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Vabilo in navodila za udeležbo na mednarodnem natečaju za najlepše pismo 
 
 
1. Ozadje 
Svetovna poštna zveza (Universal Postal Union – v nadaljevanju: SPZ) letos že enainpetdesetič 
organizira natečaj za najlepše pismo. K sodelovanju so vabljeni mladi z vsega sveta. Otroci in 
mladostniki na ta način spoznavajo lepoto pisane besede in se urijo v veščini pisanja. 
 
Slovenija je na natečaju prvič sodelovala leta 2016 in izjemno smo ponosni, da je med več kot 
980.000 pismi otrok in mladostnikov iz 64 držav učenka Osnovne šole Komandanta Staneta iz 
Dragatuša dosegla odlično tretje mesto. Tudi leto 2018 je bilo uspešno, saj je bila učenka 
Osnovne šole Beltinci nagrajena s posebnim priznanjem. 
 
Dosežena uspeha sta nas spodbudila k nadaljnjemu sodelovanju pri tem projektu, zato ob pomoči 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport osnovne šole tudi letos vabimo k sodelovanju. 
 
2. Navodila za sodelovanje 
 
2.1 Tema letošnjega natečaja: Napiši pismo vplivni osebi, zakaj in kakšne ukrepe bi 

morala sprejeti za zmanjšanje podnebne krize. (Originalni naslov: »Write a letter to 
someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis«.) 

 
Najnovejši podatki vodilnih znanstvenikov kažejo podnebne spremembe na svetovni ravni, 
kakršnih še ni bilo. Globalno segrevanje bo imelo kritične posledice za naravo in ljudi. Višje 
temperature in močnejši vremenski pojavi bodo povzročili tudi velike stroške za 
gospodarstvo in negativno vplivali na sposobnost držav pri proizvodnji hrane. Po mnenju 
znanstvenikov lahko človekovo delovanje spremeni potek dogodkov. Takojšnje, hitro in 
obsežno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bi lahko upočasnilo podnebne spremembe in 
njihove učinke. Zato želi SPZ z letošnjim natečajem zbuditi tudi med osnovnošolci skrb za 
naravo in jih spodbuditi, da začnejo razmišljati o nevarnostih neodgovornega ravnanja z 
naravo.  
 
2.2 Postopek 
 
2.2.1 Rok za oddajo 
Zainteresirane šole pošljejo le eno izbrano pismo najkasneje do 15. aprila 2022 na naslednji 
naslov: 
 

Naša št. :   U9/           /1a-2022/SB 
Vaša št. :  
Datum:  1.  2. 2022 
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2.2.2 Izbor 
Med prispelimi pismi bo zmagovalno slovensko pismo izbrala posebna komisija, ki bo šolo in 
avtorja obvestila o izboru in original ter prevod pisma skupaj z vsemi potrebnimi dokumenti 
poslala Mednarodnemu uradu SPZ najkasneje do 5. maja 2022. Posebna žirija Mednarodnega 
urada SPZ bo ocenila zmagovalna pisma, prejeta iz posameznih držav, ne da bi vedela, iz katere 
države so avtorji pisem.  
 
Kakovost pisem se ocenjuje po naslednjih merilih: 

− zgradba pisma, 
− upoštevanje teme, 
− domiselnost in 
− uporaba jezika. 

 
Člani žirije bodo izbrali tri najboljša pisma (tj. prvo, drugo in tretje mesto) in morda podelili še 
kako posebno priznanje. 
 
2.2.3 Nagrade 
Najboljši za svoj uspeh prejmejo posebno medaljo (zlato za prvo mesto, srebrno za drugo in 
bronasto za tretje) in certifikat ter morebitne druge nagrade, če tako odloči SPZ. 
 
SPZ bo prejemniku zlate medalje morda ponudila tudi potovanje v Bern (Švica), kjer je sedež SPZ, 
ali ga nagradila z nadomestno nagrado. O tem odloča SPZ. 
 
Avtorji, katerih pisma so posebej omenjena, niso pa zasedli prvih treh mest, prav tako prejmejo 
certifikat ter morebitne druge nagrade, če tako odloči SPZ. 
 
2.2.4 Pogoji za sodelovanje  
Na natečaju lahko sodelujejo udeleženci od 9. do 15. leta starosti. 
 
2.2.5 Vsebina in oblika 
Sestavki morajo biti napisani v obliki pisma in morajo vsebovati osnovne sestavine pisma, kot so 
datum, uvodni nagovor in zaključni pozdrav ter podpis. Izvirni sestavek lahko vsebuje kandidatove 
ilustracije. Kandidati se morajo strogo držati teme in ne smejo preseči omejitve 800 besed v 
izvirnem jeziku. Oddati je treba rokopis. Da bo žirija lahko nepristranska, v pismu ne sme biti 
omenjena izvorna država kandidata. 
 
3. Kontaktna oseba za dodatna vprašanja 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na go. Simono Bratuša (telefonska številka 02 449 2152, 
e-pošta: simona.bratusa@posta.si).  
 
Pošta Slovenije d.o.o. 
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Prosimo vas, da izbranemu pismu priložite formular s podatki o učencu, ki vašo šolo 
zastopa na »Natečaju za najlepše pismo« 
 
 
Šola, naslov 
 
 
 

 

Mentor 
 

 

Elektronski naslov mentorja  
 

 

Ime in priimek avtorja pisma 
 

 

Spol  
 

 

Razred 
 

 

Število besed v pismu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  


