
 
Dragi bralci, ki opravljate Bralno značko, in starši! 
Društvo Bralna značka nam je poslala prijazno ponudbo, ki jo lahko 
izkoristijo učenci, ki imajo težave z dostopom do knjig. V kolikor bi vaš 
otrok želel prebrati katero od spodaj navedenih knjig (glej 1. točko) oz. 
drugo po izboru mentorja oz. Društva Bralna značka (glej 2. točko), 
svoj domači naslov pa ste pripravljeni posredovati Društvu Bralna 
značka, mi naslov knjige in vaš domači naslov, kamor bi želeli prejeto 
izbrano knjigo, čimprej posredujte na: polona.koncar@oshorjul.si. 
 
        knjižničarka Polona Končar 
 
 
1. Darilna knjiga iz zbirke zlata bralka/zlati bralec za mladega bralca, ki nima možnosti, da 

bi prišel do bralnega gradiva. Na voljo po nekaj izvodov:  
1. triada: S. Makarovič, Škrat Kuzma dobi nagrado; P. Svetina: Kako je gospod 

Feliks tekmoval s kolesom; L. Suhodolčan, 7 nagajivih;  
3. triada: Album 14/15/16; D. Dim, Distorzija; M Cerar, Demokracija; I. Ilich Pota 
knjige; I. Karlovšek, Gimnazijec; S. Vegri, Naročje kamenčkov; Noordung.doc; J. 
Vidmar, Otroci sveta; J. Vidmar, Pink; S. Kosovel, Barž=Kons; B. A. Novak: Oblike 
neba. 

Knjigo seveda lahko pošljemo mlademu bralcu le, če se družina odloči, da nam zaupa 
naslov. Knjigi bomo priložili razglednico (z znamko), kamor bo mladi bralec zapisal 
avtorja in naslov knjige ter jo ocenil (od 1-5, kot v šoli 😊), razglednico pa poslal na BZ. 
Potek dela za BZ z mentorjem je tudi v tem primeru tak, kot običajno – če bralec 
opravi, kar sta se z mentorjem dogovorila, se mu knjiga prizna za BZ. 
Bralec knjigo lahko obdrži v svoji domači knjižnici. 

  
1. Darilna knjiga za mladega bralca, ki nima možnosti, da bi prišel do bralnega gradiva: Pri 

Bralni znački imamo na voljo nekaj izvodov knjig, ki jih lahko pošljemo mladim bralcem, 
za katere mentorji menite, da bi brali, če bi le mogli/znali do bralnega gradiva. 
Potrebovali bomo podatke o starosti (lahko triletje) in bralnih interesih mladega 
bralca. Knjigo seveda lahko pošljemo mlademu bralcu le, če se družina odloči, da nam 
zaupa naslov. Knjigi bomo priložili razglednico (z znamko), kamor bo mladi bralec 
zapisal avtorja in naslov knjige ter jo ocenil (od 1-5, kot v šoli 😊), razglednico pa 
poslal na sedež BZ. 
Potek dela za BZ z mentorjem je tudi v tem primeru tak, kot običajno – če bralec 
opravi, kar sta se z mentorjem dogovorila, se mu knjiga prizna za BZ. 

 


