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MIKLAVŽEVANJE 2022

Občina Miklavž na Dravskem polju

Dragi otroci in starši,
z veseljem vas obveščamo, da bo sveti Miklavž 
 tudi letos razveselil ter obdaril naše najmlajše 
občane, in sicer ob upoštevanju vseh priporočil 

 in navodil v nedeljo, 5. 12. 2022.
Da bo veselje nepopisno, vas vabimo, da prijavite 
svoje otroke, Občina Miklavž na Dravskem polju 
pa se bo potrudila, da bodo vsi prijavljeni prejeli 
Miklavževo darilo. Obdarovali bomo otroke s 

stalnim prebivališčem v naši občini, ki niso starejši 
od 8 let (vključno z letnikom 2014).

Spodaj objavljeno prijavnico za miklavževanje 
izpolnite (najdete jo tudi na spletni strani www.
miklavz.si) ter le-to izpolnjeno in lastnoročno 

podpisano pošljite na elektronski naslov  
urednistvo@miklavz.si ali po redni pošti na naslov 

Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 
Miklavž na Dravskem polju, lahko pa jo prinesete tudi 

v poštni nabiralnik, ki se nahaja na zgradbi občine.

Zaradi lažje organizacije prosimo, da nam prijavnico, ki je pogoj za udeležbo na miklavževanju, 
posredujete najkasneje do srede, 30. 11. 2022 (po navedenem datumu prijava žal več ne bo možna).

Vljudno vabljeni k prijavi!

(pobarvanka)

V Občini Miklavž na Dravskem polju se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato bomo vaše podatke in podatke otroka skrbno varovali 
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Splošno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list Evropske unije L 119, 4. 5. 2016) ter jih uporabili le za potrebe miklavževanja v letu 2022.

PRIJAVNICA ZA MIKLAVŽEVANJE 
V OBČINI MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU V LETU 2022  

Ime in priimek otroka:         ,

rojen/a leta      , iz naselja            se, prijavljam za miklavževanje, ki bo 5. 12. 2022.

Podpisani starš oz. zakoniti zastopnik       dovoljujem, da občina 

navedene podatke uporabi za namen miklavževanja. Prav tako izjavljam, da bom na prireditvi 

upošteval vsa navodila organizatorja ter se držal vseh priporočil NIJZ. Prireditev bo organizator tudi 

snemal in fotografiral, zato dovoljujem objavo fotografij v medijih Občine Miklavž na Dravskem polju.

Datum:         Lastnoročni podpis starša oz. zakonitega zastopnika:



Dragi otroci iz Občine Miklavž na Dravskem polju,
sv. Miklavž vas letos prvič vabi, da v njegov nabiralnik, ki so ga postavili njegovi 
angelčki in parklji, oddate svoja na roko napisana pisma ali risbice. Nabiralnik 
bo od 21. novembra postavljen v amfiteatru. Otroci stari od 0 do 8 let, boste sv. 
Miklavžu s svojim pismom polepšali praznični čas, sam pa se bo potrudil pisma 
prebrati ter tri pisma še posebej lepo nagraditi. Zato, če želite sodelovati, lahko 
na pismo napišete tudi svoje ime in priimek. 
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MIKLAVŽEV NABIRALNIK
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Občina Miklavž na Dravskem polju je s pomočjo podjetja Kovinarstvo Bučar, d. o. o. 
in Trgovine ličar, Aleš Rokavec, s. p. v amfiteatru postavila Miklavžev nabiralnik. 
Z odličnim sodelovanjem lokalne skupnosti in lokalnima podjetjema je tako dosežen 
dober namen. Podpora donatorjev je neizmerno dragocena in nepogrešljiva, predvsem 
pa kaže na medsebojno povezanost. Donatorjema se iskreno zahvaljujemo, da sta se 
nemudoma in z veliko mero posluha odzvala našemu pozivu za sodelovanje pri izdelavi 
Miklavževega nabiralnika. Njuno dejanje kaže, da jima je mar za lokalno skupnost, nas 
pa žene naprej in daje potrditev, da bomo kot skupnost ostali povezani tudi v bodoče. 
Zavedamo se, da sami lahko naredimo zelo malo, skupaj pa zelo veliko. 

Prepričani smo, da bodo otroci Občine Miklavž na Dravskem polju navdušeni nad lepo 
izdelanim in pobarvanim nabiralnikom, v katerega bodo lahko oddali pisma za sv. 
Miklavža. Verjamemo, da bomo skupaj uspeli zanetiti iskrice v otrokovih očeh.

»Hvala je beseda mala, a tako velika, da lahko gore premika.«

Občina Miklavž na Dravskem polju

ZBIRANJE PRISPEVKOV ZA OBČINSKO GLASILO NAŠI IZVIRI

Naslednja številka Naših izvirov bo izšla konec novembra, zato prosimo vse sodelavce, da nam svoje 
prispevke pošljejo na naslov urednistvo@miklavz.si najkasneje do 21. novembra 2022.

Uredniški odbor

Torej, nikar se ne pozabite s svojimi starši oz. skrbniki sprehoditi mimo nabiralnika in vanj 
vreči pismo, kar lahko storite vključno do 30. novembra.

ZAHVALA
PODJETJU KOVINARSTVO BUČAR, d. o. o. in TRGOVINI LIČAR, Aleš Rokavec, s. p.


