
Cene gradiv:
• mapa SBP za devet let branja: 2,50 €
• cena kompleta treh nalepk: 1 € 
• zlate nalepke in priznanja: 

brezplačno

Priporočamo tudi: 
• Dnevnik branja: 12,90 €
• zvezek A 5: 2,20 €

Število kompletov nalepk 
(skupno za otroke in odrasle):

PRIJAVNICA za sodelovanje pri Slomškovem bralnem priznanju za otroke in odrasle

Župnija/družina (naslov):

Animator (naslov, telefon in e-pošta):

Število sodelujočih otrok:                                                    Število odraslih bralcev:

Število map: 

Število dnevnikov branja:                          Število zvezkov:                              Število nalivnih peres:

Kraj in datum prijave:                                                            Podpis:

 
Ljubljana – Celje, september 2022

Kjer je naša ljubezen, tam naše srce, naš zaklad. 
(Bl. Anton Martin Slomšek)

Spoštovani gospod župnik, spoštovani animatorji Slomškovega bralnega priznanja!
V septembru obhajamo Slomškovo nedeljo, ki nas vsako leto nagovarja, naj sledimo zgledu in 
spodbudam bl. Antona Martina Slomška. Ena izmed njih je povezana z ljubeznijo do slovenskega jezika, 
govorjene in pisane besede. Digitalizacija našega sveta je še pomnožila besede, podatke in misli, ki 
jih vsak dan sprejemamo. Zato je toliko pomembneje, da zapisane besede izbiramo zavestno. Čeprav 
odsevajo svet, v katerem živimo, naj segajo globlje. Naj vodijo k boljšemu in lepšemu odnosu do Boga, 
samega sebe, bližnjega in stvarstva. Prav to je tudi vodilo knjig iz Slomškovega bralnega seznama.

Knjige so razporejene v štiri starostne skupine. Bralce spodbudite, da izberejo knjige iz predlaganega 
izbora, po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki smo jih morda spregledali, a se vam zdi, da sledijo 
Slomškovi spodbudi: »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si 
pošteno srce in pamet kalili.« V vsaki starostni skupini smo posebej izpostavili pet knjig. Vabimo vas, da 
otroke spodbudite, naj med tri izbrane knjige uvrstijo vsaj eno izmed izpostavljenih. Če je le mogoče, 
pa pripravite tudi srečanje, na katerem se boste o prebranem skupaj pogovorili in si podelili svoje 
bralne izkušnje.

Informacije o poteku in prijavi za SBP najdete na zloženki in v pisarni 
Slovenskega katehetskega urada (SKU): Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana; 
01 434 72 88 ali 031 312 110; sku@rkc.si; http://sku.rkc.si/. Bralci se k 
sodelovanju za SBP prijavijo vsako bralno leto posebej. Prosimo, da število 
sodelujočih in naročilo map ter nalepk sporočite do 28. novembra 2022.  
Na spletni strani pod zavihkom »SBP« lahko preberete tudi nekaj 
koristnih namigov in spodbud. Možna je tudi spletna prijava. 

Cena mape SBP za devet let branja: 2,50 €; cena kompleta nalepk: 1 €; 
zlate nalepke in priznanja: brezplačno. 

Veselimo se skupnega druženja ob knjigah in snidenja na Slomškovi Ponikvi, kjer bo v soboto, 6. maja 2023,  
potekala sklepna prireditev SBP. Vsem želimo navdušeno branje!

Odbor za Slomškovo bralno priznanje 
Slovenski katehetski urad in Celjska Mohorjeva družba



Nekaj predlogov za delovanje bralnih skupin v župniji
 Bralci berejo različne knjige s predlaganega seznama, nato na skupnem srečanju z drugimi člani skupine 

podelijo kratko obnovo prebrane knjige, svoje razmišljanje o prebranem, spodbudijo razpravo, pripravijo 
okroglo mizo … 

 Med predlogi trikrat letno izberejo knjigo, o kateri se nato pogovorijo. Tematiko lahko poglobijo s pripravo 
predavanja, na katerega povabijo strokovnjaka, ki spregovori o obravnavani vsebini. 

 Dogovorijo se za redna (mesečna ali po dogovoru) srečanja, na katera se pripravijo tako, da preberejo 
izbrano knjigo ali njen del. Na srečanjih si podelijo svoja razmišljanja o prebranem, vprašanja in izzive, ki se 
jim ob tem porajajo.

Obilo bralnega navdušenja!
Medškofijski odbor za SBPo

Zvezek

Dnevnik branja

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE ZA ODRASLE
Slomškovemu bralnemu priznanju za odrasle (SBPo) se lahko pridružijo vsi, ki so že prerasli osnovnošolske 
klopi in radi berejo dobre knjige. Posameznik se lahko SBPo pridruži samostojno ali v okviru bralne skupine 
v župniji, v kateri se zbirajo odrasli bralci, da bi skupaj razmišljali ob prebranih knjigah z duhovno, versko, 
vzgojno, družbeno-kritično ali splošno etično tematiko.

Navodila za SBPo

1. Posameznik ali skupina se na SKU (sku@rkc.si; sku.rkc.si; 031 312 110) prijavi do 28. novembra 2022. 

2. Bralno leto 2022/23 za SBPo traja od septembra 2022 do septembra 2023, s sklepom na Slomškovem 
dnevu na Ponikvi v soboto, 23. septembra 2023.

3. SBPo opravi vsak, ki v tem obdobju prebere vsaj tri priporočene knjige. Na 
spletni strani SKU bo na »knjižni polici« objavljenih pet bralnih predlogov v 
septembru, decembru in marcu; v bralnem letu torej petnajst knjig.

Knjižna polica september–december 2022:
• Antonia Salzano Acutis, Paolo Rodari. Skrivnost mojega sina. Družina, 

2022.
• Branko Cestnik. Šesti pečat. Celjska Mohorjeva družba, 2022.
• Karel Mauser. Le eno je potrebno: Roman o škofu Frideriku Baragi. 

Ognjišče, 2022.
• Danica Ozvaldič. Krojenje tišine. Celjska Mohorjeva družba, 2022.
• Francine Rivers. Odrešenje ljubezni. Celjska Mohorjeva družba, 2022.

4. Sodelujoči na SKU sporočijo imena in priimke vseh, ki so opravili SBPo. Vsi 
prejmejo priznanja, na Slomškovem dnevu pa bomo izžrebali tudi knjižne 
nagrade.

5. Bralke in bralci lahko svoja razmišljanja o prebranih knjigah zapišejo v Moj 
dnevnik branja, ki ga je mogoče naročiti ob prijavi (cena: 12,90 €). V njem je 
dovolj prostora za osnovne podatke o prebranih knjigah, najljubše misli in 
osebni razmislek o vsebini. 

 


