
2. sporočilo  za Teden pisanja z roko 2019 
 
 
Spoštovane koordinatorke in koordinatorji! 
 
Še slabe tri mesece nas loči od Tedna pisanja z roko 2019. Ker bodo vmes decembrski prazniki, je časa 
manj kot če bi bili običajni meseci. Po drugi strani pa je december priložnost za več pisanja z roko, saj 
so tu božično novoletna voščila, ki jih boste, upamo, (tudi) letos napisali z roko.  
 
Priprave na Teden pisanja z roko, ki bo od 21. do 25. januarja 2019, potekajo v skladu z načrtom.  V 
tem času smo dobili nov logo Društva. Pripeta sta logo Tedna pisanja z roko 2019 in logo Društva. Naj 
tudi povem, da je v pripravi pismo podpore ministra za izobraževanje, šolstvo in šport dr. Jerneja 
Pikala Tednu pisanja z roko 2019, ki ga bomo posredovali v naslednjem sporočilu. 
 

1. Za Teden pisanja z roko 2019 bodo na voljo plakati in razglednice z zimsko tematiko. Oboje 
boste lahko dvignili med 15. novembrom in 10. decembrom 2018 in sicer na naslednjih 
lokacijah po vnaprejšnjem dogovoru: 

 
Ljubljana, Marijana Jazbec, Kuzmičeva 5,  telefon 030 998217, e: marijana@pisemozroko.si 
Kranj, Romana Debeljak, Šolski center Kranj, Kidričeva 55, telefon 04 280 4000, e: 
romana.debeljak@sckr.si 
Celje, Danijela Marolt, Gimnazija Celje Center, Kosovelova 1, telefon 031 372 066, e: 
danijela@pisemozroko.si 
Maribor, Aleksandra Kosec, Loška c. 6, 2000 Maribor, telefon 041640 756, e:  
aleksandra.kosec@gmail.com 
Ajdovščina, Ksenja Sulič, Ljudska univerza Ajdovščina, Stritarjeva 1a, telefon 051 419119, e: 
ksenja.sulic@lu-ajdovscina.si 
  
Ker bodo letos plakati večji (50x70 cm), smo menili, da dobi vsaka udeležena ustanova po 2 
plakata.  Ponovno vas želim spomniti, da lahko dobite 150 izvirnih razglednic z zimsko tematiko 
'Radi pišemo z roko' brezplačno, če postane vaša ustanova član Društva. Pristopno izjava in 
razglednice najdete v priponki. Vsi drugi lahko zimske razglednice  kupite v kompletu (14 
razglednic za 10 evrov) ali posamezno, 1 razglednica 0,50 evra. Naročila lahko posredujete na e: 
info@pisemozroko.si ali po tel. 030 998217. 
 
2. Prav tako je še čas za naročilo priložnostih obiskov in predavanj, o katerih smo pisali v prvem 

sporočilu koordinatorjem, 21.9. Določeni termini so še prosti. 
 
3. Letos bo osrednja tema pisanje posvetil v knjige. Pripravite se na to. Predvidevamo, da se 

nam bodo v Tednu pisanja z roko 2019 pridružili tudi poslanci v parlamentu. Povabili smo jih, 
da bo vsak napisal  v knjigo posvetilo in jo podaril enemu otroku.  Prvič, knjiga je odlično 
darilo, eno najbolj osebnih. In drugič, če ne napišete posvetila, ste zapravili lepo priložnost, 
da ostanete prejemniku v trajnem spominu.  

 
4. Tu je tudi prva naloga za vas. Prosim, da v nekaj alinejah sporočite, kako boste obeležili 

Teden pisanja z roko 2019. Načrt aktivnosti pošljite na e-naslov info@pisemozroko.si do 10. 
novembra 2018. 
 

5. Društvo Radi pišemo z roko se bo predstavilo na Posvetu ravnateljev osnovnega in srednjega 
šolstva v Portorožu in na Slovenskem knjižnem sejmu v Ljubljani v mesecu novembru. 
Veseli bomo vašega obiska. 
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Toliko. Želim vam lepe krompirjeve počitnice in veliko ustvarjalnega navdiha pri pripravi načrta 
aktivnosti za Teden pisanja z roko 2019. 
 
Prisrčno vas pozdravljam. 
 
Marijana  

 
 

 
 


