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POROČILO: Aktivnosti »Drevo za Cerje« 
 

 
Projekt Drevo za Cerje, s pomočjo katerega je gozd na Cerju po požaru leta 2019 ponovno 
oživel, hkrati pa je pobuda za ponovno oživitev gozda in ekosistema postala eden najbolj 
odmevnih trajnostnih projektov občine, ki se preko številnih pobud posameznikov in 
organizacij iz vse Slovenije,	ob strokovni podpori Zavoda za gozdove, enota Sežana, se 
nadaljuje že tretje leto. 

Akcijo je v začetni fazi poleg MZK in MZG podprlo 13 partnerjev, med njimi Vrabček 
upanja, ki je prevzel skrb nad finančnimi tokovi, Drevo za Cerje je v treh letih obrodilo 
zares lepe sadove. 

 

Promocijske aktivnosti 

• Mednarodni dan gozdov 21. 3. 2021 

• Dirka po Sloveniji ( zelena nit, saditev drevesa) 

• Srečanje Unesco šol 24. 9. 2021 

• Mednarodni Dan miru 25. 9. 2021 

• Izobraževanja ZGS in drugih pobudnikov v konferenčni dvorani Pomnika (Srečanje 
strokovnjakov za sodelovanje v fokusni skupini Ohranjanje kraških travišč - 
FAMNIT,  Srečanje strokovnjakov za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst – 



 
 

 

ZGS) 

Sajenja in donacije 

V letu 2021 zaradi Korone nismo izvedli večjih pogozdovanj, odzvalo pa se nam je kar 
nekaj podjetij, krajevnih skupnosti, društev… Izvedli smo 6 sajenj: 

• tradicionalno sajenje ob Mednarodnem dnevu gozdov, ki ga je organiziral ZZG 
Slovenije, in katerih udeležbo so predstavljali vsi najvišji predstavniki ključnih 
organizacij, odgovornih za »Zeleno zlato Slovenije«,  

• Dirka po Sloveniji- otroci iz Vrtca Miren s straši skupaj z županom posadijo 
spominsko drevo 

• svoje drevo so pred Pomnikom posadili prisotni ob združenju Unesco šol,  

• v drevored je drevo prispevalo in posadilo društvo Women & Wine ter  

• predstavniki podjetja Novo Nordisk, ki je vključeno v mednarodni projekt Circular 
For Zero Project Lead, in ki je sajenje izkoristilo za team building ter tudi za večjo 
medijsko promocijo,  

• v zaledju je sadike posadilo Združenje borcev NOB,  

• večje sajenje je izvedla OŠ Miren, ki je ob letošnjem Dnevu zemlje na Cerju 
posadila 100 sadik črnega bora, v Drevored hvaležnosti pa svojo lipo.  

• Za drevesa so sredstva prispevali tudi KS Vojščica in CPT Krško, ki bodo sajenja 
izvedli v letu 2022. 

Prejeli smo dve večji donaciji globalnih podjetij Novo Nordisk (1.000,00 eur) in Mars 
(4.160,00 eur), ki bo sajenje izvedlo marca 202 



 
 

 

Redno prejemamo zanimive in srčne pobude iz okolja za nove aktivnosti: 

- TA Autentica ob obisku vsake skupine donira 1 drevo. 
 

- Zeleno drevo je v začetku leta 2021 prispevalo 1 Eur od vsakega prodanega ali 
najetega živega novoletnega drevesa za nakup novih sadik za Cerje – prejeli smo 
dobrih 450 Eur namenskih sredstev. 
 

- Ob Dirki po Sloveniji, ki je nosila slogan Fight For Green, smo v Drevored 
hvaležnosti posadili nov hrast. 
 

- S Fakulteto za arhitekturo in Pobudo za kraško suhozidno gradnjo potekajo 
pogovori, da Cerje postane tudi učni poligon za gradnjo kraških zidov. Tako se bo 
ta dragocena veščina, ki je bila leta 2019 vključena v Unesco dediščino človeštva, 
iz mojstrov prenašala na mlajše generacije in znanje ohranilo. 

 
- Največji projekt pa trenutno snujemo z Društvom Hospic, ki je na OMK naslovilo 

pobudo, da bi del pogorišča najeli za vzpostavitev »Mesta spomina« na preminule. 
 
 
Statistika donacij do 31. 12. 2021: 

 
Preko spletne strani www.drevozacerje.si smo od zagona strani do dne 31. 12. 2021 

zbrali 24.350,00 € sredstev namenjenih za obnovo poškodovanega gozda.   

Donacije je prispevalo 342 posameznikov ter 62 podjetij oz. društev tako iz Slovenije kot 

iz tujine.  

Skupaj smo do 31. 12. 2021 zabeležili 25.416,00 € donacij na spletni strani – vključene 

plačane in neplačane donacije. 

 



 
 

 

SKUPAJ zbranih sredstev (plačano + neplačano) 25.416,00 € 

• PLAČANE donacije 24.350,00 €, od tega večja nakazila: 

o Donacija BTC (donatorska pogodba) 1.000,00€ 

o Donacija Novo Nordisk (donatorska pogodba) 1.000,00 € 

o Vključena donacija Mars (donatorska pogodba z Grayling) 4.160,00 € 

o Donacija Zeleno drevo 450,00 € 

o Donacija obiskovalcev Pomnika Za zeleno prihodnost 375,00 € 

 

• NEPLAČANE DONACIJE posamezniki: 1.066,00 €. 

 

RAZDELILNIK 

 

DONACIJE PLAČANE DONACIJE NEPLAČANE DONACIJE SKUPAJ 
POSAMEZNIKI  9.060,00 €  546,00 €  9.606,00 €  

PODJETJA 15.290,00 €  520,00 €  15.810,00 €  
SKUPAJ 24.350,00 €  1.066,00 €  25.416,00 €  

 

ŠTEVILO 
DONATORJEV PLAČANE NEPLAČANE SKUPAJ 
POSAMEZNIKI 342 24 366 

PODJETJA 62 5 67 
SKUPAJ 404 29 427 

 

ŠTEVILO DREVES PLAČANE NEPLAČANE SKUPAJ 

	 1502 83 1585 



 
 

 

 

	 DONACIJE STROŠKI SALDO 
2019 10.990,15 €  4.187,21 €  6.802,94 €  
2020 5.018,91 €  6.523,91 €  - 1.505,00 €  
2021 7.214,97 €  1.368,20 €  5.846,77 €  

SKUPAJ 23.224,03 €  12.079,32 €  11.144,71 €  
 

ODHODKI: 

Drevesa v Drevoredu hvaležnosti potrebujejo redno nego. V letu 2021 je Zavod za 

gozdove in Komunala opravil košnjo, povezovanje, zamenjavo kolov, odstranjevanje 

odmrlih dreves. 

 

Fundacija Vrabček upanja je prejela 10 računov vezanih na Drevo za Cerje. 

Skupna vrednost prejetih računov je 1.368,20 €. 

 

Odhodki v 2021 	 
9,50 €  KGZS - ZAVOD GO.  

72,50 €  KGZS - ZAVOD GO.  
149,84 €  METVIL D.O.O.  

8,24 €  PEKOVEC D.O.O.  
27,45 €  PEKOVEC D.O.O.  

562,73 €  PEKOVEC D.O.O.  
350,00 €  MARKO KOBE  
151,44 €  METVIL D.O.O.  

14,50 €  KGZS - ZAVOD GO.  
22,00 €  TIBOMA D.O.O.  

1.368,20 € 	 



 
 

 

 

DONACIJE V 2021 PREJETO (PLAČANO) ODHODKI OSTANE 

SKUPAJ 7.214,97 € 1.368,20 €  5.846,77 € 
 

OSTANE: 5.846,77 € donacij  

 

OPOMBA 

Dne 16.1.2020 smo poslali mail sporočilo vsem, ki donacij še niso poravnali v letih 2020 

in 2021. Poslanih je bilo 9 pisem. Od tedaj smo prejeli plačila oz. potrdila o plačilu s 

strani 4-ih donatorjev katerim smo poslali mail obvestilo. Ostalih 9 donatorjev se na 

obvestilo ni odzvalo, zato smo jih »skrili« s seznama donatorjev na spletni strani in se ne 

upoštevajo pri skupnem znesku donacij na strani – donacije ostajajo označene kot 

neplačane na adminu spletne strani.  

 

 

 

 

 

 

Miren, 31. 1. 2022 

 

Pripravila: Nika Leban   


