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Zadeva: Prežihova bralna značka in Palček bralček 2022 –  

19. BRALNI MARATON 
 
 
 
Draga mentorica, dragi mentor Prežihove bralne značke! 
 
 
Ob začetku letošnjega branja za Prežihovo bralno značko vabimo na 19. BRALNI MARATON, ki bo v 
ponedeljek, 4. oktobra 2021, ob 10. uri, na Trgu svobode. Že devetnajsti zapored bomo ponudili 
prostor mladim ustvarjalcem na Bralnem maratonu, s katerim sedaj že tradicionalno slavnostno 
otovorimo novo Bralno sezono, ki se je sicer začela na Dan zlatih knjig 17. 9. 2021.  
 
Mlade ustvarjalce vabimo, da skozi lastno poezijo ali poezijo drugih avtorjev izrazijo svoje misli, želje 
in pričakovanja, tokrat na temo Razigran uživaj dan!, ki tema letošnjega Tedna otroka®, v sklopu 
katerega bomo letos pripravili Bralni maraton. Bralni maraton je tako priložnost, da mlade 
spodbudimo k literarnemu ustvarjanju in javnemu nastopanju.  
 
Na BRALNEM MARATONU se lahko predstavijo ,,maratonci'' iz osnovnih in srednjih šol, največ dva 
iz vsake šole. Nastop posamezne šole naj ne bo daljši od treh minut.  
 
Letošnja posebna situacija od nas znova zahteva veliko mero skrbne priprave. Tako smo tudi 
pristopili k organizaciji letošnjega Bralnega maratona. Na prireditvenem prostoru bodo veljala vsa 
navodila za preprečevanje okužbe s COVID 19. Pripravili bomo sedežni red za šole, da bi tudi na ta način 
v največji možni meri onemogočili neposreden stik z drugimi, ustvarjen bo protokol gibanja in upoštevani 
takrat veljavni predpisi. Podrobnejša navodila za izvedbo dogodka bomo pravočasno posredovali 
prijavljenim.  
 
Prijave nam pošljite najkasneje do srede, 29. septembra, na elektronski naslov: ursa@zpm-mb.si. 
Poleg imena in priimka bralca, nam pripišite še naslov in avtorja pesmi oz. natančno navedite, če 
ja avtor pesmi udeleženec bralnega maratona in naslov pesmi. Vse, ki bodo prebrali svoje pesmi, 
prosimo, da nam en izvod pesmi oddajo na prireditvenem prostoru, saj bomo dopolnili zbirko pesmi, ki jo 
ustvarjamo od leta 2011. Lahko pa nam avtorsko pesem sodelujočih posredujete tudi po elektronski pošti.  
 
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje in se veselimo prijetnega bralnega druženja z Vami in Vašimi učenci 
ter dijaki.  
 
 
Urša Žiger 
Koordinatorica dejavnosti in projektov 
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