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Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na vprašanja
eko civilne iniciative Slovenije - EKOCI

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) smo dne 25. 10.
2021 prejeli ponovno prošnjo za proučitev vprašanj glede ukrepov za ohranitev ogroženih
slovenskih semen in odkupa Selekcijsko-poskusnega centra Ptuj.
Najprej se vam lepo zahvaljujemo za podana mnenja in vprašanja, katera smo temeljito preučili
in na katera vam v nadaljevanju podajamo odgovor:
a) ali boste uspeli do 31.12.2021 kot je bilo dogovorjeno prenesti Semenarski center Ptuj
v državno last
Odg: Pripravlja se sklep vlade glede postopka SDH za odkup Selekcijsko poskusnega centra
Ptuj, saj je veljavnost nakupne opcije za obrat SPC Ptuj podaljšana do 20. 12. 2021.
Predvideno je, da se celotno premoženje nato v prvi polovici leta 2022 prenese v last Republike
Slovenije, do 30. junija 2022 pa se uredi še prenos stvarnega premoženja države, vključno z
zakupom oziroma najemom zemljišč ter razporeditvijo prenesenih delavcev na primernega
upravljalca.
b) ali boste uspeli, da se prekine najemna pogodba s Semenarno Ptuj in Skladom
kmetijskih zemljišč, ki drugače velja do leta 2030 - in bo z ustrezno pogodbo ta
kmetijska zemlja lahko spadala sočasno pod Semenarski center Ptuj 44 ha -če ostane v
najemu Semenarne ne bo mogoče opravljati nalog žlahtnjenja na isti lokaciji
Odg: Predvideno je, da se do 30. junija 2022 uredi prenos SPC Ptuj, oziroma po odkupu le-tega
prenos stvarnega premoženja države na ustreznega upravljalca, vključno z zakupom oziroma
najemom zemljišč.

c) poznamo strateški načrt kmetijske politike tudi področje semen - kjer so sicer
stimulacije za raziskovalce in žlahtnitelje - vsi vemo, da dokler ne bodo kmetje za sejanje
avtohtonih semen stimulirani kot so za rejo avtohtonih živali stvar ne bi zaživela -ali
boste kaj storili v tej smeri
Odg: Podpora za setev lokalnih sort je predvidena tudi v okviru strateškega načrta za novo
programsko obdobje. V obravnavi je tudi predlog, da se dodeli dodatna podpora za vse, ki
kmetujejo ekološko in bi uporabili certificirano seme, s čimer bi lahko okrepili interes za
pridelavo semena lokalnih sort in njihovo dostopnost na trgu.
d) ali se da kaj storiti, da bi dobili lahko kmetijsko zemljo tudi vrtičkarji
Odg: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki med drugim spreminja tudi prednostni vrstni red
pri nakupu kmetijskih zemljišč. Prednost se daje proizvodno sposobnim kmetijskih
gospodarstvom, to so kmetije, ki imajo v upravljanju med 4 in 150 ha primerljivih kmetijskih
površin. Prednostni vrstni red določa tudi obstoječi Zakon o kmetijskih zemljiščih, vendar noben
od navedenih zakonov posebnih prednosti ne daje vrtičkarjem.
Kljub vsemu pa Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti
Republike Slovenije, vsako leto objavi seznam prostih zemljišč. To so tista zemljišča, za katere
ni sklenjenih zakupnih pogodb. Ta zemljišča so prosta in so na razpolago vsem zainteresiranim
e) iz strateškega načrta ni razvidno kaj b o s t e s t o r i l i , d a b o s t e z a š č i t i l i
slovensko kmetijsko zemljo pred tujci - poznate primer iz Apač -ki je čedalje bolj pereč
še na drugih koncih - s tem pa se zmanjšuje posledično tudi dostop do strateških virov
prosim poglejte primer iz Amerike: Kmetje: "Do zemljišč na našem območju praktično ne
moremo" - RTVSLO.si
Odg: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki med drugim spreminja tudi prednostni vrstni red
pri nakupu kmetijskih zemljišč. Prednost se daje proizvodno sposobnim kmetijskih
gospodarstvom, to so kmetije, ki imajo v upravljanju med 4 in 150 ha primerljivih kmetijskih
površin. Odvisno od uveljavljana prednostnega vrstnega reda je ponekod dodatni kriterij tudi, da
ima kmet sedež kmetije v isti ali sosednji občini. Na tak način želimo s spremembo spodbuditi
zaokroževanje zemljišč čim bližje sedežem kmetijskih gospodarstev in preprečevati
špekulativne nakupe (dogajalo se nam je, da so kmetje iz enega konca Slovenije kupovali
kmetijska zemljišč na drugem koncu).

S spoštovanjem,
Branko Ravnik
v.d. generalnega direktorja

Vročiti:
- naslovniku, ekoci.si@gmail.com
- arhiv, tu

