
 

NAPOVEDNIK – OKTOBER 

Svetovni mesec boja proti raku dojk 

 1. 
Svetovni dan starejših 

 Svetovni dan 
vegetarijanstva Svetovni 

dan glasbe 
Svetovni dan arhitekture 
Svetovni teden dojenja 

Evropski dan opazovanja 
ptic 

2. 
Svetovni dan 

stomistov 
Svetovni teden 

dojenja 
Svetovni dan 
cerebralne 
paralize 

Dan klinične 
kemije in 

laboratorijske 
medicine 

Mednarodni 
dan želodca 
Evropski dan 
opazovanja 

ptic 

   

3. 
Mednarodni teden otroka 

Svetovni dan habitata 
Svetovni teden dojenja 

4. 
Mednarodni teden otroka 

Svetovni dan varstva živali 
Mednarodni dan vesolja 
Svetovni teden dojenja 

5. 
Mednarodni teden otroka 

Svetovni dan učiteljev 
Mednarodni dan vesolja 
Svetovni teden dojenja 

Dan darovanja organov in 
transplantacij 

6. 
Mednarodni teden otroka 
Svetovni dan bivalnega 

okolja 
 Mednarodni dan vesolja 
Svetovni teden dojenja 

7. 
Mednarodni teden otroka 

Svetovni dan 
nepopolnosti 

Mednarodni dan vesolja 
Svetovni teden dojenja 

Svetovni dan dostojnega 
dela 

8. 
Mednarodni teden otroka 
Mednarodni dan vesolja 
Svetovni dan hospica in 

paliativne oskrbe 

9. 
Mednarodni 
teden otroka 
Svetovni dan 

pošte 
Mednarodni 
dan vesolja 

➢ Naravoslovni 

dan – 8. 

razred 

➢ Naravoslovni 
dan – 4. 

razred 
 

➢ Zbiralna 
akcija in 

odvoz papirja 

➢ Naravoslovni 
dan – 3. b 

razred 

➢ Zbiralna 
akcija in 

odvoz 
papirja 

  



➢ Zbiralna 

akcija in 
odvoz papirja 

10. 
Svetovni dan duševnega 

zdravja 
Mednarodni dan vesolja 

11. 
Svetovni dan boja proti 

bolečini 
Svetovni dan debelosti 

 

12. 
Svetovni dan revmatskih 

bolezni 
dan inovatorjev 

13. 
Mednarodni dan 

zmanjševanja tveganja 
nesreč 

Svetovni dan tromboze 

14. 
Svetovni dan 

standardizacije 
Svetovni dan vida 

Evropski in svetovni dan 
darovanja in 

transplantacije 

15. 
Svetovni dan hoje 

Svetovni dan kmetic 
Svetovni dan umivanja 

rok 
Mednarodni dan bele 

palice 
Evropski dan zdravih 

dojk 

16. 
Svetovni dan 

hrane 
Svetovni dan 
hrbteničnih 
bolezni in 

okvar 
Svetovni dan 

oživljanja 

 ➢ Naravoslovni 
dan – 1. in 2. 

razred 
 

  ➢ Šolsko 
tekmovanje 

v znanju o 
sladkorni 

bolezni 

  

17. 
Svetovni dan boja proti 

revščini 
Svetovni dan travme 

18. 19. 20. 
Svetovni dan osteoporoze 
Mednarodni dan statistik 

21. 22. 
Evropski dan gluhoslepih 

23. 

 ➢ Obisk TOM 

telefona -
TOM potuje, 

otroke 
obiskuje 

➢ Naravoslovni 

dan – 3. a 
razred 

➢ Šolsko 
tekmovanje 

iz znanja 
biologije za 

proteusovo 
priznanje 

➢ Drobtinica 

(mednarodna 
akcija ob 

Svetovnem 
dnevu hrane) 

- stojnice ob 
trgovini 

Mercator in 
Spar - 8.00 - 

12.00 

 ➢ Regijsko 

tekmovanje 
iz logike za 

8. in 9. 
razred 

osnovne 
šole in 

državno 
tekmovanje 

za učence 7. 
razreda na 

DOŠ I 
Lendava 

 

24. 
Svetovni dan OZN 

Teden razoroževanja 

25. 
Teden razoroževanja 

26. 
Teden razoroževanja 

27. 
Svetovni dan delovne 

terapije 
Teden razoroževanja 

28. 
Teden razoroževanja 

29. 
Svetovni dan psoriaze 
Teden razoroževanja 

30. 
Teden 

razoroževanja 

https://www.aspnet.si/teme-in-mednarodni-dnevi/mednarodni-dnevi/mednarodni-dan-zmanjsevanja-tveganja-nesrec.html
https://www.aspnet.si/teme-in-mednarodni-dnevi/mednarodni-dnevi/mednarodni-dan-zmanjsevanja-tveganja-nesrec.html
https://www.aspnet.si/teme-in-mednarodni-dnevi/mednarodni-dnevi/mednarodni-dan-zmanjsevanja-tveganja-nesrec.html


➢ Tehniški dan 

– 2. a 
 

➢ Online 

predavanje 
(HPV za 

starše 
učencev 6. a 

razreda ob 
17.00 

     

31. 
Dan reformacije 

Svetovni dan varčevanja 

 

  

 


