
ENO DAN SAJENJA DREVES 
POSADI DREVO MIRU – 21. 9. 2017 se nam bodo pridružile vse države sveta 

Environment Online  ENO  je globalna virtualna šola in mreža za trajnostni razvoj.  

Od začetka njenega delovanja v letu 2000, se ji je pridružilo preko 10000 šol iz 157 držav sveta in se zavezalo k 

uresničevanju konkretnih okoljevarstvenih ciljev. Eden izmed njih je sajenje dreves. Letno potekata dve sajenji. 

Prvo 22. maja, ko obeležujemo svetovni dan biotske raznovrstnosti, in drugo 21. septembra, ko obeležujemo 

svetovni dan miru.  

 

V Riu+20 se je ENO zavezal k zelo visokemu cilju! Zavezali smo se, da bomo do leta 2017 posadili 100 milijonov 

dreves. To so zapisali tudi v povzetku ciljev z vrha Rio+20 . Do sedaj je ENO šolam uspelo posaditi preko 24 

milijonov dreves miru. Našo zavezo so podprle tudi vlade številnih držav in z njihovo pomočjo se bo število 

posajenih dreves povzpelo preko 100 milijonov! Končno število bomo vedeli v začetku leta 2018. 

 

Poseben poudarek letošnjega leta je skupni boj za mir, pod geslom:  

“SPOŠTOVANJE, VARNOST IN DOSTOJANSTVO ZA VSE!” 

 

S to temo posebej poudarjamo pomen in duha globalne iniciative TOGETHER, ki promovira spoštovanje, 

varnost in dostojanstvo za vse, ki so bili primorani zapustiti svoje domove in si poiskati varnejše in 

vrednejše življenje. TOGETHER združuje najrazličnejše organizacije znotraj sistema Združenih narodov, 

193 članic OZN, privatno iniciativo, civilno družbo, akademske institucije in posameznike. Povezani so v 

globalnem partnerstvu in podpori drugačnosti, nediskriminaciji in sprejemanju beguncev in migrantov. 

Pobuda se je pričela 19. 7. 2016, na vrhu OZN o beguncih in migrantih.  

 

DREVESA ZA MIR ŽE OD LETA 2004 
 

Prvo sajenje dreves je potekalo 21. 9. 2004, na svetovni dan miru. Bilo je istega leta, kot je Wangari Maathai 

prejela Nobelovo nagrado za mir za sajenje dreves. ENO dan sajenja dreves  

od takrat poteka vsako leto in je globalni dogodek.  

 

POVABILO VSEM ŠOLAM NA SVETU 
 

Šole vsega sveta pozivamo, da  se nam pridružijo in 21. septembra 2017 z nami posadijo drevo miru. Sajenje se 

bo pričelo v Oceaniji ob 12. Po lokalnem času. Sledile bodo Azija, Evropa, Afrika in nato zahodna polobla. Zadnja 

drevesa bodo posadili v Honoluluju na Havajih. 

 

Naš cilj je ambiciozen: želimo, da se nam pridružijo šole iz prav vseg držav sveta! 

 Our goal is ambitious: to get participants from every country in the world.  

Pridružite se našemu globalnemu dogodku! 

 

REGISTRACIJA:  

https://goo.gl/forms/CsgSRrGWA3CNkVCX2 
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Ne vem, kako je z vami, ampak že dolgo me ni nekaj tako iskreno navdušilo kot letošnja košarka! In seveda 

naši fantje! 
Njihovo garanje je bilo tako igrivo, njihova povezanost tako iskrena, prizadevanje za skupni cilj tako predano, 

da so nam vsem podarili tako pomembno sporočilo, kot ga že dolgo nismo bili deležni. Mislim, da vsi, ki se 

ukvarjamo z otroki in ki nam je mar, preprosto ne moremo mimo tega veselja, tega znanja, te predanosti, te 

delavnosti, te povezanosti in prepričanja: Skupaj smo močni! To misel so naši fantje res živeli in ne zgolj 

blebetali kot nekateri, ki so zdaj dobili precej močan nauk. Če so ga želeli razumeti, seveda. Ampak to ni naš 

problem. 
  
Predlagam, da VSI posadimo enega LIPKOTA za naše fante. 
Zato, da ne bomo nikoli pozabili tega trenutka popolnega ponosa, ki smo ga občutili. 
Tega trenutka, ko ni nihče govoričil o slovenclnih, o majhnosti, o domačiji, o deželici in podobnih bedastočah. 
Samo ponos je bil in zavedanje, da smo del tega norega naroda, ki iz 2 milijonov ljudi iztisne take rezultate. 
In zavedanje, da smo tega sposobni vsi, če bomo delovali povezano, iskreno, predano in z znanjem … 
  


