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17. SEPTEMBER, DAN ZLATIH KNJIG 
Darilne slikanice za vse prvošolce! 

 

Ponikalnice 

Miroslava Košute z ilustracijami Suzi Bricelj 

 

 

Pri Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS smo tudi letos uspeli  

in skupaj s podjetjem HOFER, drugimi podporniki in Javno agencijo za knjigo RS pripravili  

darilno slikanico za vse prvošolce. 

 

 

Tudi letos bomo razdelili kar 25.500 slikanic,  

in sicer prav vsem prvošolcem v Sloveniji ter slovenskim otrokom zunaj slovenskih meja. 

Nekaj izvodov bo ostalo v šolskih knjižnicah in pričakalo bralce naslednjih generacij. 

 

Podelitev bo vseslovenski dogodek. 
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Program Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS sofinancirajo: Javna agencija za knjigo RS, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu,  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (ZRSŠ). 

Podporniki Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS so: Telekom Slovenije, HOFER, Elektro Ljubljana, Atlantic Droga Kolinska, Krka, BTC, SVIZ Slovenije, Ceeref. 
Pri posameznih projektih sodelujejo še drugi sponzorji in podporniki. 

Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS je član Zveze prijateljev mladine Slovenije. 
Besedna zveza Bralna značka® je registrirana blagovna znamka Zveze prijateljev mladine Slovenije. 

 

 Šole smo prosili, naj slikanice razdelijo v petek, 17. septembra 2021,  

da bomo tako skupaj po vsej Sloveniji na najlepši način obeležili  

dan zlatih knjig, 17. september, začetek bralnega leta Bralne značke. 
 

 

Ob slovesnih podelitvah slikanic bodo z najmlajšimi tudi letos slovenski ustvarjalci! 
 
 

Kulturni dom na Proseku (ob 9.00),  
za prvošolce iz Proseka, Opčin, Repna, Trebč in Bazovice: Miroslav Košuta  

OŠ Metlika in OŠ Podzemelj (ob 9.00 in 11.00), soorganizacija DPM Metlika: Maša Ogrizek 
OŠ Franceta Prešerna Ribnica (ob 9.00 in 10.30): Anja Štefan 
OŠ Blanca (ob 9.25), soorganizacija ZPM Krško: Irena Cerar 

OŠ Livada Ljubljana (ob 10.00): Andrej Rozman Roza  
OŠ Železniki (ob 10.00): Ivan Mitrevski 

 
 

   
 
 
 

Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujemo podjetju HOFER,  
ki s svojim prispevkom že 7. leto zapored omogoča,  

da slikanico prejmejo vsi prvošolci v Sloveniji in slovenski otroci zunaj njenih meja. 
Ponosni smo, da se ob podelitvah slikanic vsako leto z otroki srečujejo tudi slovenski avtorji. 

 

  


