
3000 Celje, Prešernova ulica 23, T 03 426 48 00, F 03 426 48 10, Knjigarna: T 03 490 14 21, F 03 490 14 22
1000 Ljubljana, Nazorjeva ulica 1, T  01 244 36 52, F 01 244 36 75, Knjigarna: T 01 244 36 50

info@celjska-mohorjeva.si  •  www.mohorjeva.org

Podatki o knjigi
  Naslov: Miklavževa zlata palica
  Avtorica: Stanka Devjak
  Ilustrirala: Daša Simčič 
  Urednica: dr. Cvetka Rezar Mlakar
  Velikost: 165 mm x 235 mm
  Vezava: mehka
  Število strani: 24
  Število ilustracij: 12
  ISBN: 978-961-278-605-2
  Cena: 6,50 €
  Založnik: Celjska Mohorjeva družba
  Leto izdaje: 2022

StaNka devjak - mIklavževa zlata palIca
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Zgled dobrote za vse čase
Avtorica ob toplih in barvitih ilustracijah v dramatični pripovedi 
spretno poveže dve zgodbi o svetem Miklavžu kot velikem 
zgledu dobrote in zavetniku mornarjev. Najprej spomni na 
legendo o Miklavževi dobroti do treh revnih mladenk, nato pa 
še na manj znano legendo o Miklavževi pomoči mornarjem. 

Sveti Miklavž je bil dober mož in je velik svetnik. V neizmerni 
dobroti se je odpovedal svoji zlati palici in s tem priskrbel doto 
trem revnim mladenkam, da niso padle v sramoto, temveč 
so se lahko poročile. Prisluhnil je tudi angelom varuhom, 
naj priskoči na pomoč mornarjem. Podal se je v neurje in jih 
rešil pred brodolomom. Njegova dobrota se mu je povrnila: 
spet je dobil palico, s katero je lahko obiskal otroke in jih 
obdaril z Miklavževimi dobrotami. Sveti Miklavž še danes 
spodbuja k dobrodelnosti in pomôči bližnjim. 

O avtorici
Stanka Devjak piše pesmi in 
pravljice za otroke. Prvo objavo 
otroške zgodbice ji je prijazno po-
nudila Celjska Mohorjeva družba v 
Družinski pratiki za leto 2005. Od 
tedaj se skoraj vsako leto pojavlja 
med avtorji te priljubljene publika-
cije. Pri različnih založbah je izšlo 

več otroških slikanic z njenimi besedili, zlasti adventnih, 
božičnih, postnih in velikonočnih zgodb ter dve pesniški 
zbirki za odrasle.

O ilustratorki
Daša Simčič, slikarka in ilustra-
torka, je z ilustracijami opremila 
nekaj deset knjig. Diplomirala je 
na Akademiji likovnih umetnosti v 
Ljubljani in se po diplomi ukvarjala 
z risanjem in oblikovanjem lutk v 
Lutkovnem gledališču Ljubljana. 
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Redno sodeluje na Bienalu slovenske ilustracije, imela pa je tudi že nekaj samostojni razstav. Uveljavlja 
se tudi z ilustracijami v otroških revijah.
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