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SAJENJE DREVESA MIRU – ENO Tree Planting Day 

 
OTROŠKO SAJENJE DREVES SIMBOLIZIRA MIR IN PRIHODNOST ŽIVLJENJA. 
 
Ob svetovnem dnevu miru, 21. september, bomo v ponedeljek, 30. septembra 2019 
ob 12. uri posadili štirinajsto drevo v šolskem parku – GINKO.  
 

Posadila ga bo UNESCO šolska koordinatorica Veronika Hudobreznik ob pomoči 
Društva Zeleni prstan in podjetja Želva. 

 
Leta 2006 je prvo drevo posadila bivša županja mesta Ljubljane, Danica Simčič.  
Drevesa v našem parku so posadili še; 
 podžupan mesta Ljubljane, Aleš Čerin, naš bivši ravnatelj, Janez Verbič,  
 župan mesta Ljubljane, Zoran Janković,  

bivši minister za izobraževanje in šport, Igor Lukšič, 
predsednik Zveze ZB za vrednote NOB Slo, Janez Stanovnik,  
predsednica Društva Zeleni prstan, Nuša Kerševan,  
prvi predsednik RS in častni meščan mesta Ljubljane, Milan Kučan,  
Nobelova nagrajenka, Lučka Kajfež Bogataj,  
v letu 2015 predstavniki oddelkov šole in v letu 2016 učiteljski zbor šole, 
naslednje leto predsednik uprave BTC in častni meščan mesta Ljubljana, Jože Mermal 
in v lanskem šolskem letu ravnateljica šole, Simona Kralj.  

 
KAJ SPLOH JE ENO TREE PLANTING DAY? 
Je globalni dogodek, ki usklajeno poteka 21. septembra, na dan, ki so ga Združeni narodi 
razglasili za SVETOVNI DAN MIRU, katerega pomen je, da naj bi na ta dan povsod vladal 
mir.  

Začetnik projekta je Mika Vanhanen, ki prihaja iz Finske. Začel se je leta 2000 in takrat se mu je 

priključilo 30 šol iz 30 držav, danes se je mreža razširila na 10.000 šol iz 157 držav. 

 
ENO je okrajšava za Environment Online (okolje na spletu), ki tudi sovpada z imenom finskega 

mesteca Eno, od koder program pravzaprav izvira. 

V Sloveniji ENO dan sajenja dreves uspešno poteka od leta 2004, do danes se je pridružilo 
že 96 slovenskih šol.  

Glavni cilj projekta ENO je bil zasaditev 100 miljonov dreves po vsem svetu do leta 2017 in 
Zemlji vrniti teh 100 milijonov dreves. 

Projekt otroke vsega sveta združuje v skupni skrbi za okolje in njegovo problematiko. 
Dogodek spodbuja učenje za mir in dviguje otroško zavedanje o pomembnosti dreves in 
gozdov na globalni ravni. 

 
ZAKAJ SO DREVESA POMEMBNA? KAJ NAM POMENIJO? 

Ne samo, da prispevajo k čistejšemu zraku, dajejo nam zavetje in prijetno senco ter 
ohladitev. To so drevesa, ki ostajajo in rastejo z nami. Z nami se starajo in so v ponos 

generacijam, ki prihajajo za nami.  
Vsak bo lahko čez mnogo let dejal svojim otrokom, da je to drevo posadil. 

 


