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Sporočilo za javnost 

NA KRASU SO ŽE POSEJALI PRVE SEMENSKE KROGLICE – OD BESED K DEJANJEM  

Kras, 2.10.2022. Na  požarišču na Krasu so že bile posejane prve semenske kroglice s semeni 

avtohtonih zdravilnih, sadnih in gozdnih rastlin ter travnih združb na permakulturni način. 

Skupaj s strokovnjaki, lastniki gozda, s skupino zavzetih ljudi, ki jim je mar  za trajnostno 

prihodnost, samooskrbo in sooskrbo  in organizatorji Ekoci –  eko civilna iniciativa Slovenija, 

Samooskrbni.net in  gibanjem Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in gibanjem Rajski vrt 

obilja, so posejali večjo, testno površino. Da bi čimprej preprečili hitro razraščanje invazivnih 

rastlin ter poskrbeli za hrano za čebele, opraševalce in ljudi ter trajnostno rabo prostora. In 

preučili učinkovitost sejanja s semenskimi  kroglicami. Aktivnost je podprl tudi prof. dr. Franc 

Pohleven.  

Aktivnost so organizirali predlagatelji – potem, ko se v juniju po katastrofalnem požaru na Krasu  

podali » Pobudo za rešitev Krasa -  za čimprejšnjo ozelenitev s semenskimi kroglicami«;  ki bi 

jih lahko na težje dostopnih mestih po vzoru iz tujine  posejali tudi « droni«  in helikopterji, na lažje 

dostopnih mestih pa seveda ročno. Dodali so prošnjo odločevalcem, da vključijo napredna znanja 

namenske rabe prostora, da naj poleg gozda umestijo še gozdne vrtove, pašnike in zdravilne rastline 

s  sočasnim ustvarjanjem « modro zelene infrastrukture« umne umestitve racionalne  rabe vode in  

umestitve rastlin glede na mikrolokacijo v sestavu posameznega habitata. Ker so od odločevalcev 

dobili le odgovor, da bodo pobude preučili so se  odločili, da bodo testno površino na predlagani način 

posejali že to jesen nevladniki in  aktivisti v sodelovanju s strokovnjaki sami. Celotno pobudo lahko 

preberete na povezavi: https://ekoci.si/wp-content/uploads/2022/07/PROSNJA-POBUDA-ZA-

CIMPREJSNJO-OZELENITEV-KRASA.pdf Pobude so bile poslane na Ministrstvo  na kmetijstvo 

gozdarstvo in prehrano in na Kabinet predsednika Vlade. Njihove odgovore si lahko preberete na 

spletni strani www.ekoci.  

Pobuda je bila poslana tudi županom občine  Miren Kostanjevica, Komen in Renče Vogrsko ter 

skupini Skupaj za Kras od katerih ni bilo nobenega odziva. Napredni mediji so podprli pobudo, 

podpise pod pobudo pa je  prispevalo ogromno ljudi, udeležencev sejma Agra in cel celjskega MOS-a 

in naprednih ljudi iz cele Slovenije. Nekateri med njimi so se udeležili tudi tokratne akcije. Opravljeni  

so bili razgovori z ministrico Ministrstva za kmetijstvo Ireno Šinko, direktorjem direktorata za 

gozdove Robertom Geržonja in nekaterimi predstavniki Zavoda za gozdove, ki jim je bila podana 

dodatna pojasnitev pobude, za katere so rekli, da jih bodo preučili. Ker ni bilo hitrega odziva se je 

skupina zavzetih ljudi in predlagateljev lotila  sajenja s semenskimi kroglicami  na eni izmed parcel 

lastnika s sodelovanju s strokovnjaki in nosilci naprednih znanj omenjenega področja, ki so si znanje 

nabirali tudi v tujini. Upajo, da bo njihova aktivnost vzpodbudila še druge lastnike gozdov in 

odločevalce k aktivnejšemu pristopu. Jeseni posajene semenske kroglice bodo pomladi z 

veseljem opazovali in preučevali učinkovitost opravljenega dela katere semenske kroglice 

najbolje obnesle in kje morda malce slabše, katere rastline rastejo najbolje in katere ne, kako 

bodo uspevale v različnih rasnih obdobjih… 
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Foto Ekoci:  Opis . Sejanje semenskih kroglic na Krasu. Najprej teorija, pomen samooskrbe, sooskrbe in trajnostni 

razvoj, spoznavanje načel permakulture,  nato pa od  besed k dejanjem.  Po permakulturnih načelih nivojskega 

gozdnega vrta s semeni avtohtonih zdravilnih rastlin, trav,  sadnih in gozdnih rastlin. Z zavzetimi ljudmi ob 

podpori lastnikov zemljišča, energijski in intelektualni podpori na lokaciji na Krasu,  na terenu .Najprej je 

potrebno spoznati teren, kje raste strupeni pajesen, kje so ekspodirale bombe, kje je največja erozija in katero 

rastlino posejati na ustrezno mesto. Katero drevo se bo obraslo samo, kateri požgan les bomo uporabili za 

vzpostavitev organske mase in zadrževanje vode in kje in kako posejati po permakulturnih načelih nivojskega 

gozdnega vrta s semeni avtohtonih zdravilnih rastlin, trav,  sadnih in gozdnih rastlin. To je primer, ko peščica 

zavzetih ljudi skuša premakniti svet na bolje. Vsako dejanje šteje. .Čedalje več nas je.. Vsak s svojimi znanji, 

zavzetostjo in zavedanjem, da skupaj zmoremo vse. Vprašanje udeležencev pa je razmislek -  v kolikšni meri bo 

za  trajnostni razvoj,  za nas in za prihodnje rodove poskrbela država in v kolikšni meri je potrebno, da se 

organizira ljudstvo samo, da ne bodo lačni sedanji in prihodnji rodovi? In da bomo ohranili našo Slovenijo za 

prihodnje rodove. 

Podporo aktivnostim ozelenitev s semenskimi kroglicami in soustvarjanja  z naravo na  
predlagan način  je podprl tudi prof. dr. Franc Pohleven, Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani 
Biotehniška fakultete, ki pravi, da želi da bi z aktivnostmi ozavestili domačine, javnost, predvsem pa 
politike na občinski in državni ravni, da tako na Krasu, kot po celotni Sloveniji pristopimo k 
ponovnemu vzpostavljanju kulturne krajine in obnovi kmetijskih zemljišč na manj primernih področjih 
(kraški, gorski in hriboviti predeli Slovenije), saj bi s tem omogočili večjo pridelavo hrane in manjšo 
prehransko odvisnost od tujine. Seveda bi morala država s posebnimi finančnimi spodbudami to 
stimulirati, kajti GERK-i tem področjem že desetletja bolj škodujejo, kot koristijo (imajo ravno 
nasproten učinek).Tudi obsežen požar na Krasu je bil posledica nepravilnih ukrepov - zaraščanje 
obdelovalnih površin in pogozdovanja z neprimernimi (neavtohtonimi) drevesnimi vrstami. Tisočletja 
ohranjene in vzdrževane suhozidove, smo v dveh desetletjih, zaradi ne-umnih odločitev 
»strokovnjakov«, uničili in so jih prerasli gozdovi. Zaraščanje z gozdom siromaši biološko pestrost in 
privablja zveri na področja, kjer jih prej ni bilo. Sem pa proti brutalnim posegom v naše avtohtone 
gozdove, kateri se dogajajo po celotni Sloveniji – pred meseci tudi v Trnovskem gozdu, meni prof dr 
Franc Pohleven. 
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Predlagatelji pobude  » Od besed k dejanjem  - ozelenimo Kras  s semenskimi kroglicami , 

menijo, da je čas, da  stroka  in odločevalci na lokalnem na državnem nivoju pohitijo  in 

pristopijo k celostni obravnavi namenske rabe prostora prilagojene naravnim danostim in 

podnebnim spremembam in racionalni dolgoročni namenski rabi prostora in istočasno poskrbijo za 

umno opravljanje z modro zeleno infrastrukturo in poskrbijo za večjo samooskrbo.  

Konec septembra je bil izdelan načrt predlog Zavoda za gozdove : Načrt sanacije za gozdove, poškodovane v 

požaru Goriški Kras. Zaenkrat iz javnih objav (osnutek načrta ni nikjer objavljen) ni mogoče razbrati,  da 

bo predstavljen načrt sanacije Krasa, ki naj bi trajala več let  s pogozdovanjem dreves  javorja, hrasta 

in bora, sadike naj bi bile baje tudi  iz drevesnic naj bi nabirali tudi semena  gozdnih dreves. Kako 

bodo sadike iz drevesnic iz uvoza uspevale v našem okolju? Poraja se koliko od  posajenih dreves  

bo resnično zrastlo – zaradi visokih temperatur na Krasu. Brez zalivanja, brez podrasti, ki je požgana.. 

Zaradi vetrne, vodne in zemeljske erozije. In  koliko bodo invazivne rastline do takrat, ko bo 

posamezna parcela na vrsti za pogozdovanje prerasle Kras. Iz več slovenskih drevesnic pa 

sporočajo, da še niso dobila odgovore od odločevalcev na poslane ponudbe na razpis, da bi domači 

pridelovalci predelovali sadike dreves za Kras .  

Trenutno iz javno dostopnih informacij lahko sklepamo, da ni bil vključen v sanacijski načrt noben 

izmed podanih predlogov: »  Ozelenimo Kras s semenskimi kroglicami.« . Nikjer ni upoštevana 

trajnostna namenska raba površin - razen pogozdovanja - brez sočasnega upravljanja     » modro 

zeleno infrastrukturo«. Upoštevani niso tudi predlogi, da bi bilo smiselno razmišljati o ukrepih, ki bi 

omogočili na delu pogorelih zemljišč tudi za večjo prehransko varnost, ki je nujna zaradi podnebnih 

sprememb in bi vključevala tudi večjo oskrbo s hrano za ljudi, živali, z rastlinami, ki bi privabile 

opraševalce. Iz terena na javnih razpravah o osnutku predlaga načrta sanacije Krasa  baje tudi  

domačini opozarjajo, da je potreben multidisciplinaren pristop, ki bo upošteval kmetijsko in  kulturno 

krajino  ter dediščino.   

Udeležence, ki so se udeležili aktivnosti sejanja s semenskimi kroglicami skrbi, da aktivnosti iz strani 

države potekajo prepočasi. Morda pa je čas, da razmislimo do katere meje lahko državljani računamo 

na pomoč države in katere aktivnosti bomo morali v prihodnosti organizirati sami, da dolgoročno ne 

bomo lačni ne mi in naši otroci in da bomo trajnostno ohranili naš košček raja, našo Slovenijo za 

prihodnje rodove – se sprašujejo Ekoci s somišljeniki. 

 

 Za Ekoci, organizatorje in somišljenike, Irena Rotar 

3,10. 2022 

 

http://www.ekoci.si/
mailto:ekoci.si@gmail.com
tel:040-203-055

