
APEL – OHRANITEV SLOVENSKIH SEMEN 
 
 
 
Spoštovani, 
  
sporočamo, da se prizadevanja iz strani somišljenikov Ekoci s somišljeniki in  napredno  zainteresirano 
javnost in naprednimi mediji  za ohranitev slovenskih semen nadaljujejo.  
Verjamemo, da skupaj lahko najdemo pot, da ohranimo slovenska  semena, državni zaklad, naravno in 
kulturno dediščino v slovenskih rokah, posrbimo za zdravo pridelavo hrane, ki izhajajo iz semen 
prilagojenih našemu okolju, poskrbimo za biotsko pestrost in uresničevanje trajnostne politike tudi na 
ravni EU.  
S  prodajo Semenarskega centra Ptuj tujemu kupcu  se možnosti za žlahtnjenje slovenskih semen namreč 
zmanjšujejo, odločevalci pa še niso poskrbeli, da bi ta del Semenarne ostal v državnih rokah. 
  
Pošiljamo podatke:  
1.Zanimivo je, da je oddaja Točka Preloma  SLOVENSKA SEMENA z dne 1.4.2021  z voditeljico Janjo 
Koren na povezavi:  Slovenska semena (rtvslo.si), dosegel tako velik odziv. Iz oddaje:«   Semenarna 
Ljubljana je že eno leto v lasti srbskega kupca, usoda semenarskega centra na Ptuju pa še vedno ni 
znana. Kdaj ga bo SDH prenesel na državo?  Na Ekoci iz vseh strani po predvajani oddaji letijo vprašanja 
kaj sedaj narediti, da ohranimo slovenska semena. Odgovora žal  nimamo, apeliramo pa na odločevalce, 
da naredijo vse, da ohranimo vsaj teh 20% slovenskih  semen, ki so prilagojena našemu okolju, ki jih še 
nismo izgubili. 
2. Iz Vlade RS je dne 6.4.2021 na poslansko vprašanje o usodi Semenarskega  centra Ptuj dobil Dejan 
Židan  odgovor, in ga objavil na spletu in je  je v priponki. Ali  je iz odgovora možno sklepati, da je 
upravičena  bojazen Ekoci  in naprednih ljudi, ki jim mar za slovenska  semena , da bo njihova usoda 
dolgoročna izgubljena?  
  
3. V oddaji Intervju na Radio Prvi  v oddaji Intervju dne 24. 3. 2021 z  voditeljico Jernejka Drolec je bil 
predstavljen tudi pomen avtohtonih semen in bojazen , da bi izgubili - Ptujski semenarski center in zakaj 
je to pomembno Irena Rotar - Radio Prvi (rtvslo.si) 
4. Pred tem pa je že bil objavljen članek o Ptujskem semenarskem centru v Delu : 12.3.2021Igranje z 
usodo semenarskega centra Ptuj na povezavi : Igranje z usodo semenarskega centra - Delo, novinarka 
Maja Prijatelj, gradivo Je tudi v priponki  
5. O pomenu semen pa je bil predhodno objavljen članek  v Reviji Zarja  dne 16.2. 2021 :Bodo 
Slovenska  semen izumrle na povezavi : https://revijazarja.si/clanek/odklenjeno/60340e54b179b/bodo-
slovenske-sorte-semen-
izumrle?fbclid=IwAR1hGxUPmBCot0ugVVl8YlMRvLJRcdtaoeifQxQmB1JoRMq3UoVOOIOZ8kA 
in na portalu 24 ur 
 Bodo slovenske sorte semen izumrle? - Svet24.si  novinarka Lara  Jelen  in v priponki. 
  
Glede na to, da gre za ohranjanje naravne in kulturne dediščine, za ohranjanje biotske pestrosti naše 
čudovite dežele za prehransko varnost in dediščino, ki smo jo dožni zapustiti prihodnjim rodovom, 
naprošamo vse, ki znajo in zmorejo, da si vsak na svoj način prizadevate za ohranjanje slovenskih sort 
semen. 
Z oživitvijo semenarstva je čudovita priložnost za male kmetije, za razvoj edinstvene  priložnosti nove 
panoge  OD SEMENA DO KROŽNIKA in uresničevanje ciljev EU politike, da je v prihajajočem obdobju vsaj 
četrtina hrane pridelana na ekološki način –poudarek na zdravi sonaravni pridelavi kar najbolj 



omogočajo zdrava semena  prilagojena našemu okolju. Iz domačih semen so znali preživeti predniki na 
tem našem čudovitem koščku zemlje, naši Sloveniji, ali se bomo znali preživeti tudi mi? 
Prosimo, da razmislite kako lahko pomagate vi..   
  
Zahvaljujemo se vsem, ki si že sedaj in  si boste v prihodnje prizadevali za ohranitev slovenskih semen. 
Brez semen ni hrane in ni prehranske varnosti. 
Dobrodošli v soustvarjanju trajnostne  prihodnosti. 
  
 S spoštovanjem. 
 Za somišljenike Ekoci, Irena Rotar  
 


