
OŠ RODICA JE NA MEDNARODNI DAN MIRU SODELOVALA V 
ENKRATNEM SVETOVNEM DOGODKU 

 
OŠ Rodica je že drugo leto članica svetovne spletne mreže šol ENO 

Environment Online, ki se zavzema za okoljsko osveščanje in sonaravni 
razvoj. Skupaj s še 204 šolami z vseh celin je 21. septembra 2005 na 
enkraten način proslavila mednarodni dan miru. 

 

  
Anja Vrhovec je povezovala program. Manca Ravnikar, lanskoletna predsednica šolskega 

parlamenta, je prebrala slavnostni govor o 
mednarodni akciji sajenja drevesa. 

 
ENO mreža, za katero odlično skrbi Finska, je uspela z akcijo sajenja 

drevesa na mednarodni dan miru preko svetovnega spleta povezati šole po 
vsem svetu.  Prvo drevo je bilo ta dan ob 12. uri po lokalnem času posajeno v 
Avstraliji. Potem je sajenje dreves sledilo soncu, tako da so ob 12. uri po 
lokalnem času sadili drevesa v šolah po Aziji, Evropi in Afriki, nazadnje pa v 
Južni in Severni Ameriki.  

 
 
 



 
 

Predstavnica učencev in lokalne skupnosti sta 
posadila drevo, hišnik ga je izmeril (255 cm). 

 

Naše drevo je lipa (tilia cordata), simbol slovenstva. 

 
Pevski zborček je zapel UNESCO himno. 

 
Slavnostna prireditev je potekala tudi pred OŠ Rodica, kjer so se okrog 12. ure 
zbrali predstavniki učencev vseh razredov in predstavniki lokalne skupnosti. To 
so zastopali g. Anton Košenina in g. Marjan Ručigaj, sedanji in bivši 



predsednik Krajevne skupnosti Jarše-Rodica ter ga. Nevenka Narobe, 
predsednica Turističnega društva Jarše-Rodica. 

 

  
Gospod Marjan Ručigaj in Anton Košenina sta kot predstavnika krajevne skupnosti  

povedala nekaj spodbudnih besed. 
 

 
Zborček je zapel: Lipa zelenela je … 

 
Ob 12. uri smo skupaj posadili lipo (Tilia cordata), ki nas spominja na njeno 
vsestransko dobrodejnost in uporabnost ter na njeno posebno vlogo v preteklosti 
slovenstva, ko je bila središče vaškega življenja. Poleg tega nas naša lipa 
spominja na naravo in pomembnost zaščite okolja, obenem pa je simbol 
sodelovanja šol po vsem svetu na letošnji mednarodni dan miru. 



 

Obe Maji sta povedali nekaj o lipi kot drevesni vrsti in 
njen kulturni pomen za Slovence. 

Zadnja opravila je opravil naš hišnik Martin Cerar. 

 
Sporočilo učencev OŠ Rodica je vsebovalo eno samo željo: naj lipa 

raste, cveti in se razvija, da jo bo lahko gledalo in občudovalo mnogo 
generacij mladih. Če pa se zgodi, da jo bodo nepridipravi oskrunili kot 
lanskoletno drevo na tem mestu, bomo žalovali za njo, a ne bomo obupali. 
Posadili bomo novo drevo. 

 



 

 
Na koncu je sledila še skupinska slika. Foto: Andreja Jeretina 

 
Slike o sajenju dreves in sporočila šol z vseh kontinentov, ki so na 

mednarodni dan miru sodelovale v tej enkratni svetovni akciji, si lahko ogledate 
na spletnem naslovu http://eno.joensuu.fi/treedatabase.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


