
 

NAPOVEDNIK – SEPTEMBER 

 1. 2. 3. 
Evropska noč 

netopirjev 

4.  
Evropska noč 

netopirjev 

➢ Prvi šolski 

dan 
 

➢ Tehniški dan 
– od 6. do 9. 

razreda 

 

   

5. 
Mednarodni dan 
dobrodelnosti 

Mednarodni dan 
osveščanja o poškodbah 

hrbtenjače 

6. 7. 

 
8. 
Svetovni dan fizioterapije 

 

9. 
Mednarodni dan 

ozaveščanja o posledicah 
izpostavljenosti otroka 
alkoholu pred rojstvom 

10. 
Svetovni dan boja 
proti nepismenosti 
Mednarodni dan 
preprečevanja 

samomora 

11. 
Svetovni dan prve 

pomoči 
 

       

12. 
Evropski dan ustnega 

zdravja 
 

 

13. 
Svetovni dan sepse 

 

14. 
Svetovni dan inkontinence 
 

15. 
Vrnitev Primorske k matični 

domovini 

Mednarodni dan 
demokracije 

Mednarodni dan gluhih 

Svetovni dan ozaveščanja 
o limfomu 

16. 
Svetovni dan ohranjanja 

ozonske plasti 

17. 
Mednarodni dan 

varnosti pacientov 
 

18. 
 

➢ Tehniški dan 

– 9. razred 

➢ Plavalni 

tečaj – 2. 
razred 

➢ Tehniški dan 

– 3. razred 

➢ Evakuacijska 

vaja ob 8. uri 

➢ Tehniški dan 

– 7., 8. in 9. 
razred 

  



➢ Plavalni 

tečaj – 2. 
razred 

➢ Plavalni tečaj 

– 2. razred 
 

➢ Tehniški dan 

– 5. razred 
 

➢ Plavalni tečaj 
– 2. razred 

➢ Plavalni tečaj 

– 2. razred 

19. 
Evropski teden mobilnosti 
Slovenski teden aktivnosti 
za preprečevanje kajenja 
 

20. 
Evropski teden 

mobilnosti 
Svetovni dan genetike 

Slovenski teden 
aktivnosti za 

preprečevanje kajenja 

 
 

21. 
Svetovni dan 

alzheimerjeve bolezni 
Mednarodni dan miru 

Evropski teden mobilnosti 
Slovenski teden aktivnosti 
za preprečevanje kajenja 

 
 

22. 
Evropski teden mobilnosti 
Slovenski teden aktivnosti 
za preprečevanje kajenja 

 
 

23. 
Dan slovenskega športa 

Svetovni dan miru 
Svetovni dan 

alzheimerjeve bolezni 
Mednarodni dan znakovnih 

jezikov 
Evropski teden mobilnosti 
Slovenski teden aktivnosti 
za preprečevanje kajenja 

24. 
Evropski teden 

mobilnosti 
Slovenski teden 

aktivnosti za 
preprečevanje kajenja 

 
 
 

 

25. 
Svetovni dan 
farmacevtov 

Svetovni dan rek 
Evropski teden 

mobilnosti 
Slovenski teden 

aktivnosti za 
preprečevanje 

kajenja 

  ➢ Naravoslovni 
dan – 8. 

razred 

 
 

➢ Naravoslovni 
dan – 3., 4.  

in 5. razred 

 
➢ Tehniški dan 

– 1. in 2. 
razred 

 

➢ Športni dan – 
od 1. do 9. 

razreda 

  

26. 
Svetovni dan jezikov 

Mednarodni dan 
pomorstva 

Dan slovenskih lekarn 
Svetovni dan 
kontracepcije 

 

27. 
Svetovni dan turizma 

Mednarodni dan 
pomorstva 

 

28. 
Mednarodni dan 

pomorstva 
Svetovni dan šolskega 

mleka 
Mednarodni dan varne 
prekinitve nosečnosti 

Svetovni dan boja proti 
steklini 

29. 
Svetovni dan srca 
Mednarodni dan 

pomorstva 

 

30.  
Svetovni dan gluhonemih 

Mednarodni dan 
pomorstva 

 

   ➢ Tekmovanje 

iz znanja 
logike – 

šolsko 

 

  

 


