
Drage kolegice in kolegi! 
 
Upam, da ste si nabrali veliko dobre volje in novih moči med prazniki. Naj bo zdravo in srečno novo 
leto. 
Manj kot 14 dni nas loči od Tedna pisanja z roko, ki bo do 21. do 25. januarja 2019. 
 
Pošiljam nekaj koristnih informacij. 
 

1. Plakati. Tisti, ki jih še niste dvignili, se lahko oglasite v naslednjih dneh na naslednjih naslovih 
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 
 

2. Predavanja. Dve vrsti predavanj je še na voljo. 
a) Skrita sporočila v pisavi, predavateljica Marijana Jazbec.  
b) Medkulturno predavanje mednarodnih žensk iz Društva SILA. Gospe govorijo angleško. 

Svojo udeležbo so potrdile: 
Jen Levy, Tajvan, jezik: kitajski 
Takako Kimura-Ude, Japonska, jezik: japonski 
Kathy Locke, Anglija, jezik: angleški 
Zita Majaros, Madžarska, jezik: madžarski 
Marta Helena dos Dantos Berglez, Brazilija, jezik: portugalski 
 
 

Predavanja so brezplačna. Šola poravna le potne stroške (iz Ljubljane). Članstvo v Društvu ni 
pogoj, je pa zaželeno. 

 
Da bi bili čim bolj učinkoviti, vas prosim, da za predavanja pokličete po telefonu. Ustno se 

bomo dogovorili o datumu in uri ter po tem pisno potrdili dogovorjeno. Tel. 030 998217. 
 

3. Poročanje. Med Tednom in po koncu Tedna pričakujemo veliko fotografij in opisov, kako, kaj, 
kje, kdo in koliko ste pisali z roko. Še posebej bomo veseli video posnetkov. Ne pozabite 
zapisati, koliko udeležencev je sodelovalo. Da se ne bi ponovila slaba izkušnja iz lanskega leta, 
ko ste pošiljali fotografije kot priponke v e-pošti in tako 'zablokirali' moj e naslov, smo letos 
izbrali bolj prijazen način za pošiljanje, tj prek www.wetransfer.com. V priponki so navodila, 
ki jih je skrbno pripravil naš informatik Rok Lipnik. Prepričana sem, da ne boste imeli s 
pošiljanjem  težav. 

 
4. Vabim vas, da objavljate zanimivosti iz Tedna pisanja z roko v socialnih in klasičnih medijih. 

Širite pobudo za več pisanja z roko v vašem lokalnem okolju! Več ko bo objav, dlje se nas bo 
slišalo in bolj uspešni bomo v naših prizadevanjih. 
 

5. Če niste dobili vseh naših sporočil, si jih lahko ogledate na spletni strani Društva 
www.pisemozroko.si (kliknite na Teden pisanja….) 
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Druga pojasnila lahko dobite na e-naslovu info@radipisemozroko.si ali po telefonu 030 998217. 
 
Lep pozdrav in hvala za sodelovanje! 
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Prenos datotek z WeTransfer 
Obiščite spletno stran na povezavi www.wetransfer.com  
Prikaže se vam spletna stran: 

 
Izberete »I agree«  
V naslednjem koraku (če se pojavi) pa »Take me to Free« 

 
 

http://www.wetransfer.com/


 
Nato izberete »Add your files« in dodate datoteke, ki jih želite poslati (fotografije, video,…). 
Pod »Email to« zapišete info@pisemozroko.si  
»Your email« je vaš elektronski naslov in ga zapišete 
V delu »Message« pa zapišete sporočilo, ki ga dodajate k vsebini. 

 
S klikom na »Transfer« boste poslali svoje datoteke. O prevzemu boste tudi obveščeni z e-pošto od 
WeTransfer. 
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