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Posebej se zahvaljujemo podjetju Hofer, ki je s svojim sponzorskim prispevkom omogočilo, da bodo slikanico v šolskem letu 2015/2016 prejeli vsi prvošolci v 

Sloveniji in slovenski otroci zunaj njenih meja. Program Bralne značke podpirajo Telekom Slovenije, BTC City in SVIZ Slovenije. Program Bralne značke sofinancira 

Javna agencija za knjigo RS. 

 
 

 

 

 

 

Pozdravljeni dragi učenci – bralci knjig za Bralno značko, mentorji in vsi ljubitelji branja! 

17. september (dan zlatih knjig, dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za 

bralno značko) je letos prav poseben dan.  

Bralna značka praznuje 55 let, zato bo vsak prvošolec prejel slikanico Ostržek bere za bralno značko 

(avtorice Tilke Jamnik in ilustratorja Petra Škerla). Poskrbeli smo, da so prvošolci dobili slikanice prav na 

današnji praznični dan. Tako  smo skupaj obeležili dan zlatih knjig in začetek bralne sezone.   

Vsem učencem želimo vesel dan zlatih knjig, hkrati pa vabljeni k branju za Bralno značko in obisku šolske 

knjižnice, kjer vas že z veseljem pričakujemo! 

                                                                                           Koordinatorka Bralne značke na šoli 

                                                                                                         Zlatka Horvat 

Program Bralne značke podpirajo tudi Telekom Slovenije, BTC City in SVIZ Slovenije, sofinancira pa ga Javna 

agencija za knjigo RS. 

Hkrati Društvo Bralna značka Slovenije –ZPMS z veseljem sporoča, da se je s podjetjem Hofer, ki je 

omogočil tisk tako velike naklade slikanic za prvošolce, dogovorilo še za drugačno vrsto sodelovanja. V vseh 

Hoferjevih trgovinah boste v letošnjem letu našli zelo ugodno ponudbo kakovostnih otroških in mladinskih 

knjig z oznako Bralna značka priporoča. Izbore pripravljajo strokovni sodelavci Društva Bralna značka 

Slovenije – ZPMS in so usklajeni s priročniki MKL, Pionirske knjižnice. Vse izbrane knjige bodo nosile oznake 

s starostno skupino otrok, ki so ji namenjene. Prva letošnja akcija se bo začela prav danes,  17. 9. 2015, in 

bo trajala do razprodaje zalog.                                         

 


