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Ekoci, eko civilna iniciativa Slovenije si že več let prizadevamo za samooskrbo in ohranjanje slovenskih
semen. Sodelujemo s strokovnjaki in, z institucijami in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano, ki ureja tudi portal Naša super hrana. Naš doprinos je tudi spodnja objava .
Iz članka Naša super hrana Domača semena: Dandanes se vse bolj zavedamo pomena hrane – ne
govorimo več le o sestavi in hranilih ampak tudi o kakovosti. Lokalno pridelana hrana je najboljša
takrat, ko vsebuje vitalno energijo, ki nas ohranja, navdihuje in daje slast tudi s tistim domačim
vonjem, ki smo ga dobro vajeni – saj raste v našem okolju, na katerega smo prilagojeni tudi
sami. Semena so temelj vsake hrane in zelo je pomembno, kako jih izberemo. Večino semen je najbolje
pobrati in shraniti takrat, ko rastlina naravno odvrže semena. Že naše babice so večino semen za
pridelavo na svojih njivah ali vrtovih pridelale same. Seme so žlahtnile z izmenjavanjem in ga ohranjale
iz roda v rod. Odbrana najboljša semena pa so se znašla tudi v nevestini bali. Vedno pa je veljajo tudi,
da je potrebno semena shraniti za vsaj dve leti sejanja, saj se nikoli ne ve, kakšna bo prihodnja letina in
če se bo iz semen sploh dalo kaj pridelati.

Avtohtona in tradicionalna semena so del naše kulturne in naravne dediščine. Prispevajo k biotski
pestrosti in prehranski varnosti. Rastline so prilagojene našim pridelovalnim razmeram in so bolj
odporne. Primerne so za sonaravno pridelavo. Pomembne so tudi zaradi značilnega vonja in okusa ter
vitalnih lastnosti in dozorelosti plodov. Tradicionalna, udomačena semena, ki so lahko sicer tujega
porekla, se že več desetletij pridelujejo tudi v Sloveniji in so že prilagojena našemu okolju. Avtohtone in
tradicionalne, udomačene sorte zelenjave radi gojimo tudi zato, ker so hvaležne in manj občutljive.
Primerne so za vrtičkarje začetnike in nepogrešljive v ekološkem, biodinamičnem in permakulturnem
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načinu pridelave hrane. Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort semen je objavljen tudi v Programu
razvoju podeželja na tej povezavi.
Predlagamo, da preberete celotni članek: Naša Super hrana Domača semena
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/domaca-semena/?fbclid=IwAR2-2qSLB9GdPaZe75IJ1v634CNe6CQTxihU499S_zwhtwloKZZipBvkU4

V kolikor imate stara semena za katera menite, da so avtohtona in bi želeli, da se ohranijo za
prihodnje rodove lahko DOMAČA SEMENA pošljete na KIS. Kmetijski inštitut Slovenije:
https://www.kis.si/
kjer ga bodo preučil shranili, žlahtnili..
Priložiti je potrebno izpolnjen obrazce na povezavi: Zbiranje genskih virov kmetijskih rastlin
Za več info lahko kontaktirate tudi na ekoci.si@gmail.com;

ež
in ekipa MKGP

Zahvaljujemo se Vam za prejete odgovore. Ekipa Ekoci in somišljeniki smo jih dobra preučili. Skupaj s prejšnjim
odgovorom.
Kljub napovedim v vašem odgovoru, nas sedaj še bolj skrbi naša prehranska varnost od semena do krožnika.
Težko namreč razumemo, da je potreben ponoven Sklep Vlade za prenos na državo, ter da bo prenos stvarnih
pravic šele naslednje leto. Nevladniki si seveda prizadevamo od spodaj navzgor k nakupu lokalne hrane –akcija
Posvoji kmeta ipd. ter z izobraževanjem ljudi za sonaravno pridelavo hrane. Lahko si ogledate filmčke na
spodnji povezavi: https://www.facebook.com/watch/?v=163786269242058
Vendar žal to ni dovolj. Semena prilagojena našemu okolju tudi na zalogo in zagotovitev prehranske varnosti je
potrebna od zgoraj navzdol. Zato pričakujemo vaš aktiven angažma in glede na trenutno gospodarsko
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zdravstveno in okoljsko krizo bi morali zvoniti vsi alarmi na MKGP in pripravljati pogoje za pripravo ljudi na
prehransko krizo. V naših pobudah smo jih že napisali kar nekaj. Zato nam ni jasno zakaj se zopet podaljšujejo
roko za prenos selekcijsko-poskusnega centra Ptuj (SPC Ptuj) na državo in ustrezno državno institucijo (KIS).
Gospod minister dr. Jože Podgoršek in ekipa in vsem ki lahko koristi prispevek prosimo, da si ogledajo film: ALI
JE LAKOTA PRED VRATI posneta v novembru 2021. Predavanje Sanje Lončar, ki osvetli zgodovinski, družbeni,
gospodarski in širši vidik in aktualni vidik oskrbe s hrano na način kot ga morda niste vajeni. Prispevek je
dosegljiv na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=PnvBsWGckww .
Sporočamo Vam, da se zavedni ljudje po Sloveniji združujejo iščejo rešitve na področju samooskrbe-nekaj rešitve
je navedenih tudi v filmu.
Naprošamo vas za dopolnitev odgovora in preučitev dejstev:
1. Glede vaših odgovorov nas skrbi, da se prenos že vleče več kot dve leti. Predhodno ste obljubili, da bo
prenos končan do konca leta 2021 in da ne bo do takrat realiziran ponoven sklep Vlade. Kot pišete bo
prenos stvarnega premoženja realiziran šele v letu 2022 do junija. Dobro vemo, da bo to predvolilni in
volilni čas. Kot ste napisali v predzadnjem odgovoru, ki smo ga objavili na povezavi: ODGOVORI
MINISTRSTVA NA POBUDE – SEMENARSKI CENTER PTUJ- SEMENA – SLOVENIJA EKO CONA EVROPE,
Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije, ste v vašem odgovoru z dne 8.6 2021 zapisali:« Na predlog SDH
sta Semenarna Ljubljana in Deželna banka Slovenije dne 17. 2. 2021 sklenili Aneks k pogodbi o
ustanovitvi nakupne opcije za obrat SPC Ptuj, s katerim se je podaljšala veljavnost nakupne opcije za
obrat SPC Ptuj do 31. 7. 2021. SDH je proučil opcije odkupa SPC Ptuj in o njih seznanil Ministrstvo za
finance in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jih še proučujeta. Kasneje je bilo
obljubljeno, da bo prenos v državno last končan do konca letošnjega leta.
2. V dopisu dne zapisali, da ima SPC Ptuj strateški pomen, saj upravlja rastlinske genske vire in ima
izjemno pomembno vlogo za trajnostni razvoj slovenskega semenarstva in kmetijstva in zato bo SDH
predlagal Semenarni Ljubljana in Deželni banki Slovenije, da sklene nov Aneks k pogodbi o ustanovitvi
nakupne opcije za obrat SPC Ptuj, s katerim se bo podaljšala veljavnost nakupne opcije za obrat SPC Ptuj
do 31. 12. 2021.
3. Sprašujemo se: zakaj se zdaj spet podaljšujejo rok, saj je mala verjetnost da boste po predlagani
časovnici uspeli zadeve pripeljati do konca in sicer:
a) Zakaj je potreben ponoven sklep Vlade, saj je le-ta, da se prenese premoženj na Vlado, sprejet?
b) Če bo prenos stvarnih pravic šele do junija drugo leto, ali bodo ptujska polja prazna, saj ne vedo kaj bi
sejali?
c) Kot veste sejemo spomladi in v jeseni. Ali je predviden načrt kako bo s setvijo to jesen in prihodnjo
pomlad? V nasprotnem primeru bo zopet ena vegetacija mimo?
d) Da realizirate tudi dejanski prenos stvarnih pravic do 31.12 2021 SPC Ptuj na državo, ker vam je kot
kaže zmanjkalo časa za realizacijo pred volitvami. Na ta način bi se rešila rastno sezona na SPC Ptuj.
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e) Delavci na SPC Ptuj še naprej delajo v negotovosti. Zaradi zamika rokov trpi razvoj, delo na novostih,
raziskovanje genskih virov, ki so še vedno na posameznih kmetijah in vrtovih po Sloveniji. Prav tako
verjetno pada motivacija selekcionarjev na Ptuju. Ali boste do 15.12.2021 poskrbeli za ustrezne pogodbe
za delavce?
f) Ali menite, da kooperanti, ki gojijo česen za SPC Ptuj vedo, ali bi posadili česen in bodo deležni strokovne
pomoči pri gojenju in kdo jim bo odkupil česen?

g) V kolikor bodo volitve v državni zbor (med 24. aprilom in 5. junijem 2022) ali bodo zopet v
veljavi izgovori: da postopka ne bodo izvedli, potem pa bo zadeva preložena na novo
postavljeno vlado, ki se bo morala z zadevo šele seznaniti. To res izgleda o prelaganju rokov
izvršitve sklepov vlade od junija leta 2020. Ali je določen terminski plan, načrt aktivnosti in
zadolžene osebe za izvedbo vladnega sklepa za dokončno izpeljavo prenosa?
h) Kaj bi prinesel novi sklep vlade, ki ga omenjate - saj ga že imate in kaj bodo naslednji koraki v
postopku prenosa lastništva?
i) ali je v prenos vključen Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), ki bi bil najprimernejša inštitucija za
prevzem SPC Ptuj in KGZS?
j) Sigurno ste že načrtovali razpise. Omenjate razpise za vzpodbujanje kmetov za sejanje in kateri
razpis in kdaj bo objavljen za naslednje leto. V katerem razpisu ste predvideli subvencijo za
pridelavo iz avtohtonih semen in v katerem subvencijo za pridelovalce semen (ne samo za
žlahtnitelje)?Kdaj bo objavljen saj kmetje morajo vnaprej vedeti kaj bodo sejali?
k) Vsem je že znano da je prehranska kriza pred vrati - ali i ste že predvideli semena kot kategorijo
v državnih rezervah?

Spoštovani minister dr. Jože Podgoršek in direktor Branko Ravnik: sta profesionalca in dobro poznata kako
pomembno je področje semen in semenarstva saj brez semen ni hrane.
Semenarski center Ptuj. Kaj menite kakšna je verjetnost, da po predlagani časovnici ne boste uspeli zadeve
pripeljati do prenosa na državo in vključitev deležnikov, da bodo slovenska semena rastla na slovenskih poljih?
Prehranska Varnost. Naprošamo, da še enkrat preučite odgovore-pošiljamo vam jih v priponki, ki ste nam jih
poslali in najdete bolj j inovativne načine, da boste vzpodbujali ne samo intenzivno kmetijstvo na eni strani (
večji vhodni stroški, potrebno več mehanizacije, obremenjevanje okolja, tekmovanje s cenami na svetovnem
trgu) ampak da se še večji napori vložijo v razpršene manjše kmetije ( ohranjanje podeželja, medgeneracijska
solidarnost manjši vhodni stroški, zagotovitev višjih cen, ohranjanje narave, prilagoditev na podneben
sprememba, zmajevanje revščine in lakote)in vzpodbujate čim več ljudi, da prevzamejo kmetije.
Naprošamo vas , da še enkrat preučite našo pobude-Slovenije eko ceno Evrope in ustvarjanje novih delovnih
mest na kmetij in saj vemo da bo več kot tretjina sedanjih judi na delovnih mestih brez zaposlitve
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Ponovno ali vas naprošamo: da realizirate tudi dejanski prenos stvarnih pravic in prenos SPC na državo, in
stvarni prenos premoženja in delavce prenesete na državo do 31.12.202, ker vam ko kot kaže zmanjkalo časa
za realizacijo pred volitvami in tako rešite rastno sezono na Ptuju in še enkrat preučite naše predloge in pobude,
ki bi lahko pomagali k izboljšanju prehranske varnosti in naredile odpornejše slovensko podeželje, ki bo
pripomoglo, da ne bomo lačni mi in ne naši otroci.

S spoštovanjem.

Hvala vam in lep pozdrav!
Za Ekipo Ekoci, Irena Rotar

