
KAJ? KDAJ? KDO? NOSILEC  

Izmenjava z Nizozemsko 2.–8. oktober 2022 2. a Samuel Farsure 

Interaktivna gledališka igra Vročina oktober 2022 1., 2. in 3. letniki GIM Mladinsko gledališče Ljubljana 

Delavnice Podnebne spremembe in migracije 15. september 2022 zainteresirani dijaki Društvo Humanitas 

Projektni dan 25. november 2022 dijaki in strokovni delavci projektni tim 

Delavnica Trajnostna moda 27. oktober 2022 zainteresirani dijaki Karmen Koren, s. p., Reinkarmika 

Dejavnosti OIV 31. januar-1. februar 2023  GIM (1. in 2. letniki) Igor Sever 

Zimski tabor februar 2023 PV (2. letniki) Pavlina Margon 

Ozaveščanje staršev  
(roditeljski sestanki in dopis ravnatelja) 

 september 2022,  
januar in junij 2023 

starši/skrbniki dijakov razredniki in ravnatelj 

Delavnica Trajnostni razvoj januar 2023 zainteresirani dijaki 
Zavod za spodbujanje                              
trajnostnega razvoja 

Izobraževanje za učitelje 12. januar 2023 učitelji Društvo Humanitas 

Vsak učitelj/vzgojitelj v vsaj eno                                
od svojih učnih ur/interesnih dejavnosti                          

vključi elemente projekta  
in odda evalvacijo v spletni obliki. 

celo šolsko leto dijaki in strokovni delavci vsi učitelji 

Podnebne spremembe skozi umetnostno besedo 
(pogovor z literatom) 

marec 2023 dijaki programa Predšolska vzgoja Tanja Badalič, pesnica in pisateljica 

PODNEBNE SPREMEMBE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju  

Šolsko leto 2022–2023  



Naravoslovni vidik trajnostnega razvoja                   
(okrogla miza) 

februar 2023 
učitelji, starši/skrbniki,                          
zainteresirana javnost 

Sonja Marušič in Andreja Kokošin 

Družboslovni vidik trajnostnega razvoja                   
(okrogla miza) 

marec 2023 
učitelji, starši/skrbniki,                         
zainteresirana javnost 

Maja Terbižan in Melita Lemut Bajec 

Literarni, fotografski, likovni in glasbeni natečaj 
Krasni rajski svet, kje si? 

Beautiful world, where are you? 
oktober 2022–marec 2023 

srednješolci v Sloveniji in                              
slovenski srednješolci v Italiji 

Melita Lemut Bajec, 
Laura Brataševec, 

Urška Kompara Žvokelj, 
Damjana Plešnar in 

Vlasta Lokar Lavrenčič 

Izmenjevalnica oblačil 
otvoritev 7. oktobra,                                           

poteka celo šolsko leto 
dijaki in strokovni delavci Andreja Kokošin 

Javno predavanje strokovnjaka in zaključni                     
dogodek z razglasitvijo rezultatov natečaja 

20. april 2023 
učitelji, starši/skrbniki,  
zainteresirana javnost 

Melita Lemut Bajec 

Evalvacija projekta junij 2023 dijaki in strokovni delavci Melita Lemut Bajec 

Čistilna akcija/pogozdovanje april 2023 dijaki in strokovni delavci 
ravnatelj v dogovoru z                         

Občino Ajdovščina 


