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Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga Strateškega razvojnega programa 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2002-2007)  

86. člen poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema 

sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 24. 4. 2002, 
obravnaval predlog Strateškega razvojnega programa Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (2002-2007) in na podlagi 
86. člena Poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet se do predloga Strateškega razvojnega programa 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni dokončno opre- 
delil, ker meni, da predstavlja program samo en segment v strategiji 
sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. 
Pri tem je bilo v razpravi opozorjeno na vrsto pomanjkljivosti v 
delovanju zdravstvene službe. Za njihovo razreševanje ima Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije omejene pristojnosti. 

Dolgoročno zasnovano strategijo zdravstvenega varstva države 
in konkretizacijo programov zdravstvenega varstva ter potrebne 
vire financiranja bi moralo pripraviti Ministrstvo za zdravje. 
Ministrstvo bi moralo permanentno motivirati in kontrolirati 
učinkovitost izvajalcev, pa tudi skrbeti za kakovost zdravstvenih 
storitev, izboljševati način dela v zdravstvu, dograjevati 
mehanizme financiranja programov zdravstvenih storitev, obvla- 
dovati stroške v zdravstvu in podobno. Tako stališče je državni 
svet zavzel tudi zato, ker se Ministrstvo za zdravje po izjavi 
njegovega predstavnika do predloga strateškega razvojnega 
programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije še ni 
opredelilo, čeprav ga je ocenilo kot dobrega. 

Tak celovit strateški program zdravstvenega varstva bi bil potre- 
ben, ker državni svet ugotavlja, da se Nacionalni program zdrav- 
stvenega varstva Republike Slovenije, ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije sprejel 6. 6. 2000, ne izvaja in da je za to 
odgovorno prav omenjeno ministrstvo, ker ne postavi jasnih ciljev, 
ustrezne projektne organizacije, mreže sodelovanja z vsemi 
institucijami, ki so v Sloveniji za te namene že organizirane in 
kontrole nad izvajanjem celotne zdravstvene dejavnosti. 

Sprejeti Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije - Zdravje za vse do leta 2004 določa, da so država in 
vsi javni sektorji soodgovorni za oblikovanje, sprejem in izvajanje 
zdravstvene politike in programov za krepitev zdravja, katere pa 
mora jasno zasnovati in tudi kontrolirati prav Ministrstvo za zdravje. 

Državni svet ugotavlja, da bi moralo Ministrstvo za zdravje poleg 
jasno začrtanih ciljev, projektno postavljene organizacije, z jasno 
razdelanimi nalogami posameznih institucij postaviti tudi 
konsistentno zakonodajo in predlagati dopolnitve zakonskih, 
podzakonskih in drugih izvedbenih predpisov. 

Slovenija kot država v tranziciji se že vrsto let srečuje z neu- 
streznim planiranjem v zdravstvu, z nejasnimi cilji financiranja 
posameznih zdravstvenih aktivnosti, projektov, zdravstvenih 
storitev. Poseben problem predstavljajo cene zdravil in izdatki 
zanje. Državni svet pričakuje, da bo Ministrstvo za zdravje skupaj 

z drugimi resorji in Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije pripravilo ukrepe za obvladovanje tega področja skladno 
s prakso držav Evropske unije. 

V Sloveniji že nekaj let govorimo o javnem in zasebnem zdravstvu, 
vendar tega v praksi ne znamo ustrezno udejaniti. Po mnenju 
nekaterih bo potrebno odpreti trg zdravstvenih storitev tudi za 
tujce, kar bi lahko bil dodatni vir sredstev zdravstvene službe. 

Državni svet podpira vizijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, da bo zavod z lastno avtonomijo odlična javna služba 
na nacionalni in mednarodni ravni. Vendar državni svet poudarja, 
da bi bilo treba zaradi obvladovanja vedno večjih stroškov v 
zdravstvu nujno poenotiti stališča in strategijo obveznega in 
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kar pa bi morala biti 
predvsem skrb in odgovornost Ministrstva za zdravje, kakor tudi 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

Državni svet tudi podpira napore Zavoda za zdravstveno zavaro- 
vanje, ki jih je vložil v predloženi dokument, vendar meni, da bi 
morali biti predvideni programi in projekti finančno ovrednoteni, 
da bi bilo razvidno, koliko bodo dejansko znašali, ker jih je le na ta 
način možno s planom podpreti in kasneje tudi prek poročil 
kontrolirati porabljena sredstva. Tako bi finančno ovrednoteni 
strateški program javnosti tudi jasno povedal, da je že tedaj finančni 
primanjkljaj in da bo potrebno poiskati nove vire za njegovo 
nemoteno delovanje. 

Državni svet Republike Slovenije se ne strinja, da se v strategiji 
opredeli delež v bruto domačem proizvodu za obvezno zdravstve- 
no zavarovanje v fiksnem znesku (6,9 %), temveč zahteva, da 
pripravljalec strategije opredeli skupne izdatke za zdravstveno 
varstvo v bruto domačem proizvodu in to v razponu, s tem da bi 
zgornja meja ne smela presegati doseženega deleža v letu 2001. 

Državni svet meni, da je v predloženem strateškem razvojnem 
programu še vedno premalo v ospredju zavarovanec, čeprav so 
mnoge usmeritve kot npr. večje varstvo pravic zavarovancev, 
njihova aktivna vloga pri odločanju ter ohranitev samoupravljanja 
v zdravstvenem zavarovanju usmeritve, ki jih državni svet podpira. 
Prav posebej pa državni svet podpira ohranitev in nadgradnjo 
socialnega zdravstvenega zavarovanja ter usmeritve za pra- 
vičnost in enakost ter solidarnost v zdravstvenem varstvu. 

Za vodenje politike, načrtovanje, usmerjanje razvoja zdravstva 
in za uspešno ter učinkovito funkcioniranje zdravstvenega varstva 
je potrebno vzpostaviti enotni zdravstveno informacijski sistem. 
To bi bil pogoj, če hočemo doseči strokovni dvig in kakovost 
zdravstvenega varstva, večjo preglednost nad poslovnimi dogod- 
ki, spremljanjem ukrepov za racionalnost in stroškov poslovanja, 
hkrati pa podlaga za pridobitev potrebnih podatkov o uresničevanju 
partnerskih pogajanj za oblikovanje zdravstvenih programov. 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot nosilec in 
izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki 
Sloveniji pa bi moral biti vključen v ta enotni zdravstveno in- 
formacijski sistem. Zato državni svet podpira tiste usmeritve iz 



strateškega razvojnega programa, ki stremijo k večji transpa- 
rentnosti uporabe sredstev, pa tudi k preglednosti porabe sredstev 
v zdravstveni službi. 

Državni svet ne podpira možnosti uvedbe dveh kartičnih sistemov 
v zdravstvenem varstvu, kar je mogoče razbrati iz določil zakona 
o podatkovnih zbirkah na področju zdravstvenega varstva. Tako 
naj bi poleg kartice zdravstvenega zavarovanja imeli še zdrav- 
stveno kartico, kar je za našo državo predrago. Državni svet 
Republike Slovenije upravičeno ostaja pri svojih opozorilih na 
finančne posledice take odločitve, ker je uvedeni sistem zavaro- 
valniške kartice sicer tehnično razvejan, vendar kljub temu ne 
omogoča zavarovancem oziroma bolnikom urejenega razpola- 
ganja s svojimi zdravstvenimi podatki. 

Državni svet podpira še naslednje pripombe državnega svetnika 
akad. prof. dr. Veljka Rusa: 

"Omenjeni dokument je sicer metodološko korektno zasnovan, 
saj izhaja iz poslanstva, vrednostne orientacije, razvojnih ciljev in 
analize okolja. Vendar so pravkar omenjene dimenzije strateške 
analize preveč splošne in zaradi tega najbrž ne bodo dovolj 
učinkovit instrument za naslednji petletni razvoj obveznega 
zavarovanja. V zvezi s tem je treba opozoriti, da razvojni cilji 
ZZZS niso nič bolj konkretni kot so cilji Svetovne zdravstvene 
organizacije, opredeljeni v dokumentu "Zdravje za vse v 21. 
stoletju". 

Podobno velja tudi za okoliščine, v katerih naj bi se ti razvojni cilji 
uresničevali (SWOT analiza). Upoštevajo se le demografske, 
finančne in zakonske okoliščine, spregledajo pa se tiste, ki prav 
v tem času povzročajo največje probleme: socialne in ekonomske. 
Pri socialnih stopajo v ospredje predvsem procesi intenzivne 
socialne stratifikacije, ki zaradi intenzivnega razslojevanja 
postavljajo pod vprašaj univerzalne programe; ti so bili primerni 
za sorazmerno homogeno družbo v prejšnjih petdesetih letih, so 
pa dokaj vprašljivi za novo nastajajočo razredno družbo. 

Pri ekonomskih okoliščinah stopajo v ospredje procesi privati- 
zacije in z njo povezani problemi koordinacije med privatnim in 
javnim zdravstvom. 

Posledica neupoštevanja konkretnih socio-ekonomskih premikov 
v slovenski družbi so neizogibne intervence Ministrstva za zdravje 
in "vdor" v avtonomno poslovanje ZZZS. Čeprav menim, da je 

bila ustanovitev avtonomne zdravstveno zavarovalne fundacije, 
kakršna je ZZZS, zelo pomembna pozitivna pridobitev in čeprav 
menim, da je takšna avtonomija nujna tudi v prihodnje, pa je očitno, 
da se ZZZS premalo prilagaja spremembam v okolju. Posebno 
skrb predstavlja dejstvo, da neprilagodljivost ni značilna samo za 
preteklo razdobje, ampak se, sodeč po vsebini obravnavanega 
dokumenta, obeta tudi za prihodnjih pet let. 

V zvezi z razslojevanjem se moramo vprašati, ali so res še smiselni 
univerzalni programi v skladu z geslom "zdravje za vse", ali pa 
naj bi javno obvezno zavarovanje nudilo neomejeno zdravstveno 
zavarovanje le najnižjim socialnim slojem? Ali naj bi v zvezi s tem 
uvedli diferenciran sistem vaučerjev, ali pa naj bi neomejeno 
socialno zavarovanje določili za določene ciljne skupine, na primer 
za tiste, ki niso zaposleni, oziroma za tiste, ki so brezposelni? 

V zvezi s predolgimi čakalnimi dobami bi morali odgovoriti na 
vprašanje, ali bomo stimulirali privatno operativno prakso izven 
rednega delovnega časa za premožnejše sloje prebivalstva in na 
ta način skrajšali čakalne vrste zavarovancev, ali pa bomo povečali 
sredstva za operativne posege in povabili specialiste iz drugih 
držav? Možna je tudi tretja alternativa, da prepustimo rešitev 
tujim zavarovalnicam in tujim zdravstvenim organizacijam, ki bodo 
z višjo kvaliteto storitev ustvarile segregiran elitni sistem ponudbe. 

V zvezi s podeljevanjem koncesij na področju primarnega zdrav- 
stva se vse bolj ostro zastavlja vprašanje obstoja zdravstvenih 
domov. Razprave o tem so potekale že pred desetimi leti, ko je bil 
minister dr. Voljč. Le-ta se je zavzemal za ohranitev zdravstveno- 
domskega omrežja v Sloveniji. To stališče se zaradi hitro 
naraščajoče dezorganizacije, ki je povezana z odhodom posa- 
meznih zdravnikov v privatni sektor, obnavljajo. Tako smo po 
desetih letih ponovno na izhodišču, ne da bi skušali najti rešitev v 
drugačnih oblikah privatizacije primarnega zdravstva, čeprav so 
alternativne oblike znane. Pri tem mislim predvsem na korpora- 
tivizacijo nepremičninskih in premičninskih sredstev in na 
kooperativno organizacijo zdravodomskih enot. 

V vsakem primeru menim, da je bila 12 let dovolj dolga doba, da bi 
dobili jasne in funkcionalno razdelane dogovore v obliki preobliko- 
vanja dosedanjih in oblikovanje novih programov. 

Prvi korak bi lahko napravili tako, da bi analizirali oblike in vzroke 
za nastanek sive ekonomije in to sivo ekonomijo legalizirali kot 
sestavni del privatne prakse. Na ta način bi bila lahko prav siva 
ekonomija pomemben produktivni most med javnim in privatnim 
sektorjem." 

Sklep državnega sveta v zvezi s postopkom obravnave Poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 24. 4. 2002, 
obravnaval postopek obravnave Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije ter na podlagi prvega in drugega odstavka 
86. člena Poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije se je na 74. seji, dne 24.4.2002, 
seznanil z informacijo o poteku sprejemanja Poslovnika Državnega 
zbora in ob tem ugotovil, da Državni zbor Republike Slovenije pri 
sprejemu Poslovnika državnega zbora ni upošteval mnenja in 

priporočil državnega sveta in da Državni svet Republike Slovenije 
nima možnosti vlaganja amandmajev tekom zakonodajnega 
postopka. 

Zakonodajna iniciativa, torej pravica predlagati državnemu zboru 
sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev posameznih določb 
zakonov, je po Ustavi Republike Slovenije (prva alinea 97. člena) 
navedena kot prva med pristojnostmi državnega sveta. Možnost 
vlaganja amandmajev torej sodi v eno temeljnih pristojnosti 
državnega sveta. Oviranje te pristojnosti pomeni omejevanje 
demokratičnih možnosti uveljavljanja interesov, ki jih zastopa 
državni svet. 
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Državni svet si bo tudi v nadaljnjem obdobju prizadeval za kon- 
struktivno sodelovanje z državnim zborom in njegovimi delovnimi 
telesi. 

V okviru demokratičnega postopka prenosa oblasti iz rok ljudstva 
v roke obeh predstavniških teles si bo prizadeval, da se po 
učinkoviti poti uveljavljajo stališča interesov, ki jih predstavlja. 

V ta namen bo organiziral posvete s svojo volilno bazo in jo 
informiral o proceduralnih in vsebinskih omejitvah, s katerimi se 
srečuje pri svojem delu. 

Nadalje bo zasledoval in preučeval pristojnosti evropskih drugih 
domov in predlagal spremembo zakonodaje na področjih, ki 
zožujejo izvajanje pristojnosti državnega sveta. Pri tem bo 
upošteval prakso drugih domov: v 17 proučevanih državah jih 
ima, razen Nizozemske, 16 zakonodajno iniciativo; proračuna ne 

more vlagati 7, amandmaje pa lahko vlaga 14 drugih domov (razen 
Slovenije, Avstrije in Nizozemske). 

Državni svet Republike Slovenije bo preučil, ali je utemeljeno 
glede možnosti vlaganja amandmajev državnega sveta k predlo- 
gom zakonov predlagati Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, 
da izvede revotacijo. 

Mnenje k Poslovniku državnega zbora, 
ki ga je Državni svet Republike Slovenije 
sprejel na 72. seji, dne 19. 12. 2001, je 
objavljeno v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 2/2002 

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o morskem 

ribištvu - hitri postopek   

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 46. seji, 
dne 7.5.2002, obravnavala predlog zakona o morskem ribištvu 
(EPA 509-III), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 

Predlog zakona je po obrazložitvah predlagateljev zakona še 
eden od zakonov, ki jih mora Republika Slovenija sprejeti v procesu 
prevzemanja pravnega reda EU. 

Sedanja zakonodaja (zakon o morskem ribištvu je bil sprejet leta 
1976) je že izrazito neusklajena, tako z našim notranjim pravnim 
redom, kakor tudi z zahtevami iz mednarodnih pogodb, ki obvezu- 
jejo Republiko Slovenijo. 

Utemeljenost sprejema zakona o morskem ribištvu se izraža v 
ribiško-političnih razlogih, saj Republika Slovenija do sedaj sploh 
ni vodila aktivne ribiške politike, delno pa je urejala posamezna 
vprašanja v kontekstu kmetijstva in kmetijske politike. Razlogi za 
sprejem zakona so tudi v zahtevi po prilagajanju evropskemu 
pravnemu redu v smislu celovite sistemske ureditve morskega 
ribištva in trga z ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki, kakor tudi v 
zahtevi po prilagajanju mednarodnim pogodbam, ki že obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 

Predlog zakona ureja tudi upravljanje ribolovnih virov v morju in 
dostop do njih, tako za gospodarski kot negospodarski ribolov. 
Ureja tudi spodbujanje konkurenčnosti ribiškega sektorja, javne 
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službe v morskem ribištvu, ki jih doslej ni bilo in financiranje v 
morskem ribištvu. Organiziranost v ribiškem sektorju po tem 
zakonu velja tako za morske ribiče kot tudi za gospodarske 
sladkovodne ribogojnice. 

Komisija je predlog zakona podprla. 

Glede pripombe k 14. členu, 2. alinei predloga zakona, kjer je 
določba, da dovoljenje za gospodarski ribolov ni prenosljivo in bi 
bilo potrebno opredeliti dovoljenje za ribiče kot fizične osebe in 

dovoljenje za ribiška plovila s predlogom, da bi dovoljenje za 
plovila moralo biti obvezno prenosljivo, je predstavnik predlagatelja 
zakona pojasnil, da je to upravna odločba, ki ni prenosljiva in je v 
skladu z obstoječo zakonodajo. 

Tudi glede pripombe v zvezi z kazenskimi določbami in previsokih 
kazni, je predstavnik predlagatelja zakona pojasnil, da predlog 
zakona sledi določbam zakona o prekrških. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona 
o morskem ribištvu - hitri postopek   

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 
55. seji, dne 8.5.2002, obravnavala predlog zakona o morskem 
ribištvu (EPA 509-III), ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike 
Slovenije. 

Problem morskega ribištva v Sredozemskem in Jadranskem 
morju je dokaj dobro znan in poučen. Slovensko ribolovno morje 
je le majhen del opisane celote in nanj v veliki meri delujejo dejavniki, 
na katere Slovenija sama po sebi ne more vplivati. Nosilna 
kapaciteta slovenskega morja je glede na različne obremenitve, 
ki so posledica človekovih aktivnosti (ladijski promet, navtični 
turizem, ribolov in akvakultura, mestne in industrijske odplake,...), 
zelo majhna. Sistem je zelo občutljiv in ranljiv. S približevanjem in 
vključevanjem v EU se mora Slovenija aktivno vključiti v politiko 
sonaravnega, trajnostnega razvoja, ki jo načrtujejo, vodijo in ji 
prilagajajo svoj pravni red države članice EU, pa tudi druge 
države, ki mejijo na Sredozemsko in Jadransko morje. Nov zakon 
je zato nujen in potreben. Politika, ki jo vodi in izvaja EU, je na 
področju ribištva in ribolova izrazito restriktivna. Posledica te 
politike je zniževanje dovoljenih ribolovnih kvot, ribolovnih kapacitet, 
omejevanje režima in področij ribolova ter še vrsta sistemskih 
ukrepov. Pri tem se države srečujejo z ogromnimi problemi, ki se 
jim tudi Slovenija ne bo mogla izogniti. Izkušnje, ki jih imajo države 
članice EU pri uvajanju pravil trajnostnega razvoja jasno kažejo, 
da je vsa stvar obvladljiva le, če k stvari pristopimo celovito, 
sistemsko in premišljeno. Hitrih ter istočasno kakovostnih in varnih 
rešitev ni. Izkušnje kažejo, da hitro in neselektivno uzakonjanje 
vsega, kar si v danem trenutku lahko vestni birokrati in različni, 
ozko specializirani znanstveniki - teoretiki zamislijo, politika pa to 
osvoji in uveljavi, običajno povzroči več problemov, kot jih reši. 
Predvsem to velja za merila, kazalce in standarde, ki odločajo o 
usodi nekega sistema, panoge in dejavnosti, ne le na makro, 
temveč tudi na mikro nivoju. Identična merila in ukrepi niso 
istočasno primerni za območje Atlantika in Jadrana, prav tako ne 
za Italijo, Hrvaško in Slovenijo kot države, ki mejijo na Jadransko 
morje. Zakonov, ki v določenih državah urejajo neko področje, 
zato ni ne možno ne smiselno neposredno prepisovati. 

Komisija je po razpravi podprla predlog zakona kot dobro osnovo 
za obravnavo v državnem zboru, vendar ne soglaša s hitrim 
postopkom, ker materija ni usklajena z vsemi socialnimi partnerji. 

Ob tem je komisija sprejela naslednje splošne pripombe: 

1. Komisija opozarja na pojem znani kupec. Po njenem mnenju 
bi bilo treba ta pojem posebej definirati, da v praksi ne bo 

prihajalo do konfliktov med inšpekcijskimi službami in ribiči. 

2. Po mnenju komisije bi bilo smiselno v prehodnih in končnih 
določbah predlaganega zakona ohraniti nekatere specifike 
slovenskega ribištva. Predlagani zakon namreč prinaša 
radikalne spremembe, za prilagajanje novim spoznanjem in 
okoliščinam pa je potreben določen čas. 

3. Komisija opozarja na dopustnost dopolnilne dejavnosti, saj 
brez dopolnilne dejavnosti ribiči ne bodo preživeli. 

4. Komisija opozarja na rekreacijski ribolov, saj zakon ne ureja 
dovolj odnosa med turizmom in ribištvom oziroma ga 
onemogoča. 

5. Komisija opozarja na potreben pregled stroškov za realizacijo 
tega zakona. 

Komisija je oblikovala tudi naslednje konkretne pripombe: 

1. člen 

Zaključni del prvega odstavka se spremeni v »..., ter nadzor nad 
izvajanjem tega zakona z namenom zagotavljanja in ohranjanja 
ribolovnih virov in gospodarjenja z njimi na način, ki zagotavlja 
trajnostni razvoj ribištva na področju ribolovnega morja Republike 
Slovenije«. 

4. člen 

Predlog dodatnih in prilagoditve obstoječih definicij: 

Trajnostni razvoj ribištva je razvoj, ki ob največji stopnji 
ohranjanja biološke raznovrstnosti, kakovosti morja, 
morskega dna in morskih organizmov (tudi njihovega zdravja), 
ohranja in zagotavlja največjo možno produktivnost ribištva 
in akvakulture in največje možne ribolovne vire. 

Evidenca ribolovnih dovoljenj je podatkovna zbirka vseh 
izdanih ribolovnih dovoljen, (nadaljnji tekst ni potreben) 

Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov je dovoljenje za 
opravljanje ribolova v območjih in v primerih, kjer in ko sicer 
ribolov ni dovoljen. 

Proizvajalec v ribištvu je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je 
registrirana, ima dovoljenje in izvaja aktivnost ribolova. 
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Ribe: definicija kot taka se izpusti, kajti riba je lahko le riba in 
nič drugega. Pojem se nadomesti s pojmom ribolovni orga- 
nizmi. 

Ribolovni organizmi-, po tem zakonu so ribe, mehkužci, školjke 
in vsi morski organizmi vključno z morsko floro, katerih ulov, 
nabiranje ali gojenje je namenjeno zagotavljanju oskrbe s hrano 
(prometu). 

Ribič oziroma ribička je vsaka oseba, ki se ukvarja z ribolo- 
vom na osnovi registrirane dejavnosti in veljavnih ribolovnih 
dovoljenj. 

Ribiška oprema je oprema, s katero se izvaja negospodarski 
ribolov. 

Ribolovno orodje so priprave, ki neposredno omogočajo 
ribolov in nabiranje ribolovnih organizmov. 

Ribištvo: po tem zakonu je izvajanje gospodarskega ribolova 
ter proizvodnja ribolovnih organizmov s ciljem dajanja v promet 
(prodaje). 

Ribolov je vsak lov in nabiranje ribolovnih organizmov. 

Ribolovni napor, komisija predlaga, da se pojem preimenuje v 
pojem intenzivnost lova (skladno s trendi in stanjem v EU). 
Intenzivnost lova (effort)-, po tem zakonu pomeni vsoto vseh 
virov in sredstev, ki jih ribiči, podjetja, plovila ali ribiška flota 
vlagajo v ribolov ali proizvodnjo ribolovnih organizmov. Določa 
se z zmogljivostjo plovil ali vodnih kapacitet, vnosom količine 
(obsega) dela, vrsto in učinkovitostjo opreme, orodij in tehno- 
logije. 

5. člen 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

(1) Strategija in način upravljanja z ribolovnimi viri v smislu 
trajnostnega razvoja ribištva se opredeli v Nacionalnem pro- 
gramu ribištva (v nadaljevanju: Program). 

(2) Program opredeli predvsem (vendar ne izključno) naslednje 
elemente: 
Strategijo in načine merjenja (ugotavljanja), opredeljevanja in 
izkoriščanja ribolovnih virov in ribolovnih kvot ter upravljanja 
z ribolovnimi viri; 
Zaščito ribolovnih virov; 
Tehnične standarde, merila in kriterije ter ukrepe ribištva, 
ribolova, proizvodnje rib in morskih organizmov; 
Način, merila, standarde, metode in tehnike nadzora; 
Način, merila, standarde, metode in tehnike nadzora in 
zagotavljanja kakovosti; 

- Organiziranost ribištva; 
Temeljne programe ter smeri razvoja in raziskav; 
Strategijo, način in organiziranost izobraževanja, usposabljanja 
ter priznavanja izobrazbe, strokovne usposobljenosti in poklica. 

(3) Predlog programa izdela (konkretno navesti odgovorni 
subjekt). 

(4) Zagotavljanje strokovnosti 

V izdelavo programa morajo biti obvezno vključeni strokovnjaki 
predvsem naslednjih (vendar ne izključno) področij: 
Ribištvo in ribogojništvo; ožja stroka, panoga, dejavnosti; 
Promet z morskimi organizmi (trgovina, transport, ponudba, 
povpraševanje); 

Pravni predpisi in regulativa (nacionalna in mednarodna, EU); 
Higiena in sanitacija; 
Izobraževanje in usposabljanje; 
Prehrana in dietetika; 
Država in lokalne oblasti; 
Ostale potrebne in zadostno prisotne in udeležene stroke. 

(5) Program služi kot osnova za pripravo in sprejem podza- 
konskih aktov, pravilnikov in odlokov na državnem, regijskih 
in lokalnih nivojih strateških planov razvoja ribištva in ribogoj- 
ništva na navedenih nivojih. 

(6) Program na predlog resornega ministra sprejme Vlada Republi- 
ke Slovenije (v nadaljevanju vlada). 

(7) Program obravnava kratkoročno obdobje (do 3 leta), srednje- 
ročno obdobje (do 6 let) in dolgoročno obdobje (nad 6 let). Po 
preteku šestletnega obdobja se Program obvezno revidira in 
ustrezno prilagodi novim stanjem in okoliščinam. 

(8) Nadzor in evalvacijo nad izvajanjem Programa zagotovi min- 
ister v sklopu dejavnosti javnih služb. 

15. člen 

1. Naslov se spremeni tako, da se glasi: »Vodenje evidenc in 
poročanje«. 

2. Komisija predlaga spremembo vsebine 12. člena v: 

(1) Pravne in fizične osebe, ki izvajajo gospodarski ribolov z 
ribiškim plovilom dolžine nad 10 m ali s stopnjo intenzivnosti 
lova nad mejo, določeno z veljavnim podzakonskimi akti, 
vodijo naslednje obvezne evidence: 
Dnevni ulov rib po vrstah in načinu lova; 
Dnevni čas ribolova; 
Izkrcane količine rib (dnevno); 
Evidenco o mesečnem ulovu, času ribolova, izkrcani količini 
rib. 
Evidence morajo biti vedno dosegljive in na razpolago organom 
nadzora. 

(2) Zajem podatkov za pravne in fizične osebe, ki izvajajo 
gospodarski ribolov s plovilom krajšim od 10 m ali vnosom 
ribolovnih virov pod, z veljavnim pravilnikom določeno mejo, 
se zagotovi s sistemom vzorčenja v ribiških pristaniščih. 

(3) Pravne in fizične osebe iz odstavka (1) tega člena morajo 
pošiljati zbirne mesečne podatke, dobljene na osnovi dnevnih 
in mesečnih evidenc, na z veljavnimi akti predpisane naslove. 

(4) Akte, ki podrobneje urejajo vsebino evidenc, poročil in načine 
poročanja, predpiše minister. Akti morajo vsebovati tudi 
določila o načinu pravočasnega obveščanja in informiranja 
pravnih in fizičnih oseb o njihovem sprejetju in veljavi (pisno 
obveščanje). 

18. člen 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Dovoljenje za gospodar- 
ski ribolov se izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku oz. 
podjetnici posamezniku (-ci) za nedoločen čas.« 

Dovoljenje vsebuje: 
Licenco za gospodarski ribolov in podatke o vrstah gospodar- 
skega ribolova, za katero je izdano dovoljenje; 
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Podatke o strokovni usposobljenosti oseb; 
Podatke o plovilu: 
tip in registrska številka plovila, 
nosilnost, dolžina, moč motorja; 
Podatke o ribolovnih orodjih in tehnologiji lova; 
Podatke o omejitvah; 
Podatke o stopnji intenzivnosti lova. 

27. člen 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Vrste negospodarskega ribolova 

Negospodarski ribolov se uvršča v posamezno vrsto negospo- 
darskega ribolova glede na namen lova. Osnovne vrste negospo- 
darskega lova so: 
(1) Ribolov in gojenje morskih organizmov v sklopu znanstveno 

raziskovalne in razvojne dejavnosti; 
(2) Monitoring ribolovnih virov; 
(3) Šport in rekreacija; 
(4) Ohranjanje tradicije in razvedrilo; 
(5) Negospodarski ribolov kot sestavina integralnega turističnega 

produkta." 

28. člen 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pogoji za izvajanje negospodarskega ribolova. 

(1) Negospodarski ribolov se lahko izvaja le na osnovi dovoljenja, 
razen športnega ribolova, ki se izvaja z obale; 

(2) Dovoljenja za negospodarski ribolov se izdajo za vsako vrsto 
negospodarskega ribolova posebej; 

(3) Dovoljenja za negospodarski ribolov so lahko glede na vrsto 
(23. člen zakona): 
dovoljenja s trajno veljavo, letna in mesečna dovoljenja ter 
posebna dovoljenja za negospodarski ribolov po 1. in 2. točki 
23. člena; 
letna, tedenska ali dnevna dovoljenja za negospodarski ribolov 
po 3., 4., in 5. točki 23. člena; 

(4) pogoje, načine, opremo in orodja za izvajanje negospodar- 
skega ribolova; način izdajanja dovoljenj; vsebino in obliko 
dovoljenj za negospodarski ribolov določi minister.« 

Poglavje IV 

Morda bi bilo bolj smiselno namesto poglavje ožjega segmenta 
Gavne službe v ribištvu) uvesti širši pojem »organiziranost ribištva«. 

V tem poglavju bi opredelili makro nivo organiziranosti na državni, 
regijski in lokalni ravni (javni, društveni, civilni sektor) ter panožnih 
asociacij. 

Sedanji členi zakona (od 30 do 39) bi postali v večini primerov 

členi ustreznih, v zakonu (v novem opisanem poglavju) naštetih 
podzakonskih aktov. 

Poglavje V 

Morda bi bilo bolj smiselno poglavje poimenovati z naslovom 
»Ribiška strukturna politika« in v njem v posameznih členih 
opredeliti področja: 
(1) Monitoring ribolovnih organizmov in določanje ribolovnih 

pogojev in kvot (z navedbo podzakonskih aktov); 
(2) Program; načrtovalci, nadzorni mehanizmi, podzakonski akti; 
(3) Merila, normativi, standardi (tudi kakovosti); podzakonski akti; 
(4) Promet z ribami postane sestavni del poglavja ribiške strukturne 

politike in se ureja predvsem s podzakonskimi akti. 

49. člen oz. podpoglavje »Organizacije proizvajalcev v ribištvu«, 
se locira v poglavje "Organiziranost ribištva" in ureja predvsem s 
podzakonskimi akti (členi 49 do 59). 

Poglavje VI 

Členi od 44 do 50 in 62 do 73 naj postanejo sestavni del poglavja 
»Ribiška strukturna politika«, podpoglavja »Promet z ribami«. 
Večina naštetih členov naj postane sestavina podzakonskih aktov. 

Poglavje VII 

Smiselno je ohraniti le člene, ki opredeljujejo sistem nadzora, vse 
ostalo naj bo predmet podzakonskih aktov. 

Členi od 75 do 79 se uvrstijo v poglavje »Promet z ribami« oz. 
postanejo predmet podzakonskih aktov. 

Členi od 80 do 82 naj bodo predmet novega poglavja V. in naj se v 
največji meri vnesejo v podzakonske akte. 

Člen 87 naj se vnese v poglavje o organiziranosti ribištva (novo 
naslovljeno in spremenjeno IV poglavje). 

Člen 88 naj se preimenuje v »Nadzor nad izvajanjem zakona« in 
se izloči iz poglavja »Inšpekcijski nadzor«. Člen naj se temu 
ustrezno prilagodi (točka 1), saj so sedanje vsebine tega člena 
posredno ali neposredno že opredeljene v drugih poglavjih. Točke 
2, 3 in 4 naj bodo predmet podzakonskih aktov. 

Členi od 89 do 93 naj se vnesejo v podzakonske akte. 

Člen 98; Višina kazni, povezane s točkami 1, 2 in 4 tega člena, je 
skrajno pretirana. Pri točki 4 naj bo kazen odvisna od količine in 
vrste rib. Zakon naj ne postane le osnova za vir polnjenja prora- 
čuna! 

Člen 103: Dela je ogromno, če se želi zagotoviti kakovost aktov in 
njihovo primerljivost z EU. Čas 6 mesecev je zelo kratek. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 
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Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o mineralnih 

gnojilih - hitri postopek  

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 46. seji, 
dne 7.5.2002, obravnavala predlog zakona o mineralnih gnojilih 
(EPA 496-111), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 

V obrazložitvi predloga zakona so predlagatelji poudarjali nujnost 
prilagoditve prometa z mineralnimi gnojili evropskim standardom, 
ki predpisujejo pogoje za kakovost, na podlagi katerih se zagotavlja 
prosta trgovina z mineralnimi gnojili, če izpolnjujejo predpisane 
pogoje in so na predpisan način tudi označeni. 

Urejanje mineralnih gnojil v prometu spada v področje prostega 
pretoka blaga ter se zaradi specifične ureditve trgovanja z 
mineralnimi gnojili, ki v EU izpolnjujejo pogoje za označitev "EC 
FERTILIZER", zagotavljajo enotni pogoji za trgovanje z mineralnimi 
gnojili tudi za Republiko Slovenijo. 

Komisija je predlog zakona podprla, hkrati pa izpostavila vpra- 
šanje v zvezi s pripravo predpisa za izvajanje dobre kmetijske 
prakse pri gnojenju. Navodilo za izvajanje dobre kmetijske prakse 
je izdal minister, pristojen za okolje, čeprav bi bilo logično, da 
navodilo izda minister, pristojen za kmetijstvo. Področje uporabe 
mineralnih gnojil je široko in zajema na eni strani problematiko 
varstva okolja, izpiranja v podtalnico, čas uporabe, mejne vred- 

nosti in podobno, na drugi strani pa kmetijsko tehnološka vprašanja 
uporabe mineralnih gnojil. 

V odgovoru na izpostavljeno vprašanje je predstavnica predlaga- 
telja zakona pojasnila, da je predpis izdan na podlagi zakona o 
varstvu okolja in je usklajen z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano. V Republiki Sloveniji je specifična sestava tal, 
zato bodo problemi vedno bolj pereči, tako da bo država morala 
sprejeti kompleksni program ter določiti območja oziroma parcele, 
kjer kmetijske dejavnosti ne bo mogoče izvajati. V ta namen bo 
Vlada Republike Slovenije na podlagi uredb določila odškodnine 
kmetom, čeprav že sedaj obstaja možnost izplačila odškodnin v 
okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Komisija je sprejela stališče, s katerim predlaga Ministrstvu za 
okolje in prostor, da zagotovi oz. pripravi kataster vodovarstvenih 
površin oz. območij, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pa predlaga, da pripravi predlog plačila odškodnin 
prizadetim kmetom. Stališču glede predloga plačila odškodnin je 
nasprotovala članica komisije Cvetana Rijavec. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o varstvu 

pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (EU) - hitri postopek   

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 
55. seji, dne 8.5.2002, obravnavala predlog zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (EU), ki ga je Državne- 
mu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

Uvod v razpravo sta imela državni sekretar z Ministrstva za 
okolje in prostor mag. Radovan Tavzes in predstavnik Ministrstva 
za zdravje Damjan Skrk. 

Temeljno spoznanje je, da je Slovenija v tehnološkem smislu glede 
jedrske in sevalne varnosti na zelo visokem nivoju. Temu razvoju 
pa je potrebno prilagoditi tudi zakonodajo in jo uskladiti s splošnimi 
spremembami v ekonomskem in pravnem sistemu ter jo prilagoditi 
tudi zahtevam Evropske unije zaradi polnopravnega vključevanja. 
Še posebej je bilo potrebno na področju sevalne varnosti urediti 
odnose znotraj prizadetih lokalnih skupnosti. 

Zakonodajalec je predlagal relativno kratek čas za sprejem vseh 
podzakonskih aktov, potrebnih za dokončno uveljavitev zakona. 

Komisija je po razpravi oblikovala naslednje mnenje: 

1. Predlog zakona je primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo 
v državnem zboru. 

2. Komisija tudi v primeru tega zakonskega predloga ne vidi 
utemeljenih razlogov za sprejem po hitrem postopku, saj s 
tem načinom sprejemanja zapira možnost širše verifikacije 
med ljudmi. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s 

proračunskim financiranjem humanitarnih organizacij 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 24. 4. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s proračun- 
skim financiranjem humanitarnih organizacij ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za finance, da 
vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo: 

1. Po kakšnih merilih se v proračunu določijo in nakažejo 
sredstva za dejavnost humanitarnih organizacij? 

2. Ali Ministrstvo za finance kot organ, pooblaščen za nadzor in 
izvajanje proračuna, pregleduje način in uporabo proračunskih 
sredstev, danih humanitarnim organizacijam? 

3. Ali je Ministrstvo za finance v proračunskih letih 1999, 2000 in 
2001 izvedlo kontrole pri humanitarnih organizacijah glede 
uporabe proračunskih sredstev, nakazanih humanitarnim 
organizacijam? 

4. Ali je Ministrstvo za finance v omenjenem obdobju opravilo 
kakšno kontrolo pri Rdečem križu Republike Slovenije? 

5. Ali je Ministrstvo za finance na osnovi morebitnih pregledov 
izdalo akte, ki ugotavljajo pravilnosti oziroma nepravilnosti 
uporabe teh sredstev? 

6. Ali je Ministrstvo za finance v primeru pregleda posameznih 
organizacij obvestilo DURS o neprimerni uporabi sredstev, 

nepravilnem poslovanju, ki je nedopusten humanitarni organi- 
zaciji in zahtevalo, da DURS opravi ustrezne nadzorne pre- 
glede in izda konkretne odločbe? 

7. Ali je Ministrstvo za finance opravilo kakšne preglede pri 
Rdečem križu Republike Slovenije glede na informacije v 
medijih o neupravičenem plasiranju, "plemenitenju" sredstev 
in ostalih transakcijah Rdečega križa Republike Slovenije in 
ali je o teh izsledkih obvestilo DURS? 

8. Ali Ministrstvo za finance odredi sankcije v primeru kršitev, 
ko jih je ugotovilo in kakšne sankcije je izvedlo? 

Obrazložitev 

V medijih so se pojavile številne informacije o finančnem poslovanju 
Rdečega križa Republike Slovenije. Denar naj bi se uporabljal za 
posojila osebam, ki so z Rdečim križem funkcionalno povezane. 
Vprašljiva je tudi povezanost Rdečega križa z raznimi podjetji in 
njihovo dejavnostjo. Humanitarna dejavnost je v osnovnem poslan- 
stvu pomoč prizadetim brez povračila in raznih kompenzacij. Kakor 
je splošno sprejemljivo, da se podpira humanitarno delovanje, pa 
je nevzdržno, da se plemenita načela uporabijo za zasebne 
špekulacije, izogibanje plačevanja dajatev, nelojalno konkurenco 
in povzročanje nezakonitosti. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za finance, da v skladu s 96. 
členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na 
vprašanja. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Janeza Praperja glede 

razpisa za sofinanciranje regionalne infrastrukture 

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 24. 4. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Janeza Praperja glede razpisa 
za sofinanciranje regionalne infrastrukture ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Janeza Praperja in predlaga Ministrstvu za gospodar- 
stvo, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Janeza Praperja se glasi: 

Zakaj je v razpisu za sofinanciranje regionalne infrastrukture na 
območjih s posebnimi razvojnimi problemi za leti 2002 in 2003 
mimo objavljenih kriterijev Ministrstvo za gospodarstvo samovoljno 
določalo prioriteto investicijskih programov in tako negiralo vlogo 
in pomen regijskih razvojnih agencij, ki so ustanovljene v skladu 
z zakonom o skladnejšem regionalnem razvoju Republike Slove- 
nije? 

Državni svet predlaga Ministrstvu za gospodarstvo, da v skladu 
s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije in UMANOTERA - Slovenska fundacija za 

trajnostni razvoj sta 10. januarja 2002 pripravila posvet o GENSKO 

SPREMENJENIH ORGANIZMIH V KMETIJSTVU 

Predsednik državnega sveta in vodja posveta Tone Hrovat 
je uvodoma v imenu državnega sveta vse prisotne pozdravil in 
izrazil zadovoljstvo, da so se zbrani odzvali vabilu na posvet v 
tako velikem številu, ter poudaril, da so s tem izkazali potrebo po 
informacijah in znanju, prav tako pa tudi zainteresiranost za 
razpravo o tej tematiki. 

Še posebej je pozdravil goste iz Združenih držav Amerike in 
Kanade, ki so predstavili izkušnje pri uporabi gensko spremenjenih 
organizmov (v nadaljevanju: GSO) v kmetijstvu, ter se zahvalil 
vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega posveta, in vsem tistim, ki 
so ga obogatili s svojimi prispevki in sodelovanjem v razpravi. 

Državni svet in Umanotera sta z organiziranjem posveta ponovno 
odprla dialog o gensko spremenjenih organizmih, ker se zave- 
damo, je poudaril, da je treba za uspešno reševanje vseh večjih 
okoljskih izzivov vzpostaviti različne oblike osveščanja in uspo- 
sabljanja širše javnosti. 

Zbrali smo se, je nadaljeval, da bi širši in strokovni javnosti 
predstavili probleme, s katerimi se kmetje soočajo, kljub temu, da 
na svojih poljih niso namerno gojili gensko spremenjenih rastlin, 
predvsem pa, da bi začeli razmišljati o tem, kako bodo v Sloveniji 
zaščiteni interesi tistih, ki ne bodo želeli gojiti gensko spremenjenih 
poljščin. In seveda tudi tistih, ki jih ne bodo želeli uživati. 

Rad bi poudaril, je dejal, da predstavlja ohranjanje biotske razno- 
vrstnosti primerjalno prednost Slovenije pri njenem vključevanju 
v Evropsko unijo, zlasti pri pospeševanju in spodbujanju 
trajnostnega razvoja na podeželju. To prednost lahko izkoristimo, 
če bomo težili k visoki kakovosti in odličnosti slovenske kmetijske 
politike. Ker se v Sloveniji z uporabo GSO še ne srečujemo 
oziroma se tega še ne zavedamo, bi bilo treba čimprej poiskati 
odgovore na vrsto vprašanj, ki bodo vplivali na razvoj slovenskega 
kmetijstva. Neurejeno področje gensko spremenjenih organizmov 
v Sloveniji, med drugim se v tem trenutku ne spremlja navzočnost 
gensko spremenjenih organizmov v hrani, semenih ali krmi, 
predstavlja nevarnost za biotsko raznovrstnost in zmožnost 
gojenja ekoloških pridelkov. Glede na naravne danosti in poseb- 
nosti slovenskega kmetijskega sistema je treba razmišljati v smeri 
ekološke pridelave hrane in s tem ekokmetijstva. Predvsem pa je 
potrebno zagotoviti, da zaradi kontaminacije pridelkov ne bo 
ogroženo zdravje ljudi in okrnjena njihova pravica do izbire. 

Menil je, da je treba razmišljati tudi o tem, da je Slovenija izredno 
bogata v raznovrstnosti organizmov. Ne nazadnje, je nadaljeval, 
če primerjamo naše okolje s svetovnim, ima Slovenija največ 
starih jablanovih in hruškovih dreves na prebivalca. Poudaril je, 
da je prav zaradi tega treba naše okolje obvarovati. Je pa naše 
okolje izredno neprijetno za kmetovanje, saj je 70 % naših 
kmetijskih površin v okoljih s težkimi pridelovalnimi pogoji. Na teh 
površinah je pridelava hrane dražja in s tem je dražja tudi hrana. 
Omenil pa je tudi razdrobljenost in majhnost naših kmetij. 

Poleg tega, da imamo izredno neusmiljeno birokratsko zakonodajo 
in upravljanje na področju kmetijstva, se je v preteklosti ustvarilo 
tudi zelo slabo mnenje o kmetijstvu in kmečkem poklicu. Posledica 
te dediščine je v tem trenutku 200.000 ha površin v zaraščanju. 
To je ena največjih državnih sramot in tudi ena največjih in najhujših 
razvojnih "cokel" slovenskega gospodarstva. Ob koncu je dejal, 
da bodo naše in prihodnje generacije lahko živele v okolju, 
primernem za njihovo zdravje in blaginjo, če bomo že danes 
ukrepali. Okolju prijazen in zdrav način pridelovanja hrane ni le 
naša želja, ampak je naša dolžnost, saj imamo vsi pravico do 
zaščite pred tveganji genskega inženiringa in drugih elementov 
našega razvoja. 

Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, je vse zbrane 
pozdravila in predstavila program posveta. Že junija 2001 so se 
prav v tem prostoru odpirala vprašanja glede uporabe gensko 
spremenjenih organizmov - bolj na ravni načelnih mnenj in celo 
nekih filozofskih preokupacij. Danes, je poudarila, ko se bomo 
soočili z izkušnjami kmetov iz Severne Amerike, je tudi čudovita 
priložnost, da spregovorimo o dveh temeljnih dilemah uporabe 
GSO v kontekstu strateške usmeritve slovenskega kmetijstva. 

Ena od temeljnih dilem je, ali kmetje, ki niso namerno gojili GSO in 
se po naključju soočajo s kontaminacijo svojih konvencionalnih 
pridelkov, onesnažujejo okolje in ali gre za intelektualno lastnino 
multinacionalk, ki hočejo kot nosilke tehnološkega razvoja in 
tehnologij s tožbami čimprej iztržiti investicije v novo tehnologijo. 

Drugo vprašanje pa je vprašanje kontaminacije na trgu. Kot je bilo 
že rečeno, v Sloveniji ne spremljamo navzočnosti GSO in 
praktično ne vemo, ali hrana, ki jo kupujemo v trgovinah, vsebuje 
surovine iz gensko pridelanih rastlin. Po njenem mnenju je 
razpoloženje slovenske javnosti glede GSO podobno evropskemu 
povprečju. To potrjuje tudi anketa, ki je bila izvedena pred koncem 
leta 2001, ki je pokazala, da se 96 % potrošnikov zavzema za 
označevanje izdelkov z GSO in s tem za pravico izbire, hkrati pa 
se več kot polovica anketirancev ne bi odločilo za nakup gensko 
spremenjene hrane. To pa je enako evropskemu povprečju po 
anketi Eurobarometer. 

Naši gostje iz Kanade in Združenih držav Amerike začenjajo 
danes svojo evropsko turnejo, med katero bodo poleg Slovenije 
obiskali še Hrvaško, Bolgarijo, Poljsko ter tri zahodnoevropske 
države, Belgijo, Francijo in Švico. 

V razpravi bodo najprej spregovorili trije severnoameriški kmetje, 
ki bodo predstavili svoje izkušnje pri uporabi GSO v kmetijstvu. V 
drugem delu pa bodo predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva 
za zdravje in Urada RS za varstvo in registracijo sort rastlin 
prikazali, kako se s to problematiko sooča Slovenija, tako po 
zakonodajni plati kot drugih instrumentih, ki so na voljo. 
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Povzetek uvodnih prispevkov 

Percy Schmeiser, kmetovalec iz Kanade, se je najprej zahvalil 
predsedniku državnega sveta za to, da ima možnost predstaviti 
svoje izkušnje pri uporabi GSO. Prihajam iz province Saskatch- 
ewan, žitnice Kanade, kjer se že 53 let ukvarjam s kmetijstvom, je 
dejal. Povprečna velikost kmetije v tej regiji je približno 700 hektarjev 
in tako velika je tudi njegova kmetija. V Kanadi je znan kot razvijalec 
lastnih semen in shranjevalec le-teh, tako kot večina kanadskih 
kmetovalcev. Ukvarja se z gojenjem tako ječmena kot žit ter oljne 
repice. Poudaril je, da se vse svoje življenje ukvarja z vprašanji 
kmetijstva in z regulativo na tem področju. Poleg tega je bil tudi član 
saskatchevvanskega parlamenta in več kot dvajset let župan mesta, 
v katerem živi, ter predstavnik svetovnega gibanja. 

Menil je, da lahko razpravo o gensko spremenjenih organizmih 
razdelimo na več delov. Prvi del se nanaša na konflikt med 
pravicami kmetov in intelektualnimi pravicami multinacionalnih 
podjetij. Drugo vprašanje je varnost gensko spremenjenih rastlin 
in tretje je vprašanje okolja. V nadaljevanju se je osredotočil na 
intelektualne pravice in pravice kmetovalcev, da shranijo svoja 
semena. 

Dejal je, da je prišel v Slovenijo, da bi povedal, kaj se je dejansko 
zgodilo z uvajanjem gensko spremenjenih organizmov v njegovi 
deželi. Biotehnološko podjetje Monsanto je leta 1998 proti njemu 
vložilo tožbo, v kateri so ga obtožili, da je nezakonito pridobil 
seme oljne repice Roundup Ready ter s tem posegel v njihovo s 
patentom zaščiteno pravico. Najprej je prišlo do predhodnega 
sojenja, nato pa je o primeru odločalo še kanadsko zvezno sodišče 
z enim sodnikom. Poudaril je, da ima odločitev sodnika daljnosežne 
posledice za kmete, ki imajo po zakonu pravico shranjevati in 
uporabljati seme iz leta v leto. 

Sodnik zveznega sodišča je poudaril, da ni pomembno, kako je 
gensko spremenjena oljna repica zašla na njegovo polje. To pomeni, 
da je kazensko odgovoren in kriv tudi, če veter, ptice slučajno 
zanesejo na njegovo polje gensko spremenjeni pelod iz sosednjega 
polja ali če pride do navzkrižnega opraševanja ali na drug način. 

Poleg tega je sodnik odločil, da je konvencionalna rastlina v primeru 
navzkrižnega opraševanja z gensko spremenjeno rastlino trans- 
nacionalke Monsanto, tudi če kmet tega ne želi in se z njo ne 
okoristi, last podjetja Monsanto. Sodnik je tako odločil, da so vsi 
njegovi pridelki od leta 1998 naprej last semenarske transnacio- 
nalke Monsanto. Ker Schmeiser shranjuje in uporablja semena 
oljne repice, ki jih je načrtno razvijal več kot 50 let, iz leta v leto, 
obstaja možnost in verjetnost, da je v tem semenu in na njegovem 
polju tudi nekaj gensko spremenjene oljne repice podjetja Mon- 
santo. Zaradi kontaminacije je sodnik Schmeiserju prepovedal, 
da bi uporabljal svoje seme, kljub temu, da ni uporabil patenta 
podjetja Monsanto. Poudaril je, da se je njemu in njegovi družini 
zgodila krivica, saj po 53 letih gojenja lastne oljne repice nima več 
pravice uporabljati svojega semena. 

Vprašljiva je bila zlasti stopnja kontaminacije z gensko spreme- 
njeno oljno repico. Na sojenju je Monsanto predstavil dokaze, da 
je bilo na njegovih poljih od 90-100 % semen oljne repice Roundup 
Ready, vendar so vzorce jemali na skrivaj in brez prič. Želel bi si, 
je dejal, da bi se sodnik ukvarjal tudi z vprašanjem stopnje 
kontaminacije, vendar se ni. Sam je teste kontaminacije na svojih 
poljih opravil z neodvisnimi raziskovalci. Testi so pokazali, da 
določena polja niso imela nobenega sledu kontaminacije, nekaj 
polj je bilo okuženih z enim do dvema odstotkoma gensko 
spremenjene oljne repice, del, ki je bil ob cesti, pa je bil okužen 
58-odstotno. Vendar pa je sodnik razsodil, da mora Monsantu 
izročiti tudi pridelek oziroma dobiček od prodanih pridelkov, ki jih 
je gojil na poljih, ki niso bila kontaminirna. 

Izpostavil je tudi sporne pogodbe, ki jih kmetje podpišejo s katero 
od semenarskih transnacionalk. S podpisom se zavežejo, da ne 
bodo shranjevali svojega semena, ampak ga bodo vsako leto 
sproti kupovali od semenarske transnacionalke. Uporabljati smejo 
le njihove kemikalije za zatiranje plevela. Poleg tega morajo kmetje 
podpisati tudi izjavo, da bodo v primeru spora z lastnikom semena 
molčali, medtem ko lahko nasprotna stran nastopa pred javnostjo. 
Monsanto ima tudi posebno telefonsko številko, na katero lahko 
kmetje kličejo in tožarijo svoje sosede, ki naj bi nepooblaščeno 
uporabljali gensko spremenjeno (v nadaljevanju: GS) seme. In za 
njihov klic oziroma ovadbo jih Monsanto nagradi z usnjenim 
jopičem. Poudaril je, da ima Monsanto eno najmočnejših policijskih 
sil v Združenih državah Amerike in Kanadi, ki je neusmiljena. Po 
prijavi pošlje Monsanto svoje raziskovalce na polja in v dom 
kmeta, za katerega so prejeli klic, da nezakonito uporablja GS 
seme. Dejal je, da tisto, kar se zgodi, ni lepo, kajti oni grozijo. Ko 
pridejo, vedno uporabljajo te besede: "Imamo informacijo, da vi 
gojite Monsanto oljno repico brez dovoljenja, in če tega ne priznate, 
bomo uničili vaše pridelke". Lahko si predstavljate, kaj to pomeni 
za socialno strukturo kmetijskih skupnosti, je dejal. 

Naša država je stara le 100 let, in ko so ljudje prišli v Kanado, so 
morali sodelovati. In vse to je sedaj uničeno zaradi podjetij, kot je 
Monsanto, je nadaljeval. To podjetje v svojih pismih kmetom piše, 
da imajo dovolj dokazov o nezakonitem gojenju njihove gensko 
spremenjene oljne repice. V pismih zahteva Monsanto določeno 
vsoto denarja - 28 tisoč, 150 tisoč dolarjev - in če kmetje zahtevane 
vsote ne plačajo, jim grozi z uničenjem pridelkov. Poudaril je, da 
na ta način Monsanto kontrolira kmete. Ko kmet podpiše pogodbo 
s semenarsko multinacionalko, mora uporabljati njihovo seme in 
njihove kemikalije. Čeprav naj bi z gojenjem GS poljščin povečali 
hektarski donos in učinkovitost pri zatiranju plevelov, pa izkušnje 
kažejo, da kmetje ne samo, da niso pridelali več pridelkov, ampak 
so le-ti slabše kakovosti, z manjšo hranilno vrednostjo. Opozoril 
je, da imajo kmetje, ki na svojih poljih gojijo gensko spremenjeno 
oljno repico, še več plevela, super plevela. Zakaj pravimo, da je 
še več plevela? Zato, je poudaril, ker so geni petih, šestih podjetij 
vključeni v eno konvencionalno rastlino. Na ta način smo prišli do 
plevela, ki zahteva zelo veliko kemikalij, če ga želimo uničiti. Omenil 
je, da je trenutno na sodišču tožba proti Monsantu, s katero želijo 
tožitelji preprečiti gojenje super plevela. Opozoril je, da v zahodni 
Kanadi ni več semena čiste oljne repice (kanole). Vsa naša polja 
so kontaminirana, je prepričan Schmeiser. 

V nadaljevanju je opozoril na ekonomska vprašanja, saj je težko 
ugotoviti, katera rastlina je konvencionalna in katera gensko 
spremenjena. Ker trg v Evropski uniji zavrača gensko spremenje- 
ne pridelke, jih lahko kanadski kmetje prodajajo le v Združene 
države Amerike, Mehiko in nekaj malega na Japonsko. Poudaril 
je, da so GSO popolnoma uničili pridelke na ekoloških kmetijah. 
Medtem ko kanadski ekološki kmetovalci ne morejo več gojiti in 
prodajati konvencionalna kanole, pa ameriški ne morejo več gojiti 
in prodajati konvencionalne soje, ker je vse kontaminirano. 

Vedeti morate, je opozoril, da se konvencionalne rastline navzkriž- 
no oprašujejo na številne načine. Cvetni prah se lahko sprime na 
dlako živali. Reproduktivne dele rastline lahko prenese veter, ki 
ga je v Kanadi, še zlasti pozimi, zelo veliko. Dejal, da lahko seme 
pade z mimovozečega tovornjaka na tla in ga veter odpihne na 
polja, ki še niso kontaminirana. 

Poudaril je, da je pravzaprav nemogoče gojiti na nekem teritoriju 
konvencionalne in gensko spremenjene rastline. Gensko spreme- 
njeni organizmi so dominantni, zato koeksistenca s konvencio- 
nalnimi rastlinami ni mogoča. Vsaka država se mora odločiti, kaj 
sploh hoče. Mi smo se tega naučili na zelo neprijeten način, ko 
smo videli, kaj se je zgodilo s kanolo, je dejal. Isto se je zgodilo v 
Združenih državah Amerike s koruzo. Tako v Kanadi kot v ZDA 
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pred leti niso imeli nikogar, ki bi jih opozoril na posledice, saj so 
slišali samo predstavnike multinacionalk, ki pa so jim predstavljali 
samo pozitivne strani. Vi, je poudaril, imate to prednost, da se 
lahko učite od nas, ki vemo, kaj se lahko zgodi. 

Zakaj se tako zagnano borim na tem področju? Moji stari starši 
so se v Kanado priselili iz Evrope, ker so želeli biti svobodni in 
gojiti tiste rastline, ki jih sami želijo. Sedaj nam hočejo to svobodo 
odvzeti. Kaj lahko to pomeni v končni fazi? Multinacionalke bodo 
imele s svojim načinom dela popoln nadzor nad oskrbo in 
kupovanjem semen in v končni fazi nad preskrbo s hrano v 
mnogih državah. Sam imam pet otrok in štirinajst vnukov. Nočem 
jim zapustiti take dediščine, kjer bi bili hrana in zemlja kontaminirani 
in zastrupljeni, ampak jim hočem zapustiti dediščino, ki bo 
vsebovala zdravo hrano in zemljo, je zaključil Schmeiser. 

Tom Wiley, kmet iz Združenih držav Amerike, se je tako kot 
njegov predhodnik zahvalil predsedniku državnega sveta in Marjani 
Dermelj, da lahko spregovori o svojih izkušnjah. Dejal je, da je 
počaščen, da lahko nastopa skupaj s Percyjem Schmeiserjem, 
ki z družino preživlja velike pritiske zaradi tožbe s podjetjem 
Monsanto. V nadaljevanju je Wiley, ki prihaja iz Severne Dakote, 
spregovoril o problemih izgube trga zaradi kontaminacije izdelkov 
z GSO. 

Povedal je, da goji na svojih številnih poljih, ki skupaj obsegajo tri 
tisoč akrov, številne poljščine. Njegova kmetija, delno je v njegovi 
lasti, delno pa v najemu sorodnikov, je v lasti njegove družine že 
več kot 100 let. Večinoma dela na kmetiji skupaj z najstarešjim 
sinom Paulom, ki je tudi kmetovalec, pri kmetovanju pa sodeluje 
tudi ostala družina. Pred približno desetimi leti je njegova družina 
slišala od drugih kmetov, da se je na trgu pojavilo novo seme 
kanole in soje, ki je gensko spremenjeno. Medtem ko bi plevel 
uničili s herbicidom, bi rastlina ostala nepoškodovana. To se je 
zdelo čudovito, je dejal. Ta novica je prišla ravno v času, ko je 
sam začel gojiti sojo. Dejal je, da se ne spomni več, zakaj se sam 
ni odločil za sojo Roundup Ready. V tistem času se kmetje še niso 
pogovarjali o gensko spremenjenih organizmih, prav gotovo pa 
se še niso zavedali njihovih nezaželenih posledic. Dejal je, da se 
je Roundup Ready zdela skorajda predobra, da bi bila resnična. Z 
ženo Gail sta kmalu začela iskati literaturo, da bi dobila kaj več 
informacij o GSO. Zvedela sta o odpornosti plevela, o možnih 
nevarnostih za zdravje, nabolj pa ju je prestrašilo navzkrižno 
opraševanje. Ugotovila sta tudi, da raziskave niso bile dovolj 
transparentne. Dejal je, da je očitno Monsanto pričakoval, da mu 
bosta slepo zaupala. Kmalu so se začela pojavljati negativna 
poročila, katera je Monsanto takoj označil za nezanesljiva in 
pristranska, ljudi, ki so se preveč zavzemali za varnost okolja, pa 
so predstavniki Monsanta imenovali okoljsko "blazne". To je 
prepričalo Wileya in njegovo soprogo, da sta se odločila, da ne 
bosta gojila gensko spremenjenih organizmov, dokler ne bodo 
odgovori bolj jasni. Dejstvo pa je, da odgovorov ni, samo vse več 
je vprašanj, je poudaril. 

Wileyeva zgodba je povezana s problemom navzkrižnega opraše- 
vanja z gensko spremenjenimi organizmi. Leta dolgo si je želel 
priti na trg soje, predvsem si je želel prodati svoje pridelke na 
Japonsko in v Korejo. To pa sta državi, ki imata zelo stroge predpise 
glede kakovosti pridelkov (Japonska ima npr. toleranco enega 
odstotka kontaminiranih organizmov v sicer konvencionalnih 
pridelkih), zato se je težko uveljaviti na tem trgu. Na tem trgu 
pridelovalci veliko bolje prodajajo svoje pridelke, saj so cene zaradi 
strogih zahtev bistveno višje kot na domačem trgu. Ker ni nikoli 
namenoma uporabljal gensko spremenjenih poljščin, je ponudil 
svoje pridelke nekaterim posrednikom, ki so poslali vzorce njegove 
soje na Japonsko, skupaj s pridelki tridesetih drugih pridelovalcev. 

Tega je bil zelo vesel, saj je bil prepričan, da bodo končno videli, 
kako dobre pridelke prideluje. Pridelek je že pripravljal za izvoz 
na Japonsko, ko mu je posrednica sporočila, da so testi pokazali, 
da je njegova soja kontaminirana v 1,37 % z gensko spremenjeno 
sojo Roundup Ready. Kupci so zaradi tega prekinili pogodbo. Bil 
sem presenečen in zgrožen, sesedel sem se in razmišljal, kaj naj 
sploh naredim, je Wiley opisal svojo prvo reakcijo na to sporočilo. 
Ob tem se je tudi spraševal, kako se je to sploh lahko zgodilo. 
Nato se je spomnil, na kar je že Schmeiser opozoril, da njegovi 
sosedje gojijo gensko spremenjeno sojo Roundup Ready. Torej 
so lahko ptice ali veter zanesli nekaj cvetnega prahu na njegova 
polja. Zato so kupci razdrli pogodbo, kije seveda bila velika izguba 
zame, izgubil sem kakih deset tisoč ameriških dolarjev, je dejal. 
To ga je zelo razjezilo, zato se je odločil, da bo spregovoril o 
problemu kontaminacije v različnih delih sveta. 

Moja zgodba je moje opozorilo vam. Ne verjemite korporacijam, 
podjetjem, ki obljubljajo višji prihodek, hkrati pa zahtevajo, da 
sprejmete njihove gensko spremenjene sisteme. Pomislite na svoje 
trge, zemljo in svojo dediščino. Pomislite tudi na svoje sosede, 
verjetno nočete kontaminirati polj svojih sosedov, je opozoril. ZDA, 
ki je prej prodala veliko soje na evropski trg, je slednjega sedaj 
izgubila. Ta trg je sedaj dobila Brazilija. Ce bodo dovolj pametni, je 
poudaril, ne bodo legalizirali sistema gensko spremenjenih 
organizmov Roundup Ready. Je pa res, da imajo Monsanto in 
druge semenarske transnacionalke globoke denarnice in izvajajo 
velike pritiske na kmete po vsem svetu. 

V ZDA je zakonodaja zelo ohlapna, vendar je kljub temu sedaj na 
sodišču veliko tožb zaradi kontaminacije sosednjih polj. Upa, da 
bo v prihodnje veliko več podpore ameriškim kmetom. Nedolgo 
tega je vrhovno sodišče v primeru patenta razsodilo v prid 
multinacionalki in ne kmetom. Pomislite na dediščino, pomislite na 
svojo zemljo; če boste enkrat vnesli te gene, ki so odporni na 
herbicide, bodo ti geni večno ostali v vaši zemlji. Ce je torej 
Slovenija brez gensko spremenjenih organizmov, vam svetujem, 
da taki tudi ostanete, je še dejal Wiley. 

Gail Wiley, Združene države Amerike, je predstavila moratorij z 
gensko spremenjeno pšenico in kampanjo nacionalne organiza- 
cije Kmet kmetu. Prisotne je spomnila, da kmetje v Severni Dakoti 
izvozijo približno 60 odstotkov svojih poljščin. Ker smo videli, kaj 
se je zgodilo na našem trgu kanole in soje, smo vedeli, da si ne 
moremo privoščiti, da bi izgubili še kakšen trg, je dejala. Zato so 
se kmetje zbrali in ustanovili The Dakota Resource Council (v 
nadaljevanju: DRC), ki je leta 2000 vodila prizadevanja več organi- 
zacij kmetov, da bi v Severni Dakoti sprejeli zakon o moratoriju za 
gojenje gensko spremenjene pšenice V napore za pripravo 
osnutka dokumenta moratorija za GSO so vključili številne skupine 
in posameznike ter oblikovali nekakšno koalicijo. DRC je stopila v 
stik s sindikatom kmetovalcev Severne Dakote, obvestila je 
kmetijskega ministra, združenje, ki jim je pridobilo številne tuje 
trge v preteklosti, navezala je stike z lokalnim združenjem pridelo- 
valcev. Ko so s skupnimi napori pripravili osnutek dokumenta, so 
ga predstavili zakonodajalcu. Tukaj pa se je vključil Monsanto s 
svojimi znanstveniki, strokovnjaki in predstavniki za stike z 
javnostmi, ki so zakonodajalcu dali jasno vedeti, da če bo sprejel 
moratorij, bodo umaknili vsa sredstva, ki jih namenjajo za raziskave 
na univerzah. Vedeti pa morate, je poudarila, da se na univerzah 
izvajajo raziskave, s katerimi naj bi pomagali davkoplačevalcem 
in kmetom. Ker je zvezna vlada umaknila svojo podporo, so mo- 
rale univerze poiskati druge vire sredstev, predvsem pri velikih 
multinacionalkah, ki so z veseljem finančno podprle raziskave. 
Ce bi korporacije umaknile finančno podporo, bi univerze zašle v 
resne težave. Posledica teh okoliščin je bila, da zakon o moratoriju 
ni bil sprejet, pretehtala sta dva glasova. Smo pa uspeli osvestiti 
ljudi o tem problemu, je poudarila. Tako so kmetovalci, ki prej niso 
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veliko vedeli o gensko spremenjenih organizmih, sedaj spregovorili 
o tej problematiki. Prav tako pa so več informacij o tem, kaj se 
sploh goji na poljih, dobili tudi nekateri zakonodajalci, ki so bili 
nekoč kmetje. 

Sedaj se pripravljajo, da bodo prihodnje leto ponovno predložili 
predlog moratorija za gojenje GSO. Ce bomo tudi tokrat poraženi, 
ne bomo odnehali, pač pa bomo poiskali druge načine, je bila 
odločna. Pri multinacionalki Monsanto so rekli, da bodo zadržali 
uvedbo sistema Roundup Ready, dokler trg ne bo pripravljen. Mi 
pa trdimo, je poudarila, da trg ne bo nikoli pripravljen, kajti Evropska 
unija in druge države bodo še naprej zavračale gensko spreme- 
njene organizme. 

Oblikovana je bila tudi nacionalna organizacija Kmet kmetu, ki je 
nekakšna koalicija na celotnem območju Združenih držav Amerike. 
V organizacijo so vključene skupine kmetovalcev, ki so se zave- 
zale politiki gojenja pridelkov brez gensko spremenjene tehnologije. 
Poleg tega si prizadeva za izobraževanje kmetov v zvezi z 
uporabo GS poljščin in za vplivanje na sprejemanje zakonodaje 
ter tudi na pravosodni sistem. 

V nadaljevanju je namenila nekaj besed prisotnim kmetom. Ko se 
kmetje pogovarjajo s predstavniki Monsanta ali ko vidijo njihove 
predstavitve, jim ti velikokrat pravijo, da kmetje niso znanstveniki 
in da njihove trditve o GSO ne temeljijo na znanosti. Mi to 
razumemo kot žalitev, saj mislimo, je poudarila, da smo kot kmetje 
ravno mi praktični znanstveniki. Živimo z znanostjo biologije, 
botanike, zoologije, mi vemo, kako v praksi delujejo pravila 
znanosti. Naše izkušnje so vredne več kot eksperimenti v 
laboratorijih. Mi smo kmetje, mi smo znanstveniki in mi smo tisti, ki 
ohranjamo seme. In mislim, da na tem planetu ni večjega 
poslanstva, je pojasnila. 

čas je torej, je nadaljevala, da se kmetje povsod po svetu zavemo, 
kdo smo. Moj kolega Schmeiser je moral z velikimi osebnimi 
odpovedovanji vsemu svetu povedati, kdo je. On je tisti, ki se ne 
bo odpovedal pravici, da ohrani svoje lastno seme, in ne bo dovolil 
nikomur, da mu to pravico vzame. Večina kmetov v Severni Ameriki 
se je tej pravici odpovedala, saj so, ne da bi pomislili, kaj počnejo, 
podpisali pogodbe z multinacionalkami in se s tem odpovedali 
pravici shraniti seme. Multinacionalke so jim obljubile manjše 
delovne obremenitve in boljši pridelek. Ker so podpisali pogodbe, 
so izgubili pravico, da bi bili lastniki svojih lastnih pridelkov. Na nek 
način so postali sužnji patentov velikih korporacij. Kmetov 
pravzaprav ne moremo kriviti za to, kar so naredili, saj so jih 
multinacionalke praktično "prinesle naokrog". Bili so utrujeni, saj 
so delali cele dneve. Vendar pa so danes še zmeraj utrujeni, saj 
ponoči razmišljajo, kako bodo vse plačali in kako se bodo izognili 
grožnjam, ki jih dobivajo od multinacionalk. Vedno znova si morajo 
sposojati od banke denar zato, da bi lahko plačali patent in kupili 
seme in s tem preživeli, je dejala. 

Kmetje, ki se niso več pripravljeni boriti proti vladi, ki znižuje 
odkupne cene, so podpisali pogodbe z velikimi korporacijami tudi 
zato, ker so menili, da bodo dosegli boljši pridelek in večji zaslužek. 
Sedaj pa teh pridelkov nihče noče, poleg tega pa so cene, ki jih 
dobivajo kmetje za svoje pridelke, nižje, kot so bile kdajkoli prej. In 
vsi ti kmetje se morajo boriti za preživetje, in več ko imajo informacij 
o gensko spremenjenih organizmih, bolj se bojijo. 

Kmetje morajo znova in znova kupovati semena od velikih multina- 
cionalk, ker so podpisali tak dokument. Na sodišču pa se morajo 
boriti za svoje osnovne pravice, ki jim jih želijo odvzeti korporacije. 
Vi imate veliko srečo, ker se lahko učite iz naših napak, je poudarila. 
Vaše seme je še vedno vaše. Nihče vam še ni odvzel vaših 
pravic, kot se to dogaja pri nas, z grožnjami vlade in korporacij. 
In. je nadaljevala, lahko ste veseli, da vaše pridelke sprejemajo 
povsod in je vaša zemlja čista. Zato se morate boriti, nikar se ne 

odpovejte tej pravici zaradi praznih obljub. Bodite ponosni na to, 
kar imate, in na svoj status pridelovalca hrane za cel svet. Nikoli 
ne pozabite, kakšen privilegij in kakšna čast je biti kmet, ki ohrani 
svoje seme za drugo leto. 

Mag. Mira Kos Zupane, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je vse prisotne pozdra- 
vila in v imenu ministra mag. Franca Buta, ki se zaradi službenih 
obveznosti ni mogel udeležiti posveta, zaželela vsem veliko 
uspeha pri diskusiji o tej aktualni problematiki. 

Slovenija je neto uvoznik hrane, hkrati pa vemo, da je tudi članica 
Svetovne trgovinske organizacije in si želi v Evropsko unijo. Zato 
je po njenem mnenju iluzorno pričakovati, da ne bi imeli v sloven- 
skem prostoru tistega, kar je splošno dovoljeno v svetu. Ko 
govorimo o potrošniku, potrebujemo krovno zakonodajo (ki je 
Slovenija še nima), da bo imel potrošnik možnost izbrati ekološko, 
konvencionalno ali gensko spremenjeno hrano. Zato se ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavzema za sprejetje 
krovne zakonodaje tako v sodelovanju z ministrstvom za okolje 
in prostor kot v sodelovanju z ministrstvom za zdravje. Poudarila 
je, da se je ministrstvo, po nekaterih statističnih podatkih edino iz 
držav srednje in vzhodne Evrope, odločilo, da poljskih poskusov 
in pridelave GSO uradno ne dovoli, dokler se ne sprejme ustrezna 
krovna zakonodaja. Vendar pa se iz povedanih izkušenj severno- 
ameriških kmetov lahko vprašamo, kaj se dogaja v praksi. 
Namreč delež uvoza iz ZDA in Kanade se veča. Do leta 2000 sta 
bili soja in koruza predvsem iz držav CEFTE, kar je pomenilo pod 
0,1 % GSO. Sedaj se ta odstotek postopoma veča, zato je treba 
sprejeti zakonodajo o GSO. 

Slovenija je kot članica Svetovne trgovinske organizacije ena 
izmed držav, poleg evropskih držav in Japonske, ki poudarjajo 
potrebo po posebni zakonodaji v skladu s specifiko nacionalne 
zakonodaje. Pojasnila je, da je ministrstvo izdelalo dolgoročen 
program ekološkega kmetijstva, ki določa območja za ekološke 
kmetije. Za ekološko kmetijstvo veljajo zelo strogi predpisi, saj 
kontaminacije z GSO ne sme biti. Trenutno je že 25 % kmetov 
vključenih v uradne statistične podatke. Glede na majhnost in 
razdrobljenost slovenskih kmetij, pa tudi zaradi izkušenj kmetov 
iz Severne Amerike, so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano do vprašanja GSO zelo previdni. Tudi veliko razmišljajo, 
kaj v bistvu narediti v prihodnje. 

Prisotne je seznanila tudi s podatkom OECD in evropske neodvis- 
ne študije, katere namen je bil ugotoviti ekonomski učinek uvajanja 
GSO v kmetijstvu. S pomočjo več neodvisnih študij so raziskovalci 
opazovali različna območja, tudi v ZDA in Kanadi, in s primerjavo 
različnih koeficientov ugotovili, da gensko spremenjeno kmeto- 
vanje praktično ne prinaša kakšnih dobičkov. Seveda pa so bili 
predmet raziskave veliki gospodarski sistemi, ki niso prenosljivi 
v slovenski prostor. Zato so GSO za slovenski način kmetovanja 
oziroma slovenski prostor še toliko bolj vprašljivi. Ob tem je navedla 
še podatek, da je popis kmetijskih gospodarstev v letu 2000 
pokazal, da je v Sloveniji skoraj 100.000 družinskih kmetij, katerih 
povprečna velikost je komaj okoli 5 ha. 

Zaradi povečanega povpraševanja po posebnih proizvodih, ekolo- 
ških pridelkih, se vedno več držav izreka za pridelovalna območja 
brez gensko spremenjenih organizmov. Glede na to, da je v 
Sloveniji izdelana strategija ekološko pridelane hrane, za katero 
se namenja veliko spodbud, in da obstaja velik interes tako med 
kmeti pridelovalci kot med potrošniki za ekološke pridelke, je 
vprašanje, kaj je za Slovenijo v prihodnje smotrno. Slovenija 
potrebuje ustrezen nadzor, ki ga moramo s krovno zakonodajo 
še izoblikovati. Tukaj se lahko pohvalimo, je dejala, z dobrimi 
laboratoriji, kljub temu, da zakonodaje še nimamo. Na primer, 
Nacionalni biološki inštitut in Kmetijski inštitut Slovenije, ki imata 
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ustrezno opremo in sta že pričela razvoj tehnik, bi lahko delovala 
tudi za potrebe uradnega nadzora. Ko govorimo o kmetijski pridelavi 
(to je tudi v skladu s prostim pretokom blaga), pa se postavlja 
drugo vprašanje, kako ločiti ekološko območje od območij z GSO. 
Zato so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
prisotna razmišljanja, da pridelave v Sloveniji prav zaradi vseh 
teh škodljivih efektov ne bi bilo. Poleg tega se tudi Avstrija in Italija 
zavzemata, celo v okviru povezave Alpe-Adria, da bi bil na tem 
območju širši pas brez gensko spremenjenih organizmov. Ampak 
ta razmišljanja niso toliko posledica strahu kot tega, kar so povedali 
severnoameriški kmetje, to je materialne škode, ki lahko pri tem 
nastopi. P sdvsem gre za to, kaj smo dolžni zapustiti našim 
potomcem. Seveda pa mora biti odločitev, da bi bila Slovenija 
pridelovalka gensko nespremenjene hrane, sprejeta s širšim 
konsenzom v slovenskem prostoru. Morda bodo taka posveto- 
vanja, kot je današnje, tudi prispevala k takemu konsenzu, je 
zaključila. 

Tone Hrovat je menil, da je v Sloveniji velika pripravljenost za 
sprejetje krovne zakonodaje v zvezi z GSO, zato bo v primeru 
hitre priprave zakona le-ta tudi hitro sprejet. Dejal je, da je bila v 
državnem svetu že leta 1993 oblikovana zahteva, da se v trgovinah 
deklarira vse meso, vključno z izdelki, vendar pobuda ni bila 
sprejeta. Ko je zbolela prva krava za boleznijo norih krav, je državni 
svet še enkrat interveniral, tako da se je vlada sestala na izredni 
seji in sprejela sklep o deklariranju mesa. 

Mag. RadovanTavzes, državni sekretar na Ministrstvu za okolje 
in prostor, je prisotne seznanil, kdo je odgovoren v primerih 
kontaminacije pridelkov z GSO. Dejal je, da bo vlada zakon, ki je v 
tem trenutku v drugem branju, predložila še pred 15. januarjem v 
zakonodajni postopek. Po vsej verjetnosti bo državni zbor 
obravnaval predlog zakona o ravnanju z GSO - druga obravnava 
- na marčevski seji. Glede tretjega branja je mag. Tavzes optimist, 
saj predvideva, da bo zakon sprejet še pred koncem prvega polletja 
tega leta. Pri pripravi predloga zakona za drugo branje je prišlo do 
nekaterih sprememb, ki so vezane na naš harmoniza-cijski proces. 
Eno od smernic, ki je podlaga za ta zakon, je namreč Evropska 
unija potrdila šele lani decembra, zato se praktično vsi členi na nek 
način ponovno revidirajo. Tudi Evropska unija je morala področje 
GSO bolj natančno urediti, in sicer tako, da je vsa področja, razen 
rabe gensko spremenjenih organizmov v zaprtih sistemih, 
centralizirala - federalno uredila. 

Krovni zakon o GSO je horizontalni zakon, ki pa ima tri do štiri 
vertikalne veje. Ena od teh, ki je v našem pravnem redu že urejena, 
zadeva zdravila in pa zdravila v veterini, ki se še urejajo. Delno je 
urejeno tudi področje živil oziroma se uspešno ureja. Ker se v 
Evropski uniji v tem trenutku revidira vertikalno urejanje na 
področju živil, bo verjetno tudi pri nas to področje urejeno na 
podoben način. 

Kaj govori horizontalni del o odgovornosti zaradi škod do tretjih 
oseb? Predvsem je treba omeniti tri načela, ki jih določa zakon: 
načelo odgovornosti, načelo povzročitelj plača in načelo obvezne- 
ga subsidiarnega ukrepanja. Ta zakon ureja ravnanje z GSO in 
določa ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje možnih škodljivih 
vplivov na okolje, zlasti pri delu z GSO v zaprtih sistemih 
(laboratorijsko delo z GSO), namernem sproščanju GSO v okolje 
(o tem je bilo danes največ govora) ali dajanju GSO ali izdelkov iz 
GSO na trg. 

Poudaril je, da je načelo odgovornosti zelo jasno. Načelo - povzro- 
čitelj plača škodo - poznamo iz okoljske zakonodaje. Tudi načelo 
obveznega subusidiarnega ukrepanja je znano v zakonu o varstvu 

okolja. Gre za načelo, ki pravi, da je država odgovorna za 
zmanjšanje ali odpravo posledic škodljivih vplivov zaradi dela z 
GSO, in sicer če je tisti, ki je dejansko odgovoren za škodo, 
nesposoben reševati nastali problem. Tu pa moram povedati, je 
poudaril, da je v primeru škodljivih vplivov na okolje zelo težko 
odgovarjati za škodo tistega, ki je uporabljal GSO. Zato se v 
Evropski uniji v tem trenutku pripravlja ustrezna smernica za 
odgovornost oziroma za zavarovanje na podoben način, kot se 
je reševalo vprašanje odgovornosti na področju jedrske energije 
pred 40 leti. V bistvu gre za skupinsko odgovornost oziroma za 
zavarovalniški pool in bo možno prek tega poola urejati morebitno 
nastalo škodo, saj so stroški enormni. 

Dekontaminacija škodljivih vplivov, ki so nastali zaradi dela z 
GSO, na nekem širšem področju predstavlja velik strošek, poleg 
tega pa je tu treba upoštevati še časovno in organizacijsko 
komponento, ki presega tisto, kar običajno lahko naložimo 
nekomu, ki je odgovoren za gensko spremenjene organizme, 
prek upravnega postopka. 

Zakon tudi zelo natančno ureja, kaj narediti v primeru, ko pride do 
škode zaradi dela z GSO v zaprtih sistemih. Ta sistem nam je 
znan, saj ga poznamo že iz predpisov o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, kjer je jasno opredeljen načrt zaščite in 
reševanja na treh nivojih (interni, ekstemi - vezan na regijo in tudi 
državo). Dejal je, da je načrt zaščite in reševanja v primeru nesreče, 
namernega ali nenamernega sproščanja v zaprtem sistemu 
oziroma laboratoriju izvedljiv, saj se je treba dekontaminacije lotiti 
v neposredni bližini. Ce pa pride do škode v primeru namernega 
sproščanja v okolje, ne gre za interventne ukrepe, ampak za 
sanacijo. Gre torej za več kot za interventne ukrepe. Zakon sicer 
nalaga tistemu, ki namerno sprošča GSO v okolje in ima za to 
dovoljenje, da ima načrt. Vendar pa je težko izvesti vse ukrepe 
brez posega države. Zato zakon določa, da država v takih primerih 
posega na način, ki ga določa zakon o varstvu okolja. To je prek 
sanacijskih programov, kjer vlada z uredbo določi nosilce, ukrepe 
in dolžnosti. Ne nazadnje, je poudaril, pri takih dekontaminacijah 
posega tisti, ki je odgovoren za nastalo škodo, prek vseh ukrepov 
sanacije tudi na tuje premoženje. Zato je to treba urediti na drugačen 
način, kot je to urejeno v primeru laboratorijev. Opozoril pa je, da 
v tem trenutku ne vedo, kako bi rešili problem, ko pride naknadno 
do spoznanja o škodljivih učinkih pri gensko spremenjenih izdelkih, 
ki so dobili dovoljenje in so dani na trg. Trenutno niti Evropska 
unija niti osnutek zakona o ravnanju z GSO, ki je v drugem branju, 
tega problema ne rešujeta. 

V nadaljevanju je spregovoril še o tem, kako bo organ, ki bo 
zadolžen za izdajo dovoljenj, reševal posebnosti v zvezi z GSO 
v upravnem postopku. Gre za tako imenovani 23. člen, ki je tudi 
državam članicam Evropske unije omogočal, da so lahko 
prepovedale uporabo GSO, ki so bili sicer odobreni za uporabo 
znotraj EU, na svojem ozemlju. Izrazil je prepričanje, da bo ob 
konsenzu tudi v Sloveniji možno sprejeti tako odločitev, ki bo 
omogočila izvajanje 23. člena. Na podlagi tega bi lahko tudi 
Slovenija zaradi posebnih slovenskih ekosistemov prepovedala 
uporabo GSO na svojem ozemlju, ne glede na to, če bi bili odobreni 
v Evropski uniji. 

Dr. Jožica Maučec Zakotnik, državna sekretarka v Ministrstvu 
za zdravje, je predstavila stališče ministrstva glede varovanja 
zdravja potrošnikov in zdravstvenih predpisov na področju gensko 
spremenjenih živil. Poudarila je, da je zaradi politične odločitve 
Slovenije o pridružitvi Evropski uniji in s tem zavezanosti k 
harmonizaciji našega pravnega reda s pravnim redom Evropske 
unije prevzem določb EU obvezen. To velja tudi na področ|u 
gensko spremenjenih živil, ki so urejena z regulativo. V Republiki 
Sloveniji sta varovanje zdravja in zdravstvena ustreznost živil in 
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izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, urejena v krovnem 
zakonu, ki je bil sprejet junija 2000. V tem zakonu je urejena 
zdravstvena ustreznost živil na splošno, prav tako pa zdravstvena 
ustreznost živil in varovanje zdravja potrošnikov v zvezi z gensko 
spremenjenimi živili; nova živila so definirana kot živila ali njihove 
sestavine, ki so proizvedene s pomočjo modernih biotehnoloških 
postopkov (gensko spremenjena živila) in tehnoloških postopkov 
ali so pridobljene iz rastlin oziroma od živali, ki se niso uporabljale 
za prehrano ljudi. 

Na splošno govorimo o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov 
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, če so živila varna, kar se tiče 
mikrobiološke, kemične, fizikalne oziroma radiološke kontamina- 
cije, nadalje če je njihova sestava, ki lahko vpliva na biološko in 
energijsko vrednost živila, v skladu s predpisanimi pogoji in če 
imajo ustrezno sestavo ali organoleptične lastnosti ter ustrezen 
rok uporabnosti. 

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili, podaja tudi osnovo za urejanje zdravstvene 
ustreznosti gensko spremenjenih živil oziroma varovanja zdravja 
z vidika vpliva gensko spremenjenih živil na zdravje ljudi. Podrobne- 
je bodo to področje uredili podzakonski akti, ki jih ministrstvo za 
zdravje v tem trenutku še pripravlja; na ministrstvu pričakujejo, 
da bodo v mesecu ali dveh objavljeni v U radnem listu. Podzakonski 
akti se dotikajo dveh področij, in sicer dajanja gensko spremenjenih 
živil na trg in njihovega označevanja. Gensko spremenjena živila 
ne smejo priti na trg, če so proizvedena s pomočjo biotehnoloških 
in tehnoloških postopkov, ki niso strokovno preverjeni ali so 
škodljivi za zdravje človeka. Prav tako pa morajo biti vsa živila, ki 
vsebujejo gensko spremenjene organizme, ustrezno označena, 
in sicer tako, da se GSO živila ločijo od klasično proizvedenih 
živil. Vse te predpise, ki se pripravljajo, bo izdal minister za zdravje 
v sodelovanju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
ter ministrom za okolje in prostor. 

Kakšnih živil oziroma gensko spremenjenih organizmov se bodo 
dotikali naši pravilniki in urejali njihovo zdravstveno ustreznost? 
To so živila in sestavine, ki vsebujejo ali jih sestavljajo gensko 
spremenjeni organizmi, živila in sestavine, ki sicer ne vsebujejo 
gensko spremenjenih organizmov, vendar so iz njih pridobljene, 
nadalje živila in sestavine z novo ali namerno spremenjeno 
primarno tpolekularno strukturo, živila in sestavine, ki jih sestavljajo 
ali so pridobljene iz mikroorganizmov, gliv ali alg, ter živila in 
sestavine, pridobljene s proizvodnim postopkom, ki spreminja 
prehransko vrednost, metabolizem ali povzroča neželene učinke 
in se zaradi tega ne uporabljajo oziroma jih ne bo mogoče uporabljati. 

več enakovredna obstoječemu živilu ali sestavini živil; prisotnost 
materiala v novem živilu ima lahko posledice za zdravje določenih 
skupin prebivalstva, lahko izzove etične pomisleke o novem živilu 
ali sestavi živil. 

Če hoče pravna ali fizična oseba dati gensko spremenjeno živilo 
oziroma gensko spremenjeni organizem na trg, mora izpolniti 
določene zahteve: predložiti mora kopijo pisnega dovoljenja 
pristojnega organa za namerno sproščanje gensko spremenjenih 
organizmov, skupaj z rezultati izpustov v zvezi s tveganji za člo- 
vekovo zdravje in okolje, ter vso potrebno tehnično dokumentacijo 
o oceni tveganja za okolje in zdravje. Ce pristojni organ Republike 
Slovenije na podlagi novih informacij ali ponovne presoje obstoječih 
informacij posumi, da gre za škodljivo vplivanje na zdravje ali 
okoije, lahko začasno ali za stalno omeji trgovanje in uporabo 
takega živila oziroma sestavine živil. 

Na podlagi zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili, je bil pri ministrstvu za zdravje 
ustanovljen Svet za živila in prehrano kot strokovno in posveto- 
valno telo na področju hrane in prehrane. Svet, ki je izrazito 
medresorno sestavljen, rešuje vsa vprašanja v zvezi s problema- 
tiko hrane in prehrane, dotika pa se tudi načrtovanja prehranske 
politike v Republiki Sloveniji. V okviru Sveta je bila ustanovljena 
tudi delovna skupina za gensko spremenjena živila, ki naj bi 
oblikovala stališče v zvezi z gensko spremenjenimi organizmi in 
tudi programske usmeritve v okviru nacionalne strategije pre- 
hranske politike. Delovna skupina naj bi skrbela tudi za usmeritve 
na področju zakonodaje: opredeljevala naj bi probleme, povezane 
z gensko spremenjenimi živili, stališča glede varnosti in tveganja 
ter skrbela za ustrezno strategijo izobraževanja in osveščanja 
na različnih nivojih. Ministrstvo za zdravje je torej odgovorno za 
pripravo zakonodaje na področju gensko spremenjenih orga- 
nizmov v zvezi z varovanjem zdravja potrošnikov, predvsem 
zdravstvene ustreznosti, in za pripravo posebnih določil v 
predpisih za nova živila. 

Poudarila je, da je odločitev o proizvodnji in dajanju na trg gensko 
spremenjenih organizmov politična odločitev. Po njenem mnenju 
bi Slovenija, kot je ugotavljala že mag. Zupanceva, tržno več 
pridobila s preusmeritvijo našega kmetijstva k pridelovanju bolj 
zdrave hrane kot z večjo proizvodnjo gensko spremenjenih kultur. 
S tem, ko bi omogočili lokalnemu kmetu, da bi prideloval varno in 
zdravo hrano, bi pospešili tudi razvoj turizma, prav tako pa bi 
verjetno imela večjo ekonomsko korist tudi država. 

Živila in živilske sestavine ne smejo predstavljati nevarnosti za 
zdravje potrošnika. Prav tako ne smejo zavajati potrošnika 
oziroma se ne smejo razlikovati od živil ali živilskih sestavin, ki 
naj bi jih zamenjale, v takem obsegu, da bi bilo njihovo običajno 
uživanje za potrošnika prehransko neugodno. Podzakonski akti 
bodo natančno predpisali postopek dajanja gensko spremenjenih 
organizmov na trg in ugotavljanja snovne in funkcionalne 
enakovrednosti živil. Tako bo prosilec dolžan obvestiti pristojni 
organ o dajanju gensko spremenjenega organizma na trg in 
priložiti vso predpisano dokumentacijo. Snovna in funkcionalna 
enakovrednost živil se ugotavlja na podlagi razpoložljivih in 
splošno priznanih znanstvenih dokazil ali na podlagi mnenja, ki 
ga poda eden od pristojnih organov. 

Zelo pomembno področje varovanja zdravja potrošnika in ustre- 
znega obveščanja potrošnika o tem, kaj uživa, je ustrezno 
označevanje živil. Zato je treba poleg splošnega označevanja 
živil zagotoviti še dodatno označevanje glede gensko spreme- 
njenih organizmov. To pomeni, da morajo biti označene vse 
značilnosti živila, zaradi katerih novo živilo ali sestavina živil ni 

Dr. Jože lleršič, direktor Urada RS za varstvo in registracijo 
sort in rastlin', je predstavil varstvo sort rastlin in kaj to pomeni 
za kmete in tiste, ki jim je to varstvo namenjeno. Varstvo sort je 
posebna oblika varstva intelektualne lastnine, prilagojena oziroma 
pripravljena in sprejeta posebej za področje sort rastlin. Čeprav 
je v preteklosti izšla iz patentne zakonodaje, se razlikuje od 
patentne zaščite. 

Samo varstvo je namenjeno žlahtniteljem, ki so vzgojili nove sorte, 
da zaščitijo in zavarujejo svoje vložene intelektualne in finančne 
deleže, ki so jih dali v vzgojo nove sorte. Po drugi strani pa širše 
gledano to pomeni tudi dobrobit za same uporabnike sort, saj 
nove sorte pomembno prispevajo k boljši pridelavi, večjim pridelkom 
in ostalim pozitivnim lastnostim. Mednarodni okvir za varstvo sort 
rastlin predstavlja mednarodna konvencija o varstvu novih sort 
rastlin, ki je bila sprejeta leta 1961, nato pa večkrat dopolnjena in 
spremenjena (zadnja sprememba je bila sprejeta leta 1991). 
Državni zbor RS je sprejel zakon o varstvu novih sort rastlin 
konec leta 1998. Zakon je usklajen z omenjeno konvencijo ter 
harmoniziran z večino predpisov s tega področja v drugih državah. 
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V nadaljevanju je predstavil pogoje za varstvo sort rastlin. Zavaruje 
se sorta, ki je nova, kar pomeni, da se ne da zavarovati sorta, ki 
se izkorišča že deset let. Poleg tega se mora nova sorta razlikovati 
od vseh drugih sort, kar pomeni, da se ne more zavarovati duplikat 
ali pa nekaj, kar je nekdo nekomu ukradel. Prav tako se lahko 
zavaruje vsaka sorta, katere lastnosti so izenačene2 in katere 
lastnosti se nespremenjene3 prenašajo naprej z razmnoževanjem. 
Poleg teh pogojev pa mora zavarovana sorta biti označena z 
imenom, ki je njena razlikovalna oznaka in na nek način zagotavlja 
identiteto in istovetnost sorte ter preprečuje, da bi se sorte med 
seboj mešale. V Sloveniji se sorta zavaruje za 20 let, v primeru 
večletnih lesnatih rastlin pa za 25 let. Podaljševanje ni mogoče; 
običajno se zavarujejo sorte tistih vrst rastlin, kjer je večja 
možnost, da bi sorto kdo ukradel ali jo na nezakonit način razmno- 
ževal. Večinoma gre za prašne vrste, predvsem žita, in sorte 
tistih vrst rastlin, ki se vegetativno razmnožujejo - okrasne in 
sadne rastline (npr. krompir). 

Kakšne so pravice, ki izhajajo iz zavarovanja novih sort rastlin? 
Dovoljenje imetnika žlahtniteljske pravice je v zvezi s semenskim 
materialom zavarovane sorte potrebno pridobiti za: pridelovanje 
ali razmnoževanje, pripravo materiala zavarovane sorte za raz- 
množevanje, prodajo ali drugo obliko trženja, izvoz in uvoz sorte 
ter shranjevanje materiala zavarovane sorte v namene, ki so bili 
ravnokar navedeni. Torej mora vsakdo, ki ni imetnik žlahtniteljske 
pravice, pridobiti dovoljenje oziroma soglasje imetnika žlahtniteljske 
pravice (ki je neko sorto ustvaril in jo tudi zavaroval) in za to 
plačati licenco. Seveda pa ima imetnik žlahtniteljske pravice poleg 
pravic tudi dolžnosti - dolžan je plačevati letno pristojbino za 
vzdrževanje veljavnosti žlahtniteljske pravice. Vsako nepoobla- 
ščeno gospodarsko izkoriščanje zavarovane sorte je kršitev 
žlahtniteljske pravice. 

Tako mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin kot 
zakon o varstvu novih sort rastlin poznata izjeme. Zavarovana 
sorta se lahko brez soglasja imetnika žlahtniteljske pravice 
izkorišča za raziskovalne namene (tukaj ni nobenih omejitev), v 
zasebne nepridobitne namene in za žlahtnjenje nove sorte. Zadnja, 
pomembna izjema pomeni, da neka nova sorta ne predstavlja 
ovire pri vzgoji novih sort, ampak je na razpolago vsem žlahtni- 
teljem, da jo uporabljajo za vzgojo novih sort. Naslednja izjema je 
(žlahtniteljska pravica ni kršena), če se pridelek zavarovane sorte 
določenih vrst rastlin - tradicionalne poljščine - ki ga pridelovalci 
pridelajo na svojem kmetijskem gospodarstvu, uporablja za 
nadaljnjo setev na tem kmetijskem gospodarstvu in pridelovalec, 
ki izkoristi to možnost, imetniku žlahtniteljske pravice plača 
primerno povračilo. To povračilo je primerno, če je znatno nižje od 
zneska, ki se zaračunava za licenčno pridelavo semenskega 
materiala te sorte na istem območju. Naš zakon pozna v tem 
primeru še eno izjemo, in sicer mali kmetje so oproščeni plače- 
vanja te licenčnine. Mali kmetje so kmetje, ki pridelujejo pridelke 
na površini do 20 ha, kar pomeni, da v Sloveniji plačajo licenčnino 
za doma pridelano seme samo kmetijska gospodarstva, ki so 
primerljiva s kmetijami v ZDA ali Kanadi. 

Ta pravica se uveljavlja pri tradicionalnih poljščinah oziroma ra- 
stlinskih vrstah, katerih seme so kmetje hranili v preteklosti in ga 
tudi danes hranijo in ga uporabijo za nadaljnjo setev. Sem spadajo 
praktično vse pomembne vrste žit, ki se pridelujejo pri nas in v 
svetu (izjema je koruza), krmne rastline, krompir in oljnice ter 
predivnice. Kmet pa ne more uveljavljati te pravice pri okrasnih in 
sadnih vrstah, saj v nasprotnem primeru varstvo sort rastlin ne bi 
imelo pomena. Hkrati je pa tudi res, je dejal, da to niso tradicionalne 
vrste, pri katerih bi se ta pravica uporabljala v preteklosti. 

Ob koncu se je dotaknil še varstva sort in patentnega varstva. 
Poudaril je, da varstvo sort ni tako omejujoče ali striktno kot 
patentna zakonodaja - če bi nekdo patentiral novo sorto. V Sloveniji 
je teoretično možno patentirati sorto kmetijskih rastlin, vendar pa 

se v praksi patentno varstvo za sorte rastlin pri nas ne uporablja. 
Podobno je v Evropi, kjer so sorte rastlin eksplicitno izključene iz 
patentnega varstva. V državah Evropske unije je vzpostavljen 
enoten sistem varstva žlahtniteljskih pravic, ki jih bo Slovenija 
uveljavila, ko bo postala polnopravna članica Evropske unije. 

Trenutno je v Sloveniji zavarovanih nekaj več kot 50 sort rastlin, 
od tega je polovica okrasnih rastlin, ostalo so poljščine - tiste 
vrste, kjer žlahtnitelji običajno zavarujejo svoje pravice. Ker se je 
začel zakon o varstvu novih sort rastlin izvajati šele v letu 1999, 
kakšnih večjih izkušenj s področja kmetovih pravic nimamo, je 
zaključil. 

Povzetek razprave 

Anamarija Slabe, Zveza združenj ekoloških kmetov Sloveni- 
je, je predstavila ekološko kmetovanje. Najprej je poudarila, da 
so jo predstavitve kmetov iz ZDA in Kanade osebno prizadele, 
saj njihove izkušnje kažejo, da so GSO na dolgi rok usmerjeni 
proti človeštvu. Po mnenju ekoloških kmetov je poznavanje in 
dosledno spoštovanje ter uporaba življenjskih procesov v naravi 
pogoj za kakovostno in količinsko ustrezne pridelke na dolgi rok. 
Tudi danes, je menila, je bilo povedanih veliko takih stvari, ki so 
pokazale na to. 

Od letošnjega leta dalje kmetujejo slovenski ekološki kmetovalci 
na podlagi Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oziroma živil, prej so imeli podlago v mednarodnih 
standardih. Standardi za ekološko kmetovanje so izredno strogi, 
med drugim je prepovedana raba gensko spremenjenih organi- 
zmov in njihovih produktov. 

Glede na to, kar je bilo danes povedano, je dejala, je razumljivo, 
zakaj ekološko kmetijstvo in genski inženiring nista združljiva. Na 
drugi strani pa se tistim, ki se z gensko tehnologijo ukvarjajo in jo 
zagovarjajo, to zdi malo nenavadno, saj naj bi bili po njihovem 
prepričanju kmetje lahko veseli, da bodo razvili rastline, ki jih ne 
bo treba škropiti s herbicidi. Nadalje je poudarila, da ekološko 
kmetijstvo in genski inženiring nista združljiva tudi zato, ker imata 
v temelju povsem drugačen pristop. Prvi izhaja iz celovitosti 
življenja, genska tehnologija pa izhaja iz najbolj analitično možnega 
pristopa k naravi, kar jih obstaja. Poleg tega imajo ekološko 
kmetijstvo in njegovi standardi tudi socialno in kulturno kompo- 
nento. To pa pomeni samostojnost kmeta v odločanju. V nasprotju 
s ciljem ekološkega kmetovanja postane kmet pri genskem 
inženiringu suženj multinacionalk in igračka v rokah enega sistema. 

Menila je, da če v Sloveniji ne moremo vedeti, ali imamo opraviti z 
gensko spremenjenimi živili ali ne, potem lahko rečemo, da je še 
največja verjetnost, da nimamo opraviti z GSO, ravno v ekološkem 
kmetijstvu. To poudarjam zaradi tega, je dejala, ker je bilo slišati 
tudi javne dvome o tem, da se sicer ne moremo nekemu splošne- 
mu onesnaženju izogniti, ampak glede na stanje v Sloveniji je 
izredno majhna verjetnost, da bi imeli GSO v ekoživilih. 

Število ekoloških kmetov se je v Sloveniji v zadnjih letih zelo 
povečalo, vendar pa jih še zmeraj ni tako veliko, kot bi morda 
mislili; jih je manj kot 1%. Da bomo imeli možnost izbire med tem, 
ali bomo gojili gensko spremenjene organizme ali ne, je iluzija, je 
prepričana. Strinjala se je i gospodom Tavzesom, ki je postavil 
neko paralelo med GSO in jedrsko tehnologijo. Ob tem pa je 
poudarila, da pri radioaktivnih elementih poznamo razpolovni čas, 
na primer za uran je 10.000 let, medtem ko pri GSO razpolovnega 
časa ne poznamo. Morda ga nimamo, je dodala. Menila je, da je 
zelo pomembno osveščanje javnosti, kmetov, potrošnikov. Pred- 
vsem je potrebno že danes vsestransko informirati ljudi in kmete 
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in jim predstaviti vedenje o globoko pomembnih vprašanjih 
človekovega obstoja, za katerega je še zmeraj eden od temeljev 
prav prehrana. 

Jasna Šuklje, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat 
RS za okolje in postor, OE Nova Gorica, je zastavila vprašanje, 
kako bo preprečen uvoz semen gensko spremenjenih rastlin ter 
kakšna bo kontrola uvoza manjših količin, ko se bo schengenska 
meja prestavila na slovensko-hrvaško mejo. 

Predstavnik vlade je pojasnil, da opravljajo nadzor nad uvozom 
semen mejni fitosanitarni inšpektorji. Ob tem je poudaril, da je 
praktično nemogoče pričakovati ali zahtevati od države, da 
"pogleda v vsako vrečko, ki jo nekdo nese čez mejo". Opozoril je, 
da se trenutno v okviru nadzora še ne dela analiza glede prisot- 
nosti GSO, vendar pa se načrtuje zakonodaja, ki bo z ustreznimi 
standardi uredila, kakšna je še dopustna kontaminacija semen. 
Kljub temu pa bo težko zagotoviti 100% pregled vsega, kar pride 
čez mejo. 

Anton Komat, svobodni raziskovalec, je uvodoma izrazil vese- 
lje nad prisotnostjo gostov iz ZDA in Kanade, ki so v živo predstavili 
svoja občutja o tem, kako doživljajo "genski terorizem" multina- 
cionalk. Po njegovem gre za preurejanje svetovne prehranske 
varnosti v smislu "prehranskega totalitarizma". Zato, je poudaril, 
se moramo zavedati, da je varovanje naših tradicionalnih kulturnih 
rastlin eden od temeljev preživetja tega območja, kajti te kulturne 
rastline, ki so zrasle na tem prostoru v tisočletjih, so izjemno 
prilagojene temu ekosistemu. 

Genska tehnologija ni znanost, ampak je tehnologija in to slaba 
tehnologija, ker ne obvlada predmeta svojih manipulacij. V zvezi s 
sanacijo razmer je opozoril, ko se transgeni organizmi sprostijo v 
okolje, se razmnožujejo in širijo v ekosistemu. Kdo bo ustavil 
pobegle gene? Jaz ne poznam tehnologije, tudi genetiki sami je 
danes ne poznajo, ki bi to zlo ustavila. To je razumljivo, saj o 
evoluciji in mehanizmih, ki vodijo dednost, človeštvo zelo malo 
ve. Tudi genetiki sami so z dekodiranjem človeškega genoma 
priznali, da znanost ne obvlada 99 odstotkov intronske DNK. 

Državnim uradnikom in pravnikom je priporočil, da se ob pisanju 
zakona o ravnanju z GSO prej podučijo o vseh tveganjih genske 
tehnologije. Predlagal je, da se v omenjenem zakonu jasno napiše, 
da je Slovenija območje brez gensko spremenjenih organizmov, 
saj si v imenu varovanja nacionalnih interesov res ne zaslužimo 
sproščanja GSO v naše okolje. Znanost pa lahko svobodno 
opravlja svoje delo v zaprtih sistemih. 

Opozoril je tudi na pravice kmetov do posedovanja semen, ki jim 
jo sedaj, kar kažejo izkušnje gostujočih kmetov, "brutalno in z 
vsem nasiljem" jemljejo velika podjetja. Ampak zapomnite si nekaj, 
je opozoril, če so danes semena kulturne rastline predmet patentne 
pravice, vemo pa že, da tudi medicinska genetika patentira 
človeški genom, potem bodo jutri na vrsti ljudje, torej mi. In ne 
znam si predstavljati, da bo moja genska dediščina patent nekega 
Monsanta. 

Prof. dr. Dušan Mlinšek, Zveza društev za varstvo okolja 
Slovenije in Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, je 
tako kot predhodni govorniki pozdravil goste iz ZDA in Kanade. O 

tem, kako nevarni so GSO, se sicer v Evropi veliko govori, vendar 
se kljub temu boji, da to nič ne pomaga. Vzrok lahko iščemo v 
napačni vzgoji in izobraževanju ter napačni poti na področju 
raziskovalnega dela. 

Opozoril je, da nima smisla govoriti o varstvu okolja na tak način, 
da kupujemo pri Chemu zeleno barvo in barvamo. Treba je 
prepoznati temelje, ki so v korekturah na področju raziskovalnega 
dela. Nekatere znanosti na raziskovalnem področju so se že 
"streznile", na primer fizika. Vlak na področju fizike gre z veliko 
hitrostjo v nasprotno smer v primerjavi z biologijo. Ce na področju 
biologije ne bomo naredili korekture - da se na življenje in vse, kar 
sodi zraven, gleda širše - potem se bodo takšne stvari, kot so 
genska in podobne tehnologije, še nenehno ponavljale. 

Opozoril je na že večkrat omenjeno vprašanje odgovornosti, ki je 
po njegovem primarno vprašanje. Na področju raziskovalnega 
dela in tehnologije manjka odgovornosti. Zakaj? Zato, ker za to 
znanostjo tiči moderna ekonomija, ki jo podpira. Znanost, ki v 
naravi odkriva njene skrivnosti, le-te takoj predaja kot patente 
tehnologiji, ki ta spoznanja takoj posreduje na tržišče, ker se 
morajo vsa vložena sredstva čimprej povrniti. To je po njegovem 
mnenju neodgovorno delo. Ce ta proces primerjamo s procesom 
v naravi, ugotavljamo, da prihaja do mutacij, ki se masovno 
pojavljajo in tudi masovno izginevajo. Tu in tam se po dolgi poti 
preverjanja kakšen mutant uveljavi. Za to pa je potreben čas. 
Vendar pa moderna ekonomija s tem ni zadovoljna. 

Danes nas je 6 milijard, in če prištejemo še vse živalske proteine 
ter to primerjamo z naravnim stanjem, kjer človek ni vmešan, 
potem ugotovimo, da je v naravi živalskih proteinov, kamor štejemo 
tudi človeka, v primerjavi z rastlinskimi proteini, rastlinsko 
biosubstanco, bistveno manj - samo kakšna dva promila. 

Dejal je, da je trditev, koliko nas je in koliko hrane potrebujemo, 
samo izgovor. Obstajajo tudi drugačne poti za prehranjevanje, ki 
so pravilnejše, bolj zdrave. Gre enostavno za celostne in ne 
izolirane raziskave, kar danes sodobna znanost počenja. Majhna 
Slovenija si tega enostavno ne more in ne sme privoščiti, saj 
obstajajo nevarnosti. Vse premalo smo poučeni o tem, tudi geografi 
nam niso nikdar razlagali, da je slovenski prostor sestavljen iz 
štirih evropskih pokrajinskih enot: Alp, Panonske nižine, Dinar- 
skega gorstva in Sredozemskega morja. Torej gre za območja, ki 
morajo biti izredno življenjsko pestra, da se tu preživi. 

Še vedno govorimo o plevelu in kako se naš slovenski prostor 
zarašča, ne vprašamo pa se, zakaj se zarašča. Zarašča se 
zato, je ugotavljal, ker je karakter tega prostora takšen, predvsem 
pa zato, ker so vse prejšnje generacije premočno izčrpale to 
zemljo. Zato je še dobro, da je narava ponudila obliž v obliki tako 
imenovanega plevela, ki pa v bistvu ni plevel, ampak je zdravilo 
za naš slovenski prostor. 

Izrazil je bojazen, da se držimo pravila moderne družbe, ki je z 
zakonom zaščitil pravico, da se do smrti "izgaramo" in svojim 
potomcem uničimo zemljo. 

Marjana Peterman, Zveza potrošnikov Slovenije, je čestitala 
tujim gostom, da so podali svojo predstavitev na način, ki se je 
prisotnih na posvetu globoko dotaknil. Upam, je dejala, da bo tudi 
to prispevalo k iskanju rešitve v Sloveniji. Hkrati jim je čestitala za 
njihov pogum, da se niso predali svojim sosedom. Menila je, da 
gre pri tej zadevi tudi za čisto človeški pohlep; kako se boriti proti 
temu pohlepu, je vprašanje za vse nas. 



Dr. Gorazd Pretnar, Inštitut za aplikativno mikrobiologijo, 
Dunaj, je opozoril, da se govori samo o makroorganizmih, nič pa 
ne o spremenjenih mikroorganizmih. Govorimo torej samo o tistem, 
kar povprečen človek vidi vsak dan, ne govorimo pa o tem, če- 
sar človek ne vidi in je bistveno bolj nevarno. Zato je predlagal, da 
se zakon o ravnanju z GSO razdeli na dva dela ter naj tisti del, ki 
se nanaša na mikroorganizme, obravnavajo tisti, ki so v državi 
za to pristojni in izobraženi, torej mikrobiologi in biologi. Genske 
makroorganizme pa naj ureja kmetijstvo oziroma za to pristojni. 

Državnega sekretarja Radovana Tavzesa je vprašal, na kakšen 
način se bo MOP lotilo dekontaminacije slovenskega prostora, ki 
je kontaminirano s prioni ali z boleznijo norih krav, in na kakšen 
način bomo poravnali nastalo škodo in od koga jo izterjali. Poudaril 
je, da ne zaupa esteblišmentu, ki ima ogromno časa, da uredi 
vprašanja kemikalij v slovenskem prostoru, vendar jih ne. Po nje- 
govem mnenju esteblišment ni sposoben upravljati s kemikalijami, 
ki so enostavne. Kemikalije se razredčijo in potem, ko so enkrat 
razredčene, sčasoma njihova nevarnost pada. Mikroorganizmi, 
gensko spremenjeni organizmi, gensko spremenjeni virusi pa se 
ne razredčujejo, ampak se razmnožujejo, živijo, se prenašajo. 
Dejal je še, da so morali priti kmetje iz Združenih držav Amerike, 
da so nam povedali to, kar nam znanstveniki pripovedujejo že 
mnoga leta. To enostavno ne gre. 

Spraševal se je, če za zdravila veljajo klinične in predklinične 
preiskave, zakaj ne bi mogle veljati tudi za gensko spremenjene 
organizme. Nadalje se je spraševal - vprašanje je postavil pred- 
stavnici Ministrstva za zdravje - kako se bo lupil gensko spreme- 
njen krompir, ki je dobil gen iz morskega organizma, ki se mu 
reče rdeča morska vetrnica in pri raziskovalcih velikokrat povzroči 
anafilaktični šok. Dejal je, če bi on dobil nalogo, da pove, kako 
lupiti tak krompir, bi rekel, da morajo naše mame, stare mame in 
žene lupiti tak krompir z rokavicami, in to ne z navadnimi gumijasti- 
mi rokavicami, ker so prepustne za toksine. V nadaljevanju je 
opozoril, če na tako preprosto vprašanje, kako se lupi gensko 
spremenjeni krompir, ne more dobiti odgovora, kako se bodo po- 
tem urejale zadeve, ko se bomo pogovarjali o gensko spremenjenih 
substancah, ki bodo za ljudi bistveno bolj nevarne. 

Franc Škufer, ZGRPS, je dejal, da je kot kmet in še posebej kot 
čebelar nad predstavitvijo kolegov iz Amerike in Kanade razo- 
čaran, neprijetno presenečen in zgrožen. Verjame, da mora imeti 
vsak artikel, tudi gensko spremenjene rastline, svoj certifikat. 
Vendar bi moral biti ta certifikat vezan na čas, kajti nihče ne ve, 
kaj se bo zgodilo z vsem človeškim življem na svetu čez leta. 
Danes nihče ne ve, kaj se bo zgodilo čez 30, 50 let. Zato je ape- 
liral na vse, ki imajo kakršnokoli besedo pri sprejemanju slovenske 
zakonodaje, da preprečijo vnos GSO v našo državo. Kot kmet si 
upa trditi, da v Sloveniji v primerjavi z razvitejšimi evropskimi 
državami še vedno pridelujemo zelo zdravo hrano in zato si želi, 
da del tega ohranimo tudi našim zanamcem. 

Mitja Fajdiga je uvodoma dejal, da je po izobrazbi diplomirani 
ekonomist, zato tudi razume vzgibe mednarodnih multinacionalk, 
zakaj želijo gensko spremenjene poljščine spraviti na trg. Jasno 
mu je, da bi rade na njem zavladale in čim več zaslužile. Vendar, 
je poudaril, bi rad predstavil zdravstveni vidik gensko spremenjenih 
organizmov oziroma njihove nevarnosti. Iz zdravstvene nuje je 
začel preučevati prehrano in ugotovil, da so živila lahko zdravila. 
Danes jih vzhodna medicina obravnava kot najmočnejša zdravila. 
Ko se je tega zavedel, je začel prevajati tovrstno literaturo. Znanci 
iz ZDA, iz mednarodne organizacije Ambervvaves iz Becketa so 
ga vprašali, če bi bil pripravljen po Sloveniji širiti peticijo za ohranitev 
ekološkega pridelovanja osnovnih živil. Sprva se je spraševal, 
zakaj bi se ukvarjal s stvarmi, ki se dogajajo v ZDA, pri nas pa se 
še ne dogajajo. Vendar je kasneje ugotovil, da bi lahko to peticijo 
uporabili za domače potrebe in jo zato začel širiti po Sloveniji. V 
nadaljevanju je povedal, da so bili odzivi ljudi na peticijo zelo različni. 
Nekateri so se odzivali tako, da so spraševali, kaj bi bilo doseženo 
z njihovim podpisom. 

Dejal je, da pred 30 leti še ni bilo govora o herbicidih, pesticidih ali 
o ekološko pridelani prehrani. Vendar pa so se pojavili nekateri 
posamezniki, ki so se začeli boriti proti herbicidom in pesticidom. 
Po njihovi zaslugi lahko danes ljudje izbiramo med zdravimi živili 
in manj zdravimi živili. V tem smislu je današnje prizadevanje za 
ohranitev ekološkega pridelovanja živil smiselno, saj bomo tako 
lahko jutri v trgovinah izbirali med gensko spremenjenimi živili in 
zdravimi živili, ki se lahko uporabljajo tudi kot zdravila. 

Do danes je zbral okoli 1000 podpisov v podporo peticiji. Ta številka 
sicer ni velika. Iluzorno je pričakovati, da bi zbrali na primer 40.000 
podpisov za razpis referenduma o nevarnosti, ki nam šele grozi, 
ki je še nismo izkusili, saj ljudje niti ne vejo, o čem bi se odločali na 
takem referendumu. 1000 podpisov, ki jih je zbral, pomeni 1000 
osveščenih izjem med prebivalci Slovenije, ki v glavnem niso 
osveščeni. Dejal je, da ljudje o tej zadevi ne vedo dosti. Med 
drugim je to peticijo poslal Kmečkemu glasu, ki jo je objavil v eni 
od svojih izdaj, vendar ga ni poklical niti eden podeželan. Ko je 
prišel v stik s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice, so mu 
dejali, da poznajo izkušnje ameriških kmetovalcev in se zavedajo 
te nevarnosti, vendar so zaenkrat še nevtralni, ker nimajo dovolj 
argumentov proti uvajanju gensko spremenjenih poljščin. 

Dejal je, da ceni znanstvenike. Predlagal je, da podobno kot sta to 
naredila Marie Curie in njen mož, ki sta preučevala radioktivne 
elemente in sta preverila njihovo nevarnost tako, da je gospod 
Curie spal z delom radioaktivne kovine in zjutraj ugotovil, da ima 
vneto kožo, biologi, ki se zavzemajo za gensko spremenjene 
organizme, začnejo na sebi poskuse, in sicer da začnejo jesti 
gensko spremenjene poljščine. Na koncu je še opozoril na poročilo 
- neodvisno raziskavo, ki jo je naročila mednarodna organizacija 
Amberwaves iz ZDA - o gensko spremenjenem rižu Liberty Link, 
ki je odporen na herbicid glufosinat in ga prideluje podjetje AgrEvro. 
Iz njega je razvidno, da je glufosinat povzročal prirojene okvare 
na poskusnih živalih, kmetom, ki so uporabljali herbicid glufosinat, 
pa so se rojevali otroci s prirojenimi okvarami. 

Doc. dr. Marjan Simčič, Biotehniška fakulteta, Oddelek za 
živilstvo, Univerza v Ljubljani, je opozoril, da ga že vsaka 
"mamca" sprašuje, kaj bo s temi gensko spremenjenimi živili. 
Zato je predlagal, da tisti, ki imajo moč v državi, v sredstvih 
javnega obveščanja posredujejo zelo preproste poučne stvari o 
tem, kaj je to genetika. Menil je, da je treba začeti z osveščanjem 
že v vrtcih. Očitno naš šolski sistem tega ni naredil in verjetno tudi 
drugje v šolskem sistemu to ne uspeva. Stvari so tako nove, je 
poudaril, da jaz kot doktor znanosti in docent na področju prehra- 
ne ogromno stvari ne razumem. 

Josip Gorečan, Združenje ekoloških pridelovalcev in prede- 
lovalcev - Deteljica, Celje, je povedal, da je človek, ki se ukvarja 
bolj z zemljo in čebelicami. V imenu podobno mislečih Slovencev 
je čestital gospodu Hrovatu za pogum, da je dovolil, da so se 
besede, ki so bile izrečene, izrekle v tem prostoru, in gospe 
VVagnerjevi, da si je "upala" povabiti tak zbor. Prav tako je poudaril, 
da je iz Severne Amerike prišla tudi neka dobra stvar, ki nam 
pomaga zavedati se naše neumnosti. Dejal je, da ga kot kmeta 
zelo prizadene, tudi danes, ko se uporablja izraz nore krave, 
namesto da bi uporabljali izraz nori ljudje. Pravimo, da imamo 
pravico gensko spreminjati naše življenje. Opozoril je, da bi se 



morali vsi, ki so odgovorni volivcem, zgledovati po naravi in kopirati 
zakone iz narave. Hrane je dovolj na svetu, potrebno jo je le 
prerazporediti in za to ne rabimo genskih pospeševalcev. Dejal 
je, da je to, kar se danes dogaja, čista ekonomija, vendar pa 
pozabljamo na naravo, tudi človeka. 

Spraševal se je, tako kot že veliko njegovih predhodnikov, kaj 
lahko naredi država. Tudi v programu posveta je bilo nedvoumno 
napisano, kakšna bo zaščita pred GSO. Žal, je ugotavljal, ni dobil 
konkretnega odgovora na to vprašanje. 

Odločno se je zavzel, daje treba dati organom pregona konkretno 
možnost, da takoj ukrepajo. V Sloveniji je poplava kanadskega 
fižola. Ali lahko kdo zagotovi, da je ta fižol gensko čist, je vprašal. 
Nihče tudi ne more zagotoviti, da tega fižola, ki je bil sicer uvožen 
in se še uvaža za visoke zaslužke, ne bo kdo posadil. Ob koncu 
je še opozoril, da naj pripravljalci zakonov mislijo vsaj na naše 
otroke in vnuke. 

Tone Hrovat je menil, da ima državni svet sorazmerno veliko 
treznih debat, kjer pred strankarsko politiko dejansko funkcionirajo 
argumenti, vendar to na žalost medijsko ni tržno. Posveti, kot je 
današnji, je dejal, so zbir argumentov, s katerimi lahko državni 
svet izvaja svoje ustavno poslanstvo, to je korekturo zakonodaje. 
Čeprav marsikdo na vprašanje o državnem svetu reče, da ga ne 
poznam, saj nič ne naredi, poslužuje se samo veta, pa je imel 
državni svet v tem mandatu okoli 130 posvetov in predavanj, na 
katerih so se izoblikovali številni argumenti, mnenja, tudi kakšen 
zakon. Menil je, da s tem državni svet opravlja funkcijo hiše 
modrecev in da ima civilna družba z vključevanjem v številne 
razprave možnost dajati svoje argumente ali tudi predlagati za- 
kone, ki jih državni svet vloži v zakonodajni postopek. In to pomeni 
visok standard demokracije. Medtem ko je v totalitarizmu možno 
najhitreje sprejeti zakon, pa v demokratičnih procesih to traja dlje 
časa, ker se je treba posvetovati s številnimi ljudmi. Menil je, da je 
treba ob ustavnih spremembah in razmišljanjih o ukinitvi državnega 
sveta preudarno razmisliti tudi o tem, da je treba včasih izbrati 
tudi pot argumentov in ne samo strankarskega ali pa političnega 
nasilja. 

Izrazil je veselje, ker se tudi vladni predstavniki strinjajo, da je 
treba na področju GSO nekaj narediti, in ob tem menil, da bi lahko 
po tej diskusiji še koga vprašali, na primer ljudi na referendumu. 
Vse pa je pozval k trezni in argumentirani diskusiji tudi v prihodnje. 

Dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, je povedala 
nekaj besed o diagnostiki gensko modificiranih organizmov. 
Pravzaprav lahko povem, je dejala, da ne samo, da razvijamo te 
metode, ampak jih v zadnjih mesecih tudi že uporabljamo in 
testiramo proizvode oziroma vzorce, ki jih posredujejo različna 
podjetja. 

Kako se lahko kontrolirajo gensko modificirani organizmi? Ker se 
približujemo Evropi, bomo po vsej verjetnosti prevzeli njeno 
zakonodajo, kar pomeni, da bomo s tem prevzeli tudi tiste gensko 
spremenjene organizme oziroma dovolili njihovo uporabo, seveda 
pod pogojem, da so označeni, ki jih Evropa dovoljuje. Izmed teh 
sta najbolj pomembni soja in koruza. V Evropi je dovoljena ena 
soja in štiri vrste koruze. Z detekcijskimi metodami lahko specifično 
določimo posamezno vrsto soje ali koruze, lahko pa določimo še 
mnogo več transgenih rastlin. Na podlagi samo enega dela 
genoma, ki ni tako specifičen, lahko ugotovimo, da je rastlina 
gensko spremenjena, ne moremo pa ugotoviti točno, za katero 
vrsto gre - tu pa gre za okrog 70 rastlin, ki so se razvijale v svetu. 
Dejala je, da že dolgo časa sodelujejo s fitosanitarno inšpekcijo in 

zato ve, kako poteka kontrola, na primer kvalitete rastlinskega 
materiala z vidika patogenih mikroorganizmov ali zdravja rastlin. 
V prihodnosti se ob uvozu načrtuje (dokler so meje, je kontrola 
kvalitete sorazmerno enostavna) pregled ne le pošiljke, ampak 
tudi dokumentacije. In to je tudi osnova, na podlagi katere se 
lahko opravlja nadzor, ob tem, da se tudi vzorči in pregleduje, ali 
to, kar na dokumentih piše, tudi res drži. Potem, ko meja več ne 
bo, bo spremljala pošiljko ustrezna dokumentacija v obliki 
rastlinskih potnih listov, ki bodo ravno tako opredeljevali lastnosti 
posameznih rastlin. Zelo podobno bo to verjetno potekalo tudi na 
področju gensko modificiranih rastlin. To pomeni, da bo pri 
trgovanju, na primer s sadilnim materialom, potrebna ustrezna 
dokumentacija, v primeru živil in drugih proizvodov pa bo verjetno 
treba opravljati monitoringe po Sloveniji in ugotavljati, ali dejansko 
drži to, kar piše na opisih živil. 

Opozorila je, da je kontrola gensko modificiranih organizmov zelo 
kompleksna in za izjemno težko metodologijo ni potrebna le draga 
oprema in zelo dobro izučen kader, ampak tudi zelo veliko znanja. 
Potrebujemo znanje o tem, katere rastline se žlahtnijo, da bomo 
sploh vedeli, kaj lahko kontroliramo. Osebno moram reči, je dejala, 
da me zelo skrbi, kako bomo kontrolirali, ne tiste rastline, ki so že 
bile preizkušene, ampak tiste, ki niso bile preizkušene. Ker smo 
majhna država, imamo to srečo, da se nam ni treba ukvarjati z 
eksistenčnimi problemi v zvezi s hrano, tako kot se mora recimo 
Kitajska ali druge dežele, in zato lahko sprejemamo, tako kot 
vsako drugo tehnologijo, novo tehnologijo na področju GSO počasi. 
Lahko počakamo, da vidimo, kaj se dogaja drugje, je dodala. 
Nikamor se nam ne mudi. Njeno osebno prepričanje je, da nikoli 
ne reci nikoli in njen osebni pristop je primer za primerom. Ce ne 
potrebujemo gensko spremenjene soje, zakaj bi jo gojili in če ne 
potrebujemo gensko spremenjene koruze, zakaj bi jo gojili. Upam, 
je dodala, da nam nikoli ne bo treba gojiti gensko spremenjenih 
organizmov zaradi ekonomskih razlogov, mogoče pa jih bomo 
morali uporabljati zaradi okoljevarstvenih razlogov, tako kot jih 
sedaj uporabljamo za zdravila. 

Milka Kovač, podjetje BIOS - M, Ljubljana, je povedala, da se 
ukvarjajo s prodajo zdrave, biološke in dietne prehrane. V zadnjih 
desetih letih, ko se s tem ukvarjajo, je zelo veliko alergij, zadnje 
dve leti pa precej alergij na sojo in koruzo. Opozorila je, da je bilo 
pred časom rečeno, da se je uvozilo veliko soje in koruze. Ali kdo 
kontrolira to koruzo, če je res gensko spremenjena. Te alergije se 
v prvi vrsti pojavljajo pri otrocih. Največ alergij je pri mleku, jajcih, 
takoj zatem pa pri soji in koruzi. Iz dneva v dan je več teh bolnikov, 
tako da so se v zadnjih dveh letih alergije povečale za 500 %. 
Zato je apelirala na izvršno oblast, ki bo pisala zakon in pravilnike 
o GSO, da jih pripravi tako, da bo preprečila vnos gensko 
manipulirane prehrane in s tem preprečila in zmanjšala alergije. 

Tomaž Ogrin je dejal, da je problem GSO resnično zemeljski, 
naš skupen problem. Zato je opozoril, da gre za dosti večjo odgo- 
vornost kot pri vnosu kakšnih drugih stvari. Tudi zdaj ne vemo, do 
česa bo prišlo. To se pravi, da bomo uporabili načelo previdnosti, 
do katerega imamo pravico. Opozoril je na osnovno pravico po 
72. členu ustave, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do 
zdravega življenjskega okolja. 73. člen ustave pa pravi, da imamo 
pravico do varovanja tega. Ce bo sprejet zakon, ki bo omogočal, 
da bo prišlo do norih krav na področju gensko spremenjenih 
organizmov, kdo bo odgovoren? Na koncu sprejme zakon parla- 
ment. Ali je odgovoren? Ni, pravijo. Ali so odgovorni sestavljavci 
zakona? Ne, saj ga sprejme parlament. Poudaril je, da je ena od 
možnosti, da smo odgovorni državljani. Vendar, ali imamo kakšne 
oblike, da to odgovornost izterjamo? Nimamo, je dejal, imamo 
samo referendum. Današnji posvet in mnenje predsednika 
državnega sveta nam daje veliko upanja, da bo vendarle ta 
odgovornost prišla do izraza, tudi z našo pomočjo, je dejal. 
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V članku, prebral ga je v Dnevniku, o gensko spremenjeni hrani je 
bila omenjena raziskava škotskega znanstvenika, ki je ugotovil 
negativne posledice take hrane. Predlagal je, da pristojno 
ministrstvo odgovarja na take zapise v časopisih, pa tudi na 
vsako tako vprašanje. Ce ne, je nadaljeval, je bolje, da damo 
takojšen moratorij za GSO. Ko bomo pripravljeni in dovolj 
izobraženi, tako sestavljavci zakona kot mi vsi ali naši znanstve- 
niki, pa lahko v miru pripravimo zakonodajo. 

Vida Ogorelec VVagner je po koncu razprav dejala, da ni možno 
izglasovati kakšnih zaključkov, ker nimamo teh pristojnosti. Pred- 
vsem, kot je rekel predsednik Hrovat, smo tu zato, da si izmenjamo 
argumente, je dejala ter izrazila upanje, da bo zmagala moč 
argumenta, ne pa argument moči, ki je povezan z močjo multina- 
cionalnih družb. Že na junijskem posvetu je bilo rečeno, da te 
diskusije ne moremo nikoli zaključiti, saj bo vedno ostalo veliko 
odprtih vprašanj in se bodo pojavljala nova. Opazila je, da se od 
zadnje razprave na to temo mnenja že bolj nagibajo v smeri 
soglasja. Poudarila je, da nam je lahko prav izkušnja, ki so jo 
gostje iz Severne Amerike izmenjali z vsemi na posvetu, dodatna 
energija za odločnejše ukrepanje. Dejala je, daje možnost sprožitve 
referendumske pobude, kar je nakazal predsednik državnega 
sveta, nedvomno instrument, ki bi ga lahko v okviru neke širše 
koalicije in interesov, ki so bili množično in argumentirano izraženi, 
izkoristili. 

V imenu Umanotere se je zahvalila vsem aktivnim udeležencem, 
še posebej gostom iz Severne Amerike, ki bodo naslednji dan 
odšli v Mursko Soboto in Radeče, kjer se bodo srečali s tamkajšnji- 
mi kmeti, in nato naprej v druge evropske dežele, ter gostiteljem 
v državnem svetu, ki so zbrali dovolj poguma in pokončnosti za 
posvet. 

Tone Hrovat je menil, da je tokratni posvet, ki je le nadaljevanje 
junijskega, pokazal, daje potrebno zbirati argumente in informacije 
ter jih nato sestavljati. Predlagal je, da se ponovno srečajo 
predstavniki vlade, Umanotere in državnega sveta ter skupaj 
pripravijo stališča za nastajajočo zakonodajo in predpise, tudi z 
upoštevanjm te razprave in posameznih prispevkov. Predpisi o 
takih občutljivih vprašanjih so zahtevni, saj jih je treba oblikovati 
tako, da bodo dovolj učinkoviti in brez negativnih posledic. Zato je 
vse povabil k nadaljnjim razpravam o naši bodočnosti in tudi k 
demokratičnim akcijam. Sklenil je z mislijo, da zato pri občutljivih 
vprašanjih ne bi smeli mimo naših volivcev. 

Ob koncu se je še enkrat zahvalil vsem udeležencem, predvsem 
pa gostom iz Amerike in Kanade ter predstavnikom ministrstev. 

Povzetek uvodnih prispevkov in 
razprav s posveta GSO v Sloveniji 
- smeri razvoja politike in zakonodaje, 
ki sta ga 19. junija 2001 pripravila 
državni svet in Umanotera, je 
objavljen v Poročevalcu državnega 
sveta, št. 9/2001. 

' V skladu z Zakonom o varstvu rastlin (Ur. I. RS, št. 
45/02) je 13. 2. 2002 prenehal delovati Urad RS za 
varstvo in registracijo sort rastlin. Njegove naloge, 
pristojnosti in obveznosti so se prenesle na Upravo 
za varstvo rastlin in semenarstvo, ki je organ v 
sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

2 Sorta je izenačena, če so v njej dovolj enotno 
izražene tiste lastnosti, ki so bistvenega pomena 
za razločevanje od drugih sort, kljub odstopanjem, 
ki se lahko pričakujejo zaradi posebnosti njenega 
razmnoževanja. 

3 Sorta je nespremenljiva, če se njene lastnosti, ki 
so bistvenega pomena za razločevanje, po več 
zaporednih množitvah oziroma v primeru poseb- 
nega razmnoževalnega ciklusa na koncu vsakega 
takega ciklusa ne spremenijo. 

Spletna stran Državnega sveta Republike Slovenije: http://www.sigov.si/dsvet/ 
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