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Pobude in vprašanja
•
•
•
•

Semenarski center Ptuj
Kako pomagati ohraniti genski semenski material
Samooskrba in semena v državnih rezervah – Covid ukrepi
Slovenija eko cona Evrope – bio krožno gospodarstvo

Spoštovani minister Jože Podgoršek in zavzeta ekipa MKGP..
spoštovani minister zahvaljujemo se za vaša prizadevanja za ohranitev Semenarskega centra Ptuj in
sprejemanje ukrepanje ter ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostnega kmetijstva in iskanju pravih poti, da
bomo lahko sledili ciljem trajnostno zasnovane politiki EU, da bo vsaj četrtina kmetij ekoloških ter istočasno
poskrbeli za povečanje prehranske varnosti in ohranili podeželje. Pri tem imajo seveda velik pomen tudi
semena prilagojena našemu okolju.Dovolite, da se ponovno obrnemo na vas z vprašanji in pozitivnimi
pobudami zbranih iz strani ljudi in nekaterih naprednih strokovnjakov za rešitev.
Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje v Oddaji Točka preloma na povezavi , Slovenska semena (rtvslo.si) ki je
imela velik odmev. Na nas se obrača ogromno ljudi z mnogimi vprašanji. Napredni ljudje se čedalje bolj
zavedajo pomena samooskrbe in tudi pomena semen, ki so naš državni zaklad – naša kulturna in dediščina.
Sprašujejo se kako bi lahko 40 ha površin, ki jih ima Ptujski center namenjenih za žlahtnjenje in selekcijo
semen in znanje o semenarstvu, ki ga je na slovenskem prostoru izredno malo sploh kako drugače
nadomestili v primeru , da bi bil Ptujski center prodan in ne bi bil prenesen na KIS tako bi bil ata dejavnost
izgubljena. Ali obstaja kakšna druga možnost, da ohranimo vsaj tistih 20% semen, ki jih je še ostalo ,medtem
ko smo jih 80% že izgubili? Ozaveščenim ljudem je tudi mar za biotsko pestrost in so se pripravljeni aktivno
ključiti v aktivnosti. Dobivamo pobude, da bi zbirali denar z donacijami za nakup Semenarskega centra Ptuj.
Ekoci bi se v to vključili le, če bi vi ocenili spoštovani minister Jože Podgoršek, da bi to kaj pomagalo – saj
Ekoci želi delovati pozitivno in iskati rešitev. Ali je še cena 525, 000€ kot je bilo v prvotni pogodbi, saj kolikor
nam je poznano Semenarna Ljubljana nima več kot 5 sort semen zaščitenih, tako, da nam je cena ponovne
cenitve, ki je pricurljala v javnost 1 milj nerazumna? Ljudje so pripravljeni tudi posejati čim več semen, da se
ohranijo. Ker celostnih informacij o tem ni, vas naprošamo za odgovore na vprašanja ki smo jih zbrali skupaj
in jih podajamo v nadaljevanj.
Zavedamo, se da je rok za predajo PSC 15.7. 2021. vendar glede na predsedovanje EU vemo, da se takrat ne
boste imeli časa ukvarjati z domačimi zadevami, zato vas naprošamo, da razmislite podanih pobudah in
vprašanjih, že sedaj. Upamo, da so pozitivno sprejete naše pobude, ki jih na nas naslanjajo ljudje in skupaj na
pozitiven način želimo pripomoči k temu, da postane SCP del genske banke KIS, Upamo, se v aktivno vključi
tudi KGSZ preko svojih svetovalcev- saj je to lahko en čudovitih priložnosti, na poti, da boste lažje uresničili
cilj prihodnje EU politike trajnostnega razvoja ter sledili cilju m da postane vsaj četrtino hrane pridelane na
ekološki trajnostno način (biodinamika, permakultura ipd.. ter poskrbeli z svojimi ukrepi za prehransko
varnost, ohranitev semen in blagostanje državljanov ter ohranjanje naše čudovite Slovenije prihodnjim
rodovom.
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Podajamo vprašanja in pobude in obrazložitve:
1. Ljudje menijo, da naj vzpodbudimo akcijo Odkupimo SEMENARSKI CENTER Ptuj – z donacijami- ali bi
to pripomoglo k odločitvi, da bi plačana kupnina – zbrana iz strani ljudi – da ostane PSM v organizaciji
KIS kot npr Jable?
2. Prehranska varnost je v času trenutnih in pričakovanih Covid, zdravstvenih in ostalih sprememb
čedalje bolj pomembna. Že sedaj se dogaja, da je določenih sort semen sploh za kmetovalce težje
dobiti. Ali je v smeri COVID UKREPOV predvideno povečanje blagovnih rezerv s hrano in ponovna
uvrstitev slovenskih semen in semen, ki so prilagojena našemu okolju v blagovne rezerve?
3. Nekateri bi želeli posajati kakšno avtohtono seme in ga vzdrževati, pa nikjer ne najdejo celovitih
informacij o tem. Svetovalne službe jim celo priporočajo, da se tega naj ne gredo in priporočajo nakupe
semen tujih semenarskih hiš. Zato sprašujemo – kako se lahko kmetje bolje vključijo, da bi posejali za
namen ohranjevanja in vzdrževanja čim več semen? Kako lahko kmet postane ohranjevalec semena?
Kakšne pogoje je najmanjša velikost parcele oz. kmetije za semenarja oz. za hranitelja semen? Ali je
mogoče registrirati dopolnilno dejavnost na kmetiji semenarstvo, kolikor vemo, seda to ni možno ? Ali
je predvidena dopolnilna dejavnost na kmetiji semenarstvo prihodnjem programskem obdobju? Ali je
predvidena uvrstitev SEMENAR-v NPK kvalifikacijo v prihodnjem programskem obdobju?
4. Kakšen obrazec mora izpolniti, da dobi kmet semena iz semenske banke in kakšne pogoje
izpolnjevati –ali lahko pošljete obrazec prosimo? Kako lahko kmet pridobi pravice za ohranjecalca oz
vzdrževalca sort?
5. Ali je predvidena kakšna bolj ozaveščevalna kampanja o pomenu semen za širšo javnost in
izobraževanja o pomenu slovenskih semen za kmetijske svetovalce? Ali že imajo KGZS in ostali
izobraževalci nalogo, da so usmerjeni v to, da vzpodbudijo kmete, da se stare sorte semen sejejo in
ohranijo. Ali Ministrstvo namenja kakšne posebne vzpodbude v naslednjem programskem obdobju za
semenarstvo?
6. Ali je v iskanju trajnostnih rešitve v novem programskem obdobju v okviru prilagoditve na podnebne
spremembe in bio okrožnega gospodarstva in Slovenija gastronomska regija predvideno
vzpodbujanje bio krožnega gospodarstva od semena do krožnika?
7. Kje najti najbolj ažuriran seznam avtohtonih, kje tradicionalnih in kje ohranjevalnih sort in opis
semen in kdo je vzdrževalec. Iz trenutno javno objavljenega seznama to ni moč razbrati.
8

Koliko variacij semen je v slovenskih genskih bankah in koliko ni bilo posajenih že več kot tri leta?
Naprošamo za seznam. Ali je možno, da NVO pomagamo vzpodbuditi ljudi, da posejejo te variacije
semen, sodelujejo s Ptujskim centrom Ptuj ko bo v državni lasti. Kako lahko pomagamo, da se seme na
ohranja s ponovno setvijo? Skrbi nas, da bi semena izgubila na kaljivosti in če ne bodo posajena v
našem okolju zna biti , da ne bodo prilagojena na podnebne spremembe. in na daljši čas bodo
izgubljena.
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Dne 25. maja 2015 smo na Ekoci z ekipo: Dejan Rangeo, Majda Rus in Maja Klemen Cokan predali na
MKGP takratnemu ministru Dejanu Židanu 4 vrste semen starih sort industrije konoplje.
Prosimo za informacijo kje se sedaj ta semena nahajajo- eno variacijo vemo, da ima IHPS Žalec, za
ostale ne vemo kje so. Od leta 2012 do 2015 smo Ekoci –potem ko smo ustanovili gibanje Oskrbimo
Slovenijo-Štafeta semen zbirali genski material za gensko banko Kis in jih letno na slovesnostih
predajali predstavnikom KIS tudi ob prisotnosti predstavnikov MKGP – kar je razvidno npr tudi iz ibjave
na spletni strani Ekoci - marec | 2015 | Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije
zanima nas v kateri fazi so sedaj ta semena, ali so razmnožena in ali so se uvrstila v nadalje procesa
selekcije ipd. Veza dopis priloga. Predaja semen industrijske konoplje 25.5 .2015

10 Slovenija Eko Cona Evrope. Zato imamo dobre naravne danosti smo na 2 mest v EU po ohranjanju
naravnih habitatov Natura 2000, veliko priložnost sonaravne pridelave hrane na manjših kmetijah- na
trg povpraševanje po eko izdelkih pa je letno 20%. V kolikor bi Slovenija v času predsedovanja EU
razglasila SLOVENIJA - EKO CONO EVROPE , bi kmetom omogočili višjo dodano vrednost njihov
pridelkom vzpodbudili gastronomsko dejavnost , vzpodbudili agroživilsko panogo ter vzpodbudili tudi
bio krožno gospodarstvo. Tudi kmetje bi se lažjo odločili ali bodo kmetovali sonaravno ter tako
dosegli višje cene in sledili okoljskim trajnostnim ciljem. Z industrijskim načinom pa tekmujejo na
svetovnem trgu z največjimi svetovnimi pridelovalci.. Prav tako, da bi vzpodbudo semenarstva in
sonaravnega kmetovanja oživili podeželje in dali priložnost ljudem da najdejo priložnosti za
preživetja, - potem ko bodo velika večina ljudi v prihodnjih letih zaradi ukrepov zdravstvene,
gospodarske in okoljske krize ostalo brez zaposlitve. Navdihuje tudi projekt LCCD, da s razglasijo EKO
REGIJE v prednjemu obdobju. , ki pa s tem dejanjem podal celovito in prepoznavno noto Slovenije kot
zdrave destinacije Evrope.
Naprošamo za celovite informacije o tem, kaj storiti , da bo čim več slovenskih semen posejanih in
ohranjenih, da se ne bodo izgubila za večno. Nevladniki smo pripravljeni pomagati vašim prizadevanjem,
se angažirati tudi na terenu za ohranjanje semen in poskrbeti, da se bodo tudi prihodnji rodovi znali
preživeti na tem koščku zemlje z s pridelano hrano iz semen, ki so prilagojena našemu okolju kot so to znali
naši predniki. In tako slediti tudi trajnostnim sodobnim trendom.
Naprošamo za odgovore na vprašanja ter sezname:
a) odgovor ali bo 15.7 2021 Ptujski semenarski center prenesena na državo,
b) seznam avtohtonih. tradicionalnih in ohranjevalnih sort semen z nazivom pridelovalcev,
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c)
d)
e)
f)
g)

seznam semen, ki so shranjena v genski banki Slovenije,
seznam semen, ki niso bila posajena že več kot 3 leta,
seznam semen, ki bi jih bilo potrebno najprej posejati in vključiti v proces selekcije,
obrazec kako se lahko kmet prijavi za ohranjevalca semena,
seznam semen industrijske konoplje in genskega materiala, ki je bil podarjen iz strani
Ekoci-gibanje Oskrbimo Slovenije - štafeta semen na MKGP in na Kis in v kateri fazi se nahajajo,
h) ali je možno pričakovati, da Slovenija razglašena za Eko cono Evrope v času predsedovanja EU
i) ali je možno pričakovati, da bi se slovenska semena ponovno vključila v državne rezerve in
povečale zaloge hrane, da b bila zagotovljen prehranska varnost v primeru nepredvidenih situacij
Uspešno še naprej Vam želimo..
S spoštovanjem..
Za Ekoci, Irena Rotar

Žalec 11.5. 2021

