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 PONOVNA PROŠNJA – SEMENARSKI CENTER PTUJ – VPRAŠANJA – POBUDE - INFO POSVOJI KMETA  

 

Spoštovani minister dr. Jože Podgoršek 

dr.  Darja Majkovič in zavzeta ekipa MKGP. 

 

Spoštovani ,  zahvaljujemo se Vam za vaša prizadevanja, da bi bila Slovenija čim bolj samooskrbna in za pomoč 
kmetijski  panogi.  Dovolite, da vas ponovno  naprošamo, da REŠITE PTUJSKI SEMENARSKI CENTER in  
vzpodbudite aktivnosti, da pride Ptujski semenarski center v državne roke oz. pod KIS. Kolikor nam je poznano 
bodo kmalu odšli  iz ptujskega centra ključni kadri  - semenarska panoga na tem področju pa potrebuje veliko 
specifičnega znanja. Hitro čas beži in brez kvalitetnih semen ni samooskrbe 

Ponovno vas naprošamo, da vzpodbodite aktivnosti  katere pobude smo vam že poslali : POBUDE K UKREPOM 
ZA PREPREČEVANJA POSLEDIC COVID 19 | Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije ter ste nam nanje tudi načelno 
odgovorili, vas odgovor  je na isti povezavi; sedaj pa sigurno imate že direktne odgovore. Zato vas vljudno 
naprošamo, da   nam odgovorite ali so kašni premiki v  smeri podanih pobud in kdaj lahko pričakujemo 
realizacijo in kaj od predlaganega boste zmogli uresničiti: 

A) do kdaj lahko pričakujemo, da bo urejen prenos ptujskega semenarskega centra na Kis, 
B) ali še  bo možno ujeti letošnje sezono semenarstva z  žlahtnjenjem lastnih semen razširjene 

kolekcije semen in pridelave semen za trg  in izkoristit priložnost Slovenije kot  gastronomske 
regije od semena do krožnika,  

C) ali boste uspeli vključiti subvencije vzpodbud za NOVE in ne samo mlade kmete za prevzem 
kmetij 45.000€ tudi v luči Corona ukrepov in oživljanja podeželja in ohranjanja kmetij,   

D) ali boste uspeli ustanoviti vzajemni sklad ali odkup kmetij, ki ne bodo zmogle  več financirati 
dejavnosti na Sklad kmetijskih zemljišč, ki bo oddal kmetijo v najem najemniku, ki bo naprej 
kmetoval. Vsak dan vidimo kako vidno propadajo kmetje  in ne zmorejo več financiranja 
dejavnosti, več v članku: Vsak dan propadejo tri kmetije - Slovenske novice 

E) ali boste uspeli pravočasno sprejeti zaščito kmetijskih zemljišč in kmetij – (sedanja zakonodajna  
zaščita  ne bo zadoščala,) iz primerov iz tujine kjer je Bill Gates največji kmetijski posestnik lahko 
vidimo kaj se lahko zgodi tudi pri nas. Bill Gates potihoma kupoval in postal največji lastnik 
kmetijskih zemljišč v ZDA - Svet kapitala (delo.si).. Prodaja kmetijske zemlje je tudi razprodaja 
države in suverenosti.  

F)  ali boste uspeli s pravilnimi ukrepi povezovanja v Ministrstvom za delo vzpodbuditi tudi  politiko 
zaposlovanja ljudi, ki bodo ostali brez služb lahko  k  zaposlitvi na kmetiji ,  
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G) ali boste uspeli vzpodbuditi tudi trajnostno pridelavo –s kakšnim težavami se srečujejo mladi in 
ekološki kmetovalci  in da v  nobenem razpisu ne morejo konkurirati ekološki in manjši kmetje 
lahko preberete v članku na tej povezavi.. 
https://mmjevnikar.kmeckiglas.com/post/578176/nismo-enakovredni-kmetje-bi-pa-morali-biti-
saj-smo-mladi-snovalci-
kmetij?fbclid=IwAR3721e9oWQJuxu3HOi0RCF4qJy4p0XnanUCqM0jFbglrQJSD5TyydZz4Mo 

 

POSVOJI KMETA –OSKRBOVALNICA  

Sporočamo vam, da si tudi  somišljeniki Ekoci prizadevamo, da bi rešili kakšno kmetijo  in pomagali ekološkim 
kmetom, saj je to tudi nenazadnje strategija ministrstva  in trajnostni razvoj pa usmeritev EU, ki ga bo 
potrebno uresničiti v praksi. Organiziramo aktivnosti POSVOJI KMETA-OSKRBOVALNICA   -kjer povezujemo 
direktno ekološke in male kmete ter kupce... S tem pomagamo  že kar nekaj kmetom. Ker bo informacija kmalu 
v medijih je prav ,da zanjo tudi vi  izveste. Več info na povezavi: OSKRBOVALNICA – SKUPINSKO NAROČANJE 
LOKALNE HRANE – POSVOJI KMETA | Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije. Vsako dejanje šteje, je še naprej naš 
moto..  

Spoštovani g. minister Jože Podgoršek in ekipa,  vemo, da vse te problematike poznate vendar časi v katerem 
živimo potrebujejo nujno in učinkovito  ter hitro ukrepanje .. 

Verjamemo , da bi tudi  z realizacijo zgornjih pobud  veliko pripomogli  k povečanju samooskrbe in rešili veliko 
težav. Nujno vas naprošamo za čimprejšnjo realizacijo prenosa lastništva Ptujskega centra  in za odgovore na 
vprašanja.. 

 

 Še naprej Vam želimo mnogo uspehov. 

S spoštovanjem    

 Za somišljenike Ekoci, Irena Rotar  

  

 Žalec,22.1.2021       


