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Zadeva: Pobude in vprašanja iz posveta o prehranski varnosti
Zveza: Vaša elektronska pošta, z dne 24. 10. 2022

Spoštovani,

na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) smo 24. 10. 2022
prejeli vaše elektronsko sporočilo z dodatnimi argumenti v zvezi z uvrstitvijo semen v državne 
rezerve.

V nadaljevanju vam pošiljamo pojasnila na vaše pobude, ki smo jih pripravili v sodelovanju z 
Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR).

Pobude in vprašanja EKOCI ter pojasnila:

1. Trenutno v državnih rezervah nimamo niti ene vrečice semen-stanje na trgu ni 
optimistično. Brez lastnih semen ni samooskrbe (v prejšnjem režimu so v državnih 
rezervah bila semena). 
2. Prosimo, da uvrstite v državne rezerve semena zelenjadnic, žit, poljščin in ostalih 
kmetijskih pridelkov v zadostnih količinah vsaj za eno leto vnaprej, dolgoročni za tri leta.

ODG MKGP na vprašanje 1 in 2:
Letošnji podatki o pridelavi uradno potrjenega semenskega materiala, ki jih zbira UVHVVR, 
kažejo, da so se Slovenska podjetja in posamezni pridelovalci semen na morebitne težave v 
preskrbi s semeni odzvali s povečanim obsegom semenske pridelave (za skoraj 10 %, s 1.187 
ha v letu 2021 na 1.302 ha v letu 2022). Več kot tretjina vseh površin (484 ha) je bila namenjena 
pridelavi semena pšenice. Obseg pridelave semenske pšenice se je tako v letu 2022 povečal 
celo za 25 %.

Razen semena določenih krmnih rastlin in oljnic (inkarnatka, mnogocvetna ljuljka, krmna 
ogrščica, oljna repica) v Sloveniji drugih semen in semenskega krompirja ne pridelamo dovolj.

Vendar je treba upoštevati, da je slovenski trg s semeni del skupnega trga EU, na katerem po 
nam znanih podatkih semena zaenkrat ne primanjkuje. EU namreč velike količine semena uvozi 
iz tretjih držav, vendar le iz tistih, ki jim je EU priznala t.i. ekvivalenco (da je seme, pridelano v 
tretji državi, enakovredno semenu, pridelanemu v EU). Vojna v Ukrajini po naših ocenah ne bo 
imela večjega vpliva na trg s semeni v EU. Do leta 2021 namreč države EU nismo mogle uvažati 
semena iz Ukrajine, saj je bila Ukrajini ekvivalenca priznana šele konec leta 2020.
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Glede na dosedanjo stabilno preskrbo s semenom v EU, veljavni Petletni program oblikovanja 
državnih blagovnih rezerv za obdobje 2019 - 2023 ne predvideva oblikovanja zalog semena. 

Glede predloga za vključitev semena nekaterih kmetijskih rastlin v blagovne rezerve, MKGP 
skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zavodom RS za blagovne rezerve 
išče ustrezne rešitve ter možnosti za morebitno vključitev semen v predlog novega petletnega 
programa.

3. Predlagamo, da odkupite seme slovenskih pridelovalcev avtohtonih sort in semenskih 
sort žlahtnjenih v Sloveniji v največji možni meri, saj ta semena zrastejo praviloma brez 
FFS in so prilagojena našemu okolju ter jih vzpodbudite, da bodo zasejali še več semen za 
trg in tako zagotovili zadostne količine semen vsaj za eno leto v državnih rezervah.

ODG MKGP:

Kot je bilo že povedano, MKGP skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter 

Zavodom RS za blagovne rezerve išče ustrezne rešitve ter možnosti za morebitno vključitev 

semen v predlog novega petletnega programa.

MKGP s podatki o obsegu semena lokalnih sort na trgu ne razpolaga, zato je ocena stanja

predmet ciljnega raziskovalnega projekta (CRP), ki ga izvajata Biotehniška fakuleteta in Kmetijski 

inštitut Slovenije, ki sicer še poteka, zagotovo pa bodo pri tem pomembni podatki s katerimi 

razpolaga GIZ semenarstvo.

V projektu CRP bo analizirano stanje in razvojne možnosti na področju semenarstva zelenjadnic 

v Sloveniji, pri čemer bo posebna pozornost namenjena analizi pridelovalnih možnosti – ponudbe 

semen in potreb trga, vključno z oceno ekonomskega potenciala, ocenjena bo tudi prihodkovno 

– stroškovna kalkulacija semenarske proizvodnje zelenjadnic v Sloveniji in pilotni model 

partnerstva za semenarstvo, vključujoč koncept prenosa znanja med raziskovalnimi institucijami, 

semenarskimi podjetji in kmetijskimi gospodarstvi.

Z namenom povečanja pridelave semenskega materiala premalo uporabljenih vrst oziroma 

lokalnih sort kot tudi njihove uporabe na slovenskih kmetijah, Kmetijski inštitut Slovenije v 

sodelovanju z MKGP in UVHVVR pripravlja tudi prednostni izbor sort, ki se bodo posejale na SPC 

Ptuj za potrebe vzdrževalne selekcije, pa tudi demnostracijskih dejavnosti. Gre za izbor 

registriranih lokalnih sort, ki jih je dovoljeno tržiti v Sloveniji oziroma EU.

4. Ker semen ni dovolj prosimo, da MKGP takoj pripravi še dodatni razpis za vzpodbude 
kmetovalcem, da bodo sejali slovenska avtohtona semena ter vzpostavi pogoje 
za delovanje KIS Trženje ali Ptujskega semenarskega centra z nakupom dodatne opreme, 
za čiščenje in pakiranje semen v semenske vrečice za trženje. Trenutno teh pogojev 
nimajo, Semenarna Ljubljana, ki je sedaj v tuji lasti pa ima slovenskih semen vse manj.

ODG MKGP:
MKGP podpira setev lokalnih sort v okviru ukrepov KOPOP, kar se bo nadaljevalo tudi v okviru 
intervencij Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo (v nadaljevanju: 
SN SKP 2023-2027), in sicer kmetovalcem za setev lokalnih sort, predvidene pa so tudi podpore 
vzdrževalcem lokalnih sort.

Na MKGP se zavedamo, da sistem AKIS zaradi nezadostnih javnih vlaganj v raziskave in razvoj 
ne more več slediti potrebam po novih znanjih na področju razvoja trajnostnega kmetijstva, 
uresničevanja okoljskih in podnebnih zavez na ravni EU ter zelenega in digitalnega prehoda. 

Zato bo v prihodnjem SN SKP 2023-2027 v okviru intervencije IRP38 Konzorciji institucij znanja 
v podporo prehodu kmetijstva v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno na voljo podpora za 
namene krepitve zmogljivosti institucij znanja (predvsem znanstveno-raziskovalnih), delujočih na 
področju kmetijstva, ki se zaradi pomanjkanja oziroma iztrošenosti (kmetijske) infrastrukture in 



opreme soočajo s težavami pri ustvarjanju potrebnega znanja, ki bi kmetom prineslo odgovore 
glede prehoda v zeleno, digitalno in podnebno nevtralno.
Podpora v okviru intervencije IRP38 bo namenjena konzorcijem (in ne posameznim, individualnim 
upravičencem) institucij znanja oziroma deležnikov, delujočih v verigi znanja AKIS na 
posameznem področju oz. sektorju (torej od javnih raziskovalnih, izobraževalnih, svetovalnih 
institucij, izvajalcev javnih služb v kmetijstvu, veterinarstvu in varstvu rastlin, do kmetov, še 
posebej demonstracijskih kmetij, in drugih deležnikov, ki bodo lahko prispevali k razvoju celovite 
ponudbe znanja na določenem področju oz. sektorju). 

Področja oz. sektorji, znotraj katerih bo za vsako področje/sektor podprt največ 1 konzorcij, še 
niso določeni, vendar pa bodo konzorciji morali biti oblikovani široko, tj. zajemati/vključiti vse 
stopnje kmetijske pridelave posameznega sektorja. Seveda pa bo od vsakega posameznega 
potencialnega upravičenca odvisno, kako aktivni bodo pri vzpostavljanju konzorcijev in dogovora, 
kdo bo vodilni partner, da bodo imeli več možnosti za pridobitev podpore.

V tem programskem obdobju tudi v okviru naložbenih ukrepov spodbujamo avtohtone pasme 
živali, avtohtone sorte rastlin, zaščitene sorte rastlin in sorte za pridelavo semen preko meril za 
izbor vlog v okviru podmerila za inovativnost. Dokument Merila za izbor vlog za izvajanje SN SKP 
2023 -2027 bodo oblikovana tudi za izvajanje SN SKP 2023 -2027. Načrtujemo, da bi takšen 
koncept veljal tudi v prihodnje.

5. Naprošamo, da MKGP z ustreznimi mehanizmi   vzpostavi dostop do slovenskih 
avtohtonih semen tako da bodo na voljo v maloprodajni mreži –morda v več kot 300 
trgovinah Zadružne zveze Slovenije-ki je lahko istočasno največja trgovska nacionalna 
mreža (kot vemo je večina trgovin v lasti tujcev-v primeru pomanjkanja hrane in semen pa 
je vprašanje ali bodo trgovci najprej poskrbeli za založenost nemškega, avstrijskega, 
italijanskega in ostalih večjih trgov ali slovenskega.) 

ODG MKGP:
Trgovine Zadružne zveze Slovenije so v lasti zdrug in so samostojni gospodarski subjekti, ki 
delujejo po tržnih načelih. Zagotavljanje ustreznih surovin, repromateriala, kakor tudi semen ter 
odkup kmetijskih proizvodov od kmetov, spada med osnovne naloge zadrug. Zadruge 
prvenstveno skrbijo za svoje člane in jim zagotavljajo vse našteto. Država sicer nima pristojnosti 
poseganja v poslovne odločitve gospodarskih subjektov, v tem primeru zadrug. 

Ne glede na to tudi MKGP vidi potencial v sodelovanju med Zadružno zvezo Slovenije in 
slovenskimi semenarji na področju trženja semena zlasti lokalnih sort, kar bi lahko prispevalo k 
krepitvi slovenskega semenarstva in večji uporabi lokalnih sort na kmetijskih gospodarstvih.

6. Verjetno vam je poznano, da je trend v svetu semenarstva v razvoj semen za 
aeroponiko, hidroponiko in akvapaoniko in bo semena za pridelavo v zemlji /razen Gso/ 
vse težje dobiti, zato so prizadevanja za razvoj panoge semenarstva v Sloveniji še kako 
pomembne.

ODG MKGP:
EU in s tem Slovenija ima za zdaj stabilno oskrbo s semenom, ne glede na to pa moramo skupaj 
storiti vse kar je v naši moči, da bomo krepili tudi slovensko semenarstvo, zlasti lokalnih sort, ki 
so prilagojene na naše pridelovalne razmere in se večinoma tržijo in uporabljajo le v Sloveniji. Na 
ta način bi zagotavljali višjo samooskrbo s semenom, ohranjali naše genske vire in biotsko 
raznovrstnost in ohranjali ter krepili znanje na področju semenartsva, ki je tudi v povezavi z 
različnimi sodobnimi tehnologijami in pristopi vedno pomembnejše.

7. Istočasno pa lahko z ustreznimi vzpodbudim pridelovalcev semen in kmetovalcem naj 
sejejo slovenska semena na sonaraven način dvignete tudi odstotek ekološkega 
kmetijstva v skladu s strateškim načrtom. 

ODG MKGP:
V novem strateškem načrtu je MKGP pristopilo k celoviti podpori ekološkega kmetovanja 
preko vseh specifičnih ciljev. Tako bodo za ekološko kmetovanje namenjene naslednje 
podpore:



- posebni JR za investicije samo za ekološke pridelovalce in predelovalce, 
- posebna intervencija za Ekološko čebelarjenje za katero se bo namenilo 1,5 mio EUR 
- posebna podpora povezovanju ekološkim pridelovalcev in predelovalcev,
- še naprej se bo podpiralo vračilo stroškov kontrole za prvih 5 let,
- še naprej se bo izvajal ukrep/ Intervencija Ekološko kmetovanje v okviru katere bodo 

podpore na površino ter čebelarstvo in semenarstvo – 92 mio EUR,
- posebna podpora bo namenjena podpori mladim prevzemnikom, ki se ukvarjajo z eko 

kmetovanjem, 
- na novo se bo zopet uvedla intervencija promocija kmetijskih pridelkov ali živil, kjer bo 

posebna pozornost dana tudi ekološkemu kmetovanju,
- podpirali bomo t.i eko regije oz. je sedaj to intervencija »Regijski pristop povezovanja 

lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih«  in 
- posebna podpora bo namenjena tudi prenosu znanja, izobraževanju, svetovanju in
- usposabljanju na področju ekološkega kmetovanja.

MKGP si je v okviru SN 2023-2027 zastavilo cilj, da bomo do leta 2027 dosegli cilj 17% vseh 
površin v RS, ki bodo dobile podporo preko intervencije Ekološko kmetovanje.

V okviru intervencije Ekološko kmetovanje bo posebna podpora namenjena tudi ekološkemu
semenarstvu. Tako bodo ekološki semenarji dobili 785 EUR/ha, semenarji, ki so v preusmerjanju 
v ekološko kmetovanje pa 1.200 EUR/ha. Podpore so tako precej večje kot v PRP 2014-2020, 
zato MKGP pričakuje, da se bo s tem pospešila rast slovenskih ekoloških semen na trgu. 

8. KIS –slovenska genska banka, naj dodatno žlahtni več potrebnih sort za prehrano ljudi 
in vzorcev semen, ki jih ima v banki semen, da bomo lahko čim bolj samooskrbni.

ODG MKGP:
Javne žlahtnitejske programe od leta 2014 izvajata dve javni službi, in sicer Javna služba v 
poljedelstvu in Javna služba v vrtnarstvu. V tem času so bile požlahtnjene nove sorte krompirja 
(KIS Slavnik, KIS Savinja, KIS Sora, KIS Razor, KIS Blegoš, KIS Kokra in KIS Mangart), sorta 
fižola (KIS Amand) in dve sorti zelja (Presnik in Rožnik). Vse navedene sorte so vpisane v sortno 
listo oziroma nekatere zavarovane na evropski ravni (CPVO). V postopkih preizkušanja so še 4 
dodatne nove sorte krompirja, 3 sorte fižola ter po ena sorta črne detelje in ajde. V vseh 
žlahtniteljskih programih izvajalci uporabljajo tudi slovenski genski material Slovenske rastlinske 
genske banke.

V povezavi z novo lokacijo SPC Ptuj bo Kmetijski inštitut Slovenije v prihodnje okrepil tudi 
žlahtniteljske programe, ne glede na to pa je potreben interes semenarjev in kmetovalcev, pa tudi 
spodbude za okrepitev semenarstva lokalnih sort, njihovo trženje in večjo uporabo na kmetijah.

Zato bodo morali žlahtnitelji že v začetnih fazah žlahtnjenja večjo pozornost namenjati promociji 
novih sort in žlahtniteljske cilje bolj neposredno povezati tudi s potrebami in interesi konkretnih 
potencialnih organizatorjev semenarske proizvodnje in njihovih kooperantov pa tudi kmetovalcev 
in potrošnikov.

9. Ekoci s partnerji bomo intenzivirali aktivacijo prebivalcev z gibanjem Oskrbimo 
Slovenijo –Štafeta semen s pričetkom na dan na Tradicionalni slovenskega zajtrka, da 
ljudje posejejo čim več semen, poskrbijo za semensko samooskrbo, aktivirali bomo 
otroke, vrtce šole, ozaveščali vendar za kmetijski sektor pa prosimo da poskrbite vi.

ODG MKGP:
Pozdravljamo vašo idejo, da boste s semeni oskrbeli predvsem individualne prebivalce ter šole 
in vrtce in s tem prispevali k krepiti zavedanja o pomenu semena in samooskrbi, tudi na domačih 
vrtovih. V kmetijski proizvodnji se seme zagotavlja v okviru notranjega trga EU, na katerem semen 
po naših podatkih zaenkrat ne primanjkuje. 

Ne glede na to je pomembno, da bi uspeli okrepiti slovensko pridelavo semena, zlasti lokalnih 
sort, pri čemer je pomemben interes tako na strani organizatorjev pridelave semena kot 
kmetovalcev in seveda različne podpore na področju ohranjanja rastlinskih genskih virov in 



semenarstva, ki se bodo izvajale s pomočjo več projektov, kar smo vam pojasnili v dopisu št.  
900-67/2022/9, z dne 9. 11. 2022. 

Lep pozdrav,

Pripravili:
Polona Kolarek Novšek
Andreja Komel
Mag. Marjeta Bizjak
Martin Gosenca Irena Šinko

     ministrica

Poslano:
- Stranki po elektronski pošti
- UVHVVR
- Arhiv, tu
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