto, kolebnica, naglavna lucka 
za sprehode v temi, sestavljanka 
ali knjiga ter sladko presenecenje.« 

Za novoletno okrasitev obli· 
ne bode letos namenili okoli 47 
evrov. Namenili jih bode za zuna
nje lucke za jelko, dnuge krasitve 
niso predvideli. Ker ne bodo orga
nizirali silvestrovanja na prostem, 
pa tudi prihodki obcine so vse nit
ji, tudi ognjemeta ne nacrtujejo. 

Oestrnik 
Obcina Destrnik je letos za ob

darovanje otrok namenila 2.000 
evrov. 5 praznicnimi paketi, v 
katerih bode knjige za otroke in 
sladkanje, bode obdanli 170 otrok 
v starosti od enega do sedmih 
let. V prorac~nu pa letos nimajo 
sredstev za nabavo novoletne ok
rasitve. Tudi ognjemeta iz finane
nih in ekololkih vidikov ne bode 
izvedli. 

Sveti Andraz V 

Siovenskih goricah 
Za praznicno obdarovanje 

otrok bode letos porabili okrog 
1.330 evrov, v to je vkljucena tudi 
prestava s prihodom Boz;cka. Ob
darili bode 93 otrok v starosti od 
enega do sedmih let. Otroei bode 
dobili knjigo, igracko in sladkanje, 
tako kot vsako leto. Za novoletno 
okrasitev bode uporabili obstoje
co praznicno razsvetljavo, strosek 
bo Ie por .. ba elektnene energije. 
Ognjemeta ne bode organizirali, 
ker nimajo javnega silvestrovanja. 

Trnovska vas 
Za novoletno obdarovanje ot

rok so letas namenili okrog 2,100 
evrov. S praznicnimi paketi bode 
razveselili okrog 140 otrok v sta
rosti od dveh do sedem let. V 
darilni vrecki bo kaklna didaktic
na igracka ter nekaj sladkega. la 
praznicno okrasitev bode upora
bili okraske iz prejlnjih let, za 300 
evrov pa 50 kupiJi novih. Ognje
meta ne bode pripravili, v prora
lunu za [etos tudi niso predvideli 
sredstev za te namene. 

Jursinci 
Prazn;cna darila je y abcin; 

Jurlinei letos prejelo,171 otrok v 
starosti od dveh do sedem let. 
Ze po tradieiji so jih prejeli na 
miklavzevo. Vrednost ·posame
znega darila je 8ao evra in je za 
vse otroke enaka. Letos 50 otrod 
dobili drulabno igro. Vedno sku
Saio najti danlo, ki je namenjeno 
obema spoloma in po starosti 
ustreza vsem otrokom ter ima po
ucno nato. Skupaj so za praznicno 
obdarovanje otrok porabili nekaj 
manj kot 1-420 evrov. Ognjeme
tOY ne organizirajo. Vsako leta v 
praznicnem Casu v centru obcine, 
v kroziscu, stoji okraseno drevo, 
svetlobne okraske s praznicnimi 
motivi so namestili tudi na dro
gove. la obnovo praznicne okra
sitve SO letos porabili 549 evrov. 

Lenart 
V letolnjem proraeunu obeine 

Lenart so za obdarovanje otrok 
v starosti od enega do sedmih let 
predvideli 5.000 evrov, vkljucno 
s tremi lutkovnimi predstavami, 
dvema v Lenartu in enD v Volieini. 
Skupaj bode obdanli 610 otrok. V 
danlni vrecki so vsako leta pobar
vanka oz. otroska knjiga, koledar, 
sladkarije in bon pet evrov za na
kup v Baby centru. 

Ze lest ali sedem let ne pnp
ravljajo ognjemetov, temvec s 
sredstvi, ki bi jih sicer porabili za 
te namene, nadgrajujejo praznie
ne prireditve za vse generacije, ki 
jih je vsako leta resnicno velika. 
Praznicno okrasitev so izvedli z 
obstojeeo dekoraeijo, ki so jo ku
pili v prejlnjih letih, letos dodajajo 
samo elekte, brez dodatnega de-
na~a. 

MG, DK, MZ, EM, ML 


