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ZBIRKA ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC 2003/2004–2020/2021 
18 LET - 322.500 KNJIŽNIH DARIL ZA NAJBOLJŠE ZLATE BRALKE IN ZLATE BRALCE 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 

Zlate bralke in zlati bralci  
ob zaključku letošnjega bralnega leta Bralne značke® prejmejo darilno knjigo 

Partljič.doc, ki sta jo uredila Miha Mohor in Tone Partljič,  
ilustriral Iztok Sitar, spremna besedila so prispevali Miha Mohor, Tone Partljič in Drago Jančar. 

……………….............................................................................................................................. 
 

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS v okviru zbirke Zlata bralka, zlati bralec letos že 18. leto podarja knjižna darila 
vsem zlatim bralcem, devetošolcem, ki so vseh devet let brali za bralno značko. Akcijo vsa leta zvesto podpira družba 
Telekom Slovenije, zato je Zlata bralka, zlati bralec ne le prva, ampak tudi najdlje trajajoča vseslovenska knjižna 
darilna akcija. 

 

Letos bodo vsi zlati bralci, mentorji branja in šolske knjižnice v Sloveniji ter v slovenskem zamejskem in delu 
zdomskega/izseljenskega prostora prejeli knjigo Partljič.doc, ki sta jo uredila Miha Mohor in Tone Partljič, ilustriral 
Iztok Sitar, spremna besedila so prispevali Miha Mohor, Tone Partljič in Drago Jančar. Izšla je v nakladi 9.000 
izvodov. Mladi bralci bodo knjige dobili pri svojih mentorjih v šolah. Velike zasluge za to, da bodo knjige prišle na šole 
pravočasno, imajo tudi društva in zveze prijateljev mladine po Sloveniji, ki podpirajo Društvo Bralna značka Slovenije 
- ZPMS tudi pri tem projektu.  
 

V knjigi je zbranih šestnajst besedil Toneta Partljiča, vsa so pospremljena s kratkimi, duhovitimi avtorjevimi 
komentarji.  

 

Za mentorje zlatih bralcev in novinarje smo 13. maja ob podpori zoom aplikacije pripravili novinarsko konferenco 
in pogovor z avtorjem, ki ga je vodila Darka Tancer Kajnih in smo ga uresničili v Mariboru, v sodelovanju z 
Mariborsko knjižnico. 
Z nami so bili ob ustvarjalcih predstavniki Telekoma Slovenije, JAKRS, predstavniki Občine Prevalje ter številni 
mentorji branja iz vsega slovenskega prostora. 
 

Pretekla leta je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS za vse zlate bralce organiziralo osrednjo zaključno prireditev 
Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer se je vsakič zbralo okrog 1.200 navdušenih mladih bralcev in njihovih mentorjev.  
Letos, ob 60-letnici Bralne značke, smo z novinarsko konferenco ob izidu knjige za zlate bralke in bralce odprli 
praznovanje častitljive obletnice. Obeležili jo bomo z vrsto različnih dogodkov in osrednjo slovesnostjo 20. maja na 
Prevaljah, rojstnem mestu Bralne značke, s podelitvijo častnega pokroviteljstva predsednika države Boruta Pahorja.  
Mladim bralcem bo 22. maja namenjena otvoritev Prvega festivala Bralne značke, ki bo ob sodelovanju različnih 
literarnih ustvarjalcev in glasbenikov potekala v virutalni obliki s podporo družbenih omrežij. Dogajanje se bo kot 
Spletni festival Bralne značke nadaljevalo med 24. in 28. majem, na katerem bomo prek zoom aplikacije za mlade 
bralce vsak dan organizirali po dva nastopa slovenskih mladinskih avtorjev.  
 

DARILNE KNJIGE BRALNE ZNAČKE: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je od šolskega leta 2003/2004 v 18 letih 
razdelilo skupaj že 636.000 izvodov vseh darilnih knjig, od tega 322.500 knjig osemnajstim generacijam zlatih bralk 
in bralcev, 288.500 izvodov darilnih knjig za prvošolce in 25.000 drugih darilnih knjig Društva Bralna značka Slovenije 
– ZPMS. 
 

Več informacij: 
Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS 
info@bralnaznacka.si , 01 4300 557/8 
 

Projekt omogoča                     Program Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS sofinancira 
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