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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti

Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o jamstvu za zavarovalno kritje
letalskih prevoznikov - hitri postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 66. seji, dne 28.9. 2001, ob
obravnavi predloga zakona o jamstvu za zavarovalno kritje
letalskih prevoznikov - hitri postopek, sprejel

3. V 1. odstavku 3. člena se črta besedilo "750 mio USD" in doda
besedilo: "zneska, navedenega v zavarovalni polici, do 10. 9.
2001."

SKLEP

4. V 1. odstavku 3. člena naj se besedilo: "dokazila o kritju škode"
nadomesti z besedilom: "dokazila o jamstvu škode".

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o jamstvu za zavarovalno kritje
letalskih prevoznikov - hitri postopek
Državni svet se je seznanil s predlogom zakona o |amstvu za
zavarovalno kritje letalskih prevoznikov in predlog zakona podpira.
Državni svet je sprejel naslednje konkretne pripombe:
1. V 1. odstavku 2. člena, 3. odstavku 2. člena in 1. odstavku 3.
člena se črta besedilo: "in podobna dejanja".
2. V 4. odstavku 2. člena se doda besedilo: "Če se pogodba ne
sklene v 30 dneh, Republika Slovenija ne jamči za rizike
prevoznika po tem zakonu."
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V 3. odstavku 3. člena se besedilo "v petih delovnih dneh od
objave sporočila letalcem" nadomesti z besedami: "tri delovne
dni pred uporabo slovenskega zračnega prostora"

Obrazložitev
Predlagani amandmaji so formulirani ravno zaradi točne definicije
škodnih primerov, ki so osnova za realizacijo jamstva in dosledno
spoštovanje recipročnosti s tujimi prevozniki
Ti amandmaji so potrebni zato, da odpravljajo nejasnosti, ki so
nastale pri koncipiranju predloga zakona zaradi pomanjkanja časa.
Če teh amandmajev ne bi bilo, bi v konkretnih primerih lahko
nastal dvom o tem, za kakšne zavarovalne rizike gre, če bi ostala
opredelitev "in podobnih dejanj". Enaka obrazložitev velja tudi v
zvezi z drugimi predlaganimi amandmaji.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Jože lic.

Prvi odstavek 55. člena zakona o državnem svetu - predsednik
državnega sveta obvešča predsednika državnega zbora o
predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel državni svet iz
pristojnosti državnega zbora ter mu pošilja te dokumente

Sklepi državnega sveta ob obravnavi šestega rednega letnega poročila Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije za leto 2000
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. 10. 2001,
obravnaval šesto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic

Republike Slovenije za leto 2000 in na podlagi 1. odstavka 55.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednje

SKLEPE

5. Državni svet tudi meni, da bi moral Varuh človekovih pravic v
večji meri uporabljati svoja pooblastila, ki so sistemske narave,
torej se obračati s pobudami tudi na Ustavno sodišče Republike Slovenije in oblikovati zakonske predloge.

1. Državni svet ocenjuje Poročilo varuha človekovih pravic kot
zelo dobro v vsebinskem in metodološkem pogledu v tistem
delu, v katerem se predstavlja izvršeno delo in opozarja na
pomanjkljivosti pri delovanju državnih organov na osnovi
obravnavanih zadev.

6. Državni svet opozarja na tisti del poročila, ki omenja izjemno
dolge postopke za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Za
upravne organe je nekajletni postopek postal normalen, za
investitorja pa je že leto dni zelo veliko in je tudi to lahko vzrok
za množico črnih gradenj, s katerimi imamo opravka v Sloveniji.

2. Poročilo je sistemsko nepopolno, ker v njem ni celovite ocene,
ali organi države sistemsko uresničujejo človekove pravice,
kot so opredeljene na primer v členih 7, 21, 23, 25 in 27
Splošne deklaracije, ki jo je sprejela Generalna skupščina
Združenih narodov 10. decembra 1948 in ki je za Slovenijo
obvezujoča, ker je članica Združenih narodov.
3. Državni svet nadaljuje s tradicijo rednega letnega obravnavanja poročila Varuha človekovih pravic. Iz poročila Varuha
človekovih pravic komisije in državni svet črpajo pobude za
svoje nadaljnje delo.

7. Državni svet podpira Varuha človekovih pravic tudi v tistem
delu poročila, ko ugotavlja problematiko inšpekcijskih služb.
Gre za problem učinkovitosti, razmejitve pristojnosti in vzporedno tudi koordinacijo dela inšpekcijskih služb na področju
okolja in prostora, zdravstva, kmetijstva ter tržne in rudarske
inšpekcije. Še posebej slaba je koordinacija dela med inšpekcijskimi organi, kadar sodijo v različna ministrstva. Rezultat
tega je tudi dejstvo, da vlada inšpekcijskih poročil ne obravnava.

4. Državni svet ocenjuje, da je Varuh človekovih pravic deloval
dobro in v skladu s svojimi pristojnostmi pomagal ljudem, ki
so se obrnili nanj. Varuh pa bi moral intenzivirati svoje delo pri
iskanju stika z ljudmi, ki se nanj ne obračajo neposredno
sami. Veliko ljudi ima probleme, primerne za obdelavo varuha,
vendar te možnosti ne poznajo, zato bi jih moral varuh najti
sam in jim omogočiti še eno možnost pri odpravi krivice.

8. Državni svet soglaša tudi s tistim delom Poročila, ki omenja
stanovanjsko problematiko in še posebej konflikte med
najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj. Kljub sklepom
državnega zbora in sklepa vlade o ustanovitvi tripartitne
komisije pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki bi predlagala
spremembo 125. člena stanovanjskega zakona, se ni zgodilo
nič. Mnogi ljudje pa živijo v nemogočih razmerah.

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 zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu 2001 - hitri postopek
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 40. seji,
dne 24. 9. 2001, obravnavala predlog zakona o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu
2001 (EPA 290-III) - hitri postopek, ki ga je Državnemu zboru
Republike Slovenije predložil v obravnavo in sprejem poslanec
Alojz Sok.

zakonskega predloga, ki ga pripravlja Vlada Republike Slovenije,
njegova poslanska skupina svoj predlog umaknila.
Predstavnica Ministrstva za okolje in prostor Sonja Beseničar pa
je člane komisije seznanila z vladnim predlogom zakona o državni
pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v
kmetijstvu v letu 2001, ki je v fazi sprejemanja na Vladi Republike
Slovenije.

V obrazložitvi je predlagatelj za ublažitev navedenih naravnih ujm
predlagal, naj bi država zagotovila skupaj 11 mlrd 150 mio SIT, od
tega s prerazporeditvijo ali z rebalansom letošnjega proračuna
6,475 mlrd SIT, preostanek pa s proračunom za leto 2002. Poleg
tega naj bi po predlaganih rešitvah prizadete kmete sorazmerno
z nastalo škodo oprostili tudi plačila zakupnin pri Skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, nekaterih davčnih
obveznosti ter prispevkov za pokojninsko, zdravstveno in socialno
zavarovanje. Od predlaganih sredstev naj bi za odpravo posledic
suše namenili 9,5 mlrd SIT (v letošnjem letu 4,9 mlrd SIT), za
pozebo 1,5 mlrd SIT in za odpravo posledic toče 150 mio SIT (v
letošnjem letu 75 mio SIT). Napovedal je, da bo v primeru boljšega

Predlog zakona je imel več elementov, med drugim tudi preventivnega, ki pa je zaradi intervencije ministrstva za kmetijstvo
izpuščen. Predlog vsebuje drugačen pristop kot pri prejšnji interventni zakonodaji, saj gre v bistvu za vodenje upravnega postopka
za posameznega oškodovanca. V preteklih letih je državna
komisija namreč sredstva dodelila občinam, vendar so zaradi
številnih pripomb soglašali z novim predlogom, da vlogo poda
oškodovanec, ki sprejme tudi sklep o dokončni usmeritvi teh
sredstev.
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glede na to, da so po regijah znana oškodovana območja, naj
se davki, prispevki in najemnine, ki so tudi predvideni v zakonih, odpišejo vsem oškodovancem in ne samo tistemu, ki bo
sam prijavil škodo. Katastrski dohodek je še vedno merilo,
zato velja razmisliti, da se odpišejo prispevki in davki za vse,
po posameznih območjih, tako kot so škode nastale, kar bi
bilo bistveno lažje, kot pa da se vsakega posameznika še
posebej obremenjuje z raznimi dokazili; zato naj se pri tem
upoštevajo kriteriji svetovalne službe;

Glede ocene finančnih sredstev so na podlagi poročila Kmetijskogozdarske zbornice izračunali, da znaša ocenjena škoda po suši
14,4 mlrd SIT z vidika celotne države. Potrebno pa bo nekaj
korekcij v smislu rangiranja od najbolj do manj prizadetih. Zato bo
verjetno končna ocena potrjene škode po njihovem mnenju nekaj
čez 8 mlrd SIT, kar je za polovico manj kot po verificirani škodi po
suši v letu 2000. Ko je govor o pozebi, je vsota prijavljenih škod
3,542 mlrd SIT, čeprav verifikacija še ni končana. Podatkov o
škodi zaradi neurij s točo še niso posredovale vse občine, po
prispelih poročilih pa je te škode za 1,5 mlrd SIT. Na osnovi teh
podatkov ocenjujejo, da je škode, ki je predmet tega zakona, za
približno 12 mlrd SIT.

v predlogu zakona je potrebno zaradi možnosti različnih ocen
glede posamezne vrste škode zagotoviti možnost prelivanja
sredstev glede na to, kakšni bodo končni rezultati zahtevkov;
po sprejetih kriterijih naj bi se tako pokrivala škoda v okviru
skupne vsote sredstev. Omogočiti je torej potrebno prelivanje
sredstev iz enega v drugi del, recimo sredstva za nadomestilo
škode zaradi suše po potrebi preusmeriti za pokrivanje škode
zaradi pozebe ali obratno;

Z zakonom bi se zagotovila sredstva in sicer v fiksnem delu; 30
% bi dala država na potrjeno škodo za odpravo posledic pozebe
in toče; ta odstotek je nižji kot pri suši, predvsem zato, ker je ti dve
vrsti naravnih nesreč mogoče zavarovati; pokrila bi tudi 40 %
potrjene škode zaradi posledic suše in prispevala stimulacijo v
višini 50 % potrjene škode, kar je najvišji odstotek, ki bi bil po
zakonu dodeljen prizadetim kmetijskim gospodarstvom, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost kot edino in glavno dejavnost. Zakon
bi dodelil akontativna sredstva, in sicer v višini 8 % verificirane
škode, s tem da bi ta akontativna sredstva prejeli le tisti, katerih
potrjena škoda je večja od 50 %.

glede preventivnih oziroma dolgoročnih ukrepov komisija
meni, da v tem trenutku v kmetijstvu ni pravi čas za izvedbo
ukrepov na račun pomoči, saj akumulacije v kmetijstvu
praktično ni več. Pridelovalci namreč v veliki meri porabljajo
sredstva, ki bi jih morali odvajati za amortizacijo, za sprotno
preživetje, kar je v ekonomiji zelo nevarna tendenca, ki dolgoročno spodkopava osnovo; s preventivnimi ukrepi (vzajemna
zavarovalnica, mreže v trajnih nasadih, namakalni sistemi
ipd.) bo možno začeti, ko bo leto običajno.

Sistemski zakon, ki je bil sicer vložen v postopek v drugo branje,
bo zaradi usklajevanja z evropsko zakonodajo in smernicami na
tem področju nadomeščen z novim sistemskim zakonom.
V razpravi so člani komisije menili, da bi bilo potrebno v naslednjih
fazah zakonodajnega postopka v okviru hitre obravnave upoštevati naslednje pripombe oziroma predloge:

Svojo oceno vladnega predloga zakona je podal tudi predlagatelj
zakona poslanec Alojz Sok. Poudaril je, da pričakuje, da bo zakon
jasen, pregleden, transparenten in seveda pošten. Gre za to, da
je treba pomagati v tem trenutku in da je treba pomagati hitro.
Sedaj ljudi obremenjevati s preveč dela, s preveč vlogami, s
preveč administracije, enostavno ne bo šlo, saj so ljudje razočarani
še od prejšnjega obdobja in ne bo velike želje, da bi te zadeve na
takšen način urejevali sami, kot predvideva ta zakon.

ocena škode, ki se nanaša na podatke Kmetijsko-gozdarske
zbornice oziroma Kmetijsko-svetovalne službe, je opravljena
za obdobje do 22. 8. 2001, pri čemer je potrebno vedeti, da je
suša v bistvu naredila največjo v zadnjih desetih dneh v
avgustu, torej do začetka septembra oziroma prvega deževja,
kar pa v tem popisu ni bilo zajeto;

Naslednje, kar je v tem zakonu zaskrbljujoče, je ocena potrjene
škode; čeprav so pri pripravi njihovega zakona izhajali iz podatkov,
ki jim jih je dala oziroma objavila Kmetijsko-gozdarska zbornica,
in pa iz podatkov Hidrometeorološkega zavoda, so sredstva v
vladnem zakonu v primerjavi s sredstvi, ki so jih predvideli v
njihovem zakonu, prepolovljena. Poleg tega bi v letošnjem letu
oškodovancem poravnali manjši del obveznosti (8 % ocene od
potrjene škode), kar pomeni prelaganje in prenašanje obveznosti
za naslednje leto. Zato se zdi, da je zakon s tega stališča kot
zakon, ki naj bi bil intervencijski, sporen. Sprejemljivo je le, da bi
šla izplačila neposredno, vendar glede na izplačila subvencij, ki
so kasnila in se prenašala - prav tako zaradi nepripravljenosti
Agencije za kmetijske trge - obstaja verjetnost, da bi tudi pri tem
prihajalo do zakasnitev.

komisija zastopa stališče, da so do povračila oziroma do
take pomoči prizadetim upravičeni vsi pridelovalci, ki so utrpeli
škodo, ne glede na to, ali je to kmet, podjetje, zadruga ali pa
gre za kakšno drugo obliko registracije;
predlog zakona mora vsebovati delni odpis davkov in
prispevkov, saj se lahko zgodi, da bodo obveznosti za naslednje leto zapadle, preden bodo oškodovanci prejeli kakšno
pomoč, torej bi državi morali plačati prej, kot pa bodo od
države pomoč dobili;
večji del pomoči morajo oškodovanci prejeti letos, saj gre za
nakup krme, da se stalež živali ne bo zmanjševal; da ne bi
upadel interes za nakup semenske pšenice, je potrebno
zagotoviti sredstva za nakup repromateriala za novo setev,
saj bodo pridelki pšenice naslednje leto manjši, če se bo
sejala domača pšenica, ki je slabše kakovosti;

Komisija je predlog zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo
posledic suše, pozebe in neurij s točo v letu 2001, ki ga je v
parlamentarno proceduro po hitrem postopku vložil poslanec Alojz
Sok, soglasno podprla.

komisija ugotavlja, da je Kmetijsko-svetovalna služba najbolj
uradna in strokovna institucija, ki je vložila v ugotavljanje
oziroma oceno škode na terenu največ dela ter ima najkvalitetnejši pregled, zato naj tudi državna komisija upošteva
oceno Kmetijsko-svetovalne službe;

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

4

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o Banki Slovenije
- prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 58. seji, dne 11.9. 2001,
obravnavala predlog zakona o Banki Slovenije - prva obravnava
(EPA 1275-11), ki ga je predložila v obravnavo državnemu zboru
Vlada Republike Slovenije.
Glede na nujnost uskladitve zakonske materije z evropsko zakonodajo komisija podpira predlog zakona. Ob tem pa člani komisije
menijo, da bi bilo potrebno uskladiti 32. in 36. člen predloga zakona,
saj se z 2. in 3. točko 32. člena določa, da Svet Banke Slovenije
sam ureja pravice in obveznosti iz delovnih razmerij za člane
Sveta Banke Slovenije ter določa višino denarnega nadomestila
za delo v Svetu Banke Slovenije za člane Sveta Banke Slovenije,
ki niso zaposleni v Banki Slovenije, v 36. členu pa se v 2. odstavku
določa, da visokošolski učitelji lahko opravljajo funkcijo članov

Sveta Banke Slovenije, vendar s sklenitvijo delovnega razmerja
z Banko Slovenije za tretjino polnega delovnega časa.
Komisija predlaga, da se 2. odstavek 36. člena črta, saj ni
zadostnega razloga za izjemo in poseben status, ki bi samo
visokošolskim učiteljem omogočil opravljati funkcijo članov Sveta
Banke Slovenije in še to z zaposlitvijo s tretjinskim delovnim časom.
Prav tako komisija predlaga, da se dopolni prvi odstavek 33.
člena in omogoči sodelovanje na sejah Sveta Banke Slovenije
tudi predstavniku državnega sveta.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o uporabi slovenskega
znakovnega jezika - prva obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 46. (5. korespondenčni)
seji, dne 12. 9. 2001, obravnavala predlog zakona o uporabi
slovenskega znakovnega jezika (EPA 282-II) in ga podprla.
Komisija ugotavlja, da gre za zakon, ki bo priznal nacionalni
znakovni jezik kot naravno sredstvo komunikacije gluhih v Sloveniji
in bo s tem pomenil korak naprej pri doseganju enakopravnega
statusa gluhih oseb v izobraževanju, zaposlovanju ter socialnem

in kulturnem vključevanju. Gluhim osebam bo s tem zakonom
priznana pravica uporabljati znakovni jezik, pravica do tolmača
za znakovni jezik in pravica do dostopa do informacij v gluhim
osebam prilagojeni tehniki.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.

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 Borisa Šuštaršiča v zvezi
s kršitvijo človekovih pravic invalidov
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s

kršitvijo človekovih pravic invalidov ter na podlagi prvega odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Varuhu človekovih pravic,
da vprašanji preuči in nanju odgovori.

Dnevnika Ingrid Mager, novinar POP TV Borut Meško in direktor
Urada Vlade RS za invalide in bolnike mag. Luj Šprohar.
Novinarka Ingrid Mager piše članke z očitnim namenom diskvalifikacije nacionalnih invalidskih organizacij in njihovih izvoljenih
predstavnikov. Odkrito in zagreto propagira, tudi z lažmi, uveljavljanje socialnega inženiringa invalidov po konceptu hendikepa.

Vprašanji državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasita:
1. Ali Varuh človekovih pravic lahko oceni, v kolikšni meri gre za
kršitev človekovih pravic invalidov v primeru odgovora Urada
Vlade RS za informiranje na moje vprašanje, ko se je le-ta
razglasil za nepristojnega glede na dokumentirano antiinvalidsko in neresnično poročanje o invalidih in invalidskih organizacijah v nekaterih slovenskih medijih?
2. Ali Varuh človekovih pravic lahko oceni, v kolikšni meri so
kršene človekove pravice slovenskih invalidov v primerih
političnega obračunavanja s kvalificiranimi predstavniki
posameznih vrst invalidov in njihovimi nacionalnimi organizacijami, in sicer predvsem preko javnih medijev v obliki člankov
in TV prispevkov, polnih obrekovanja, žaljivih obdolžitev na
račun invalidov?

Novinar Borut Meško sestavlja svoje TV prispevke tako vsebinsko
kot oblikovno, z besedo in sliko, na način sramotenja posameznih
invalidov in njihovih invalidnosti; pri tem z izbranimi vložki spodbuja
odkrita čustva nestrpnosti in sovraštva.
Direktor Urada Vlade RS za invalide in bolnike mag. Luj Šprohar
sploh ne skriva več, da iz ozadja usmerja in operativno vodi
medijske akcije proti invalidom, obenem pa izkazuje čudno voljo
do urejanja invalidskih zadev prek pisem bralcev, kar je silno
nenavadno za visokega državnega uradnika na takšni funkciji.
Čudna je nihilistična odzivnost na deviacije opisanih dogodkov,
kajti upravičeno je dvomljivo, ali imajo invalidi v obravnavanih
primerih še vedno zagotovljene enake človekove pravice na
temelju svoboščine po 14. členu slovenske ustave. Vprašanje je
tudi protiustavno spodbujanje k nestrpnosti, kar prepoveduje 63.
člen naše ustave.

Obrazložitev
V državah EU je danes popolnoma nedoumljivo, da bi kdor koli v
javnih medijih obračunaval z invalidi in drugimi ranljivimi socialnimi
skupinami ali celo spodbujal spopade med njimi v javnosti.
Slovenski primeri, ki vodijo k postavljanju vprašanj na to temo, so
izjemno ekscesni. S tem v zvezi posebej izstopajo: novinarka

Državni svet predlaga Varuhu človekovih pravic, da v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanji.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Bojana Korošca,
dr. med, spec., v zvezi z dolgoročno sanacijo NAFTE Lendava
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med.
spec., v zvezi z dolgoročno sanacijo NAFTE Lendava ter na
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Bojana Korošca, dr. med. spec., in predlaga Ministrstvu
za gospodarstvo, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med. spec.,
se glasi:

bi moralo skupaj z večinskim solastnikom Petrolom iz Ljubljane
zagotoviti dokapitalizacijo starih dolgov, ki so posledica političnih
odločitev v preteklosti, ter poiskati dolgoročnega strateškega
partnerja, ki bo družbi zagotovil stabilno dolgoročno poslovanje.
Znano je, da se za to prekmursko naftno družbo zanima več tujih
poslovnih partnerjev, med drugimi tudi japonska firma Mitsubischi
M.H.L.; zato bi želel informacijo o rezultatih dosedanjih razgovorov
s to firmo oziroma s katero koli drugo.
Pomurska regija že več let gospodarsko zaostaja, ekonomska
moč regije se slabša, bruto družbeni proizvod pada, izobrazbena
struktura je vse nižja, kvaliteta življenja je po zadnjih analizah tudi
najslabša v Sloveniji. Tudi pričakovana življenjska doba prebivalcev Pomurja je najkrajša.

Obrazložitev

Prav tako se zmanjšujejo učno vzgojni programi šol, mladi pa se
izseljujejo. Nafta Lendava je nekdaj predstavljala spodbujevalko
razvoja, saj je poleg zaposlovanja številnim občanom nudila tudi
veliko kooperativnega dela, pa tudi štipendirala mlade generacije
študentov. Dolgoročna usposobitev proizvodnje naftnih derivatov
v Lendavi bi za to območje pomenila normalizacijo življenja in
ohranitev poseljenosti tega dela Slovenje.

Nafta Lendava se že daljše obdobje nahaja v zelo kritičnem
finančnem položaju. Sedanja večinska lastnika Petrol Ljubljana in
Slovenska razvojna družba nista dobra gospodarja, saj bi morala
poskrbeti za učinkovito proizvodnjo in pozitivno poslovanje ter
ustrezne osebne dohodke zaposlenih. Ministrstvo za gospodarstvo

Državni svet predlaga Ministrstvu za gospodarstvo, da v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Kdaj bo Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za gospodarstvo dolgoročno saniralo NAFTO Lendava, proizvodnjo naftnih
derivatov?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Alberta Vodovnika
o delovanju Nadzornega sveta in Uprave Slovenskih železarn
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27.6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika o delovanju
Nadzornega sveta Slovenskih železarn in Uprave Slovenskih
železarn ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

zaključi razpravo o delovanju Nadzornega sveta Slovenskih
železarn in Uprave Slovenskih železarn?
Obrazložitev
Državni svet meni, da je bila pobuda, ki jo je vložil državni svetnik
Albert Vodovnik, utemeljena zaradi dokazljivo slabega gospodarjenja z državno lastnino.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Alberta Vodovnika in predlaga Ministrstvu za gospodarstvo, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Ministrstvo za gospodarstvo je sicer posredovalo poročilo glede
sanacije in lastninjenja Slovenskih železarn, vendar je le-to zelo
nepopolno.

Vprašanje državnega svetnika Alberta Vodovnika se glasi:
Kdaj bo Ministrstvo za gospodarstvo posredovalo celovito informacijo o izvajanju sanacije, ki se v letošnjem letu zaključuje v
Slovenskih železarnah, ter tako omogočilo državnemu svetu, da

Državni svet predlaga Ministrstvu za gospodarstvo, da v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Petre Kersnič v zvezi
s priznavanjem kvalifikacij držav članic EU za diplomirane sestre in zdravnike
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Petre Kersnič, prof. zdr. vzg., v
zvezi s priznavanjem kvalifikacij držav članic EU za diplomirane
sestre in zdravnike ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
V zvezi s prvim delom vprašanja Vlada RS ugotavlja, da je v 1.
členu predloga Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih
poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji (ZPKEU, Poročevalec št. 42, z dne 19. 05. 2001 - prva
obravnava), navedeno, da zakon ureja postopek priznavanja
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih
poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji tako, da povzema vsebino
splošnih in področnih smernic Evropske skupnosti. Med slednje
sodijo tudi področne smernice, ki urejajo zdravstvene poklice,
vendar pa evropski predpisi za poklice zdravnik, zobozdravnik,
farmacevt, medicinska sestra in babica v Izjavi o skladnosti
dejansko niso posebej navedeni.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državne
svetnice Petre Kersnič, prof. zdr. vzg., in predlaga Ministrstvu za
zdravje, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državne svetnice Petre Kersnič, prof. zdr. vzg., se
glasi:
Zakaj v prilogi 1 Predloga zakona o postopku priznavanja kvalifikacij držav članic Evropske unije niso med reguliranimi poklici navedene diplomirane medicinske sestre in zdravniki? Kdo bo urejal
postopek priznavanja njihovih kvalifikacij?

Ministrstvo za zdravje je na omenjeno pomanjkljivost v predlogu
Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji opozorilo že
v postopku priprave predloga zakona za obravnavo na Vladi
Republike Slovenije in predlagalo, da se v "Izjavi o skladnosti
predloga zakona ali drugega splošnega akta s predpisi ES" v
točki 3a naštejejotudi področne smernice, ki zadevajo priznavanje
kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev petim zgoraj
omenjenim poklicem v zdravstveni dejavnosti. Izjava o skladnosti
bo dopolnjena pred drugo obravnavo zakona v državnem zboru,
tako da bo pomanjkljivost, na katero utemeljeno opozarja državna
svetnica, še pred rokom odpravljena.

Obrazložitev
V Poročevalcu št. 42 z dne 19. 5. 2001, je bil objavljen predlog
zakona o postopku priznavanja kvalifikacij držav članic Evropske
unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih
poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) - prva
obravnava - EPA 208-III. V uvodu k zakonu je jasno zapisano, da
gre za področja in za poklice zdravstvenih storitev. Prav tako je v
prvem členu zakona jasno zapisano, da so povzete splošne in
področne direktive, ki urejajo poklice v zdravstvu.

V zvezi z drugim delom vprašanja pa Vlada RS pojasnjuje, da je v
II. poglavju navedenega predloga zakona v 6. členu med drugim
določeno, da se za vodenje postopkov priznavanja kvalifikacij ter
nadzor nad izvajanjem in enotno uporabo smernic in predpisov,
izdanih za njihovo izvajanje, ustanovi Urad za priznavanje
kvalifikacij, ki deluje v sestavi ministrstva, pristojnega za delo.

Državni svet predlaga Ministrstvu za zdravje, da v skladu s 96.
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanje.
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Ministrstvu je poverjena strokovna primerjava kandidatovih
kvalifikacij z nacionalnimi v okviru pogojev in kriterijev iz ustrezne
smernice. Določen je tudi rok enega meseca, v katerem mora
ministrstvo uradu posredovati pisno mnenje. Ministrstvo se lahko
predhodno posvetuje z ustrezno zbornico, ki mora na zaprosilo
odgovoriti v roku, ki ga le-ta določi.

V 11. členu predloga zakona je določen nadaljnji postopek
obravnavanja vloge kandidata za opravljanje poklica oziroma
poklicne dejavnosti na podlagi popolne pisne dokumentacije. Urad
za priznavanje kvalifikacij pošlje vlogo na ministrstvo, pristojno
za reguliranje poklica oziroma poklicne dejavnosti, ki pozna pogoje,
ki jih predpisi RS določajo za njihovo opravljanje, pozna pa tudi
smernice ES, ki se nanašajo na konkreten poklic ali dejavnost.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
na vprašanje državne svetnice Petre Kersnič v zvezi s podpisom Munchenske deklaracije
opredelila za podporo, tedaj še osnutka Munchenske deklaracije.
S tem je Ministrstvo za zdravje izrazilo soglasje z vsebino, zapisano v deklaraciji in sprejelo obveznost, da skupaj z drugimi
nosilci na področju zdravstvene nege uveljavlja priporočila
državam članicam, navedena v tej deklaraciji.

Deklaracijo z naslovom Munchenska deklaracija - medicinske
sestre in babice: sila za zdravje, sprejeto v Munchnu, dne 17.
junija 2000, na drugi ministrski konferenci Svetovne zdravstvene
organizacije (ZSO) o zdravstveni negi in babištvu v Evropi, sta
podpisala dr. Marc Danzon, direktor Regionalnega urada SZO za
Evropo, in gospa Andreja Fischer, ministrica za zdravstvo Zvezne
republike Nemčije v imenu držav članic SZO. Deklaracija je bila
dokončno oblikovana v sodelovanju z ministri za zdravstvo držav
članic evropske regije, ki so sodelovali na konferenci.

Vprašanje državne svetnice
Petre Kersnič je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/2001

Republika Slovenija se te konference na ministrski ravni sicer ni
udeležila, vendar se je s pismom ministra za zdravstvo, z dne 12.
junija 2000, naslovljenim na Svetovno zdravstveno organizacijo,

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
na vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi z gradnjo pediatrične klinike
V zvezi s predlogom g. Branka Grimsa, da se Vlada Republike
Slovenije odpove delu sredstev, namenjenih za nakup novega
letala v korist hitrejše izgradnje pediatrične klinike, velja poudariti,
da nakup večnamenskega letala omogoča 15. člen Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Ur. I.
RS, št. 32/2001). Nakup naj bi bil izvršen v okviru temeljnih razvojnih
programov, ki jih ureja Zakon o zagotavljanju sredstev za
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994-2003 (Ur. I. RS, št. 13/1994 in 42/2000) obvezna razlaga). Preusmeritev teh sredstev za gradnjo
Pediatrične klinike tako niti v okviru obstoječih predpisov niti
vsebinsko ni mogoče.

potresna varnost ipd.). Zato se je pred leti kot nujna pokazala
potreba po izgradnji nove Pediatrične klinike. V letu 1996 je bil
sprejet Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove pediatrične
klinike v Ljubljani (ZZSNPK; Ur. I. RS, št. 54/96), izgradnja nove
pediatrične klinike pa je bila uvrščena med prioritetne investicijske
projekte Ministrstva za zdravje. Sam postopek je trenutno v fazi
tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in začetkom gradnje.
Poudariti velja, da v dosedanjih aktivnostih niso bila glavna omejitev
potrebna finančna sredstva, ampak predvsem čas, potreben za
izvedbo postopkov. Priprave na gradnjo nove Pediatrične klinike
v preteklih letih - kamor sodi določitev urbanističnih okvirov za
objekt (lokacija, gabariti), pridobitev zemljišč na prihodnji lokaciji,
pridobitev potrebnih soglasij in izdelava projektne dokumentacije
- so potekale ob upoštevanju predpisanih postopkov. V ponazoritev navajamo kratek pregled dosedanjih aktivnosti v zvezi z
gradnjo nove pediatrične klinike v Ljubljani:

Dejstvo je, da potrebe po nakupu večnamenskega letala obstajajo
že od osamosvojitve Republike Slovenije. Argumenti, ki govorijo
v prid zamenjave vladnega letala, temeljijo tako na varnostnih,
strokovnih in ekonomskih kot tudi političnih dejavnikih. Nenazadnje
se tudi zaradi vedno aktivnejše vloge vodstva Republike Slovenije
v procesu približevanja Evropski uniji in NATU število nujnih in
pogosto nenadno potrebnih poletov stalno veča. Večnamenskost
letala predstavlja možnost opravljanja različnih nalog: od oskrbe,
podpore in evakuaciji enot Slovenske vojske, ki sodelujejo v
mirovnih organizacijah, hitrega transporta manjših rezervnih delov
oziroma logističnih sredstev, izvajanja nalog zaščite in reševanja,
prevoza potnikov, do komercialnih prevozov v omejenem obsegu
oziroma trenaže potnikov.

izdelovanje in usklajevanje programske naloge v obdobju
1995-1998,
izpeljava natečaja za idejno rešitev zasnove objekta in izbira
izdelovalca projektne dokumentacije ter začetek izdelave
projektne dokumentacije v letu 1998,
dokončanje projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) v letu 1999,
pridobivanje lokacijskega dovoljenja in izdelava projekta za
izvedbo (PZI) v letu 2000,
pridobivanje zemljišč na prihodnji lokaciji objekta, ki poteka
od leta 1998, je v zaključni fazi. Gradbeno dovoljenje je v fazi
pridobivanja, izdelava PZI je v zaključni fazi; ocenjuje se, da
bo v letu 2001 izbran izvajalec gradnje objekta nove Pediatrične
klinike.

Seveda bo morebitni nakup letala vlada izpeljala skrbno in zelo
racionalno. Ob tem pa vlada ne zanemarja reševanja gradnje
pediatrične klinike. Obstoječa Pediatrična klinika v Ljubljani pokriva
področje pediatrije za celotno Slovenijo, vendar zaradi svoje
starosti iin dotrajanosti že dalj časa ne ustreza več minimalnim
pogojem in standardom za nemoteno izvajanje svoje dejavnosti
(slabi bivalni in delovni pogoji, prostorska stiska, neustrezna

Čas, potreben za gradnjo objekta nove pediatrične klinike in za
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opremljanje, je ocenjen na tri leta in pol, pod pogojem, da bodo
potrebna sredstva zagotovljena v ustrezni dinamiki. Upoštevaje
dejstvo, da pretežni del načrtovanih sredstev predstavljajo
proračunska sredstva, bomo za realizacijo gradnje in opremljanja
v naslednjih letih (2001 do 2005) zagotovili v proračunu Republike
Slovenije ustrezna sredstva.

Vprašanje državnega svetnika
ranka Grimsa je vnega
objavljeno av
^»/lnni
'
8/^001

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
na vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede oddaje koncesije za
gradnjo HE na Spodnji Savi
S področja pristojnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti
ste postavili dve vprašanji:

dobe hidroelektrarne, nujno pomeni visoko ceno električne energije.
Investicijo je potrebno amortizirati v krajšem času kot je življenjska
doba elektrarne. Skušali smo poiskati rešitev, s katero bi znižali
pričakovano ceno električne energije in s tem omogočili koncesionarju poslovanje tudi v pričakovanih razmerah odprtja trga z
električno energijo. Mogoča rešitev bi bila na delu investicije, ki se
nanaša na urejanje vodotoka.

1. Zaporedje cen za kWh električne energije, ki jih je koncedent
ponudil v teku pogajanj vladni pogajalski skupini.
2. Kakšno je stanje pri pogajanjih s koncedentom SAVA d. o. o.;
so pogajanja začasno prekinjena ali končana in se ne bodo
več nadaljevala.

Predvideli smo model, po katerem bi koncedent uredil vodotok do
višine stoletne vode, kar bi prej ko slej urejal ne glede na to ali bi
bile zgrajene elektrarne ali ne. Ta del urejanja vodotoka smo izločili
iz investicije in tako dobili znesel gole investicije, ki je potreben
samo za energetski del.

V odgovoru na prvo vprašanje je potrebno poudariti, da sta se
obe strani skozi večji del pogajanj skušali uskladiti v osnovnem
načelu oblikovanja cene električne energije. Koncesionar (SAVA
d. o. o.) je vztrajno zagovarjal stroškovni princip cene. Torej je
želel doseči ceno, ki bi mu pokrila vse stroške in dopuščala
ustrezen donos na vložena sredstva. Medtem, ko je koncedent
zagovarjal pristop, po katerem bi morala biti cena oblikovana
upoštevajoč trg električne energije in pričakovano odpiranje trga
z električno energijo v Republiki Sloveniji.

Koncesionarjeva ponudba je torej upoštevala samo energetski
del investicije in je bila podana za dve koncesijski obdobji, z in
brez koncesijskega prispevka, kot je prikazano v spodnji tabeli:

Pomembna načelna odločitev je bila potrebna tudi pri načinu
plačevanja električne energije. Do uveljavitve energetskega
zakona je še bilo dopustno razmišljati o modelu, ki bi predvideval
zakup instalirane moči hidroelektrarn (npr. 95 % prihodka
koncesionarja) in le delno planilo (npr. 5 % prihodka koncesionarja)
za dejansko proizvedeno in dobavljeno električno energijo. Z
uveljavitvijo energetskega zakona, s tem povezanim drugačnim
pristopom do izvajanja sistemskih storitev in proizvodnjo električne
energije kot tržno dejavnostjo, pa je bilo potrebno pogajanja prenesti
na področje določanja cene za kWh električne energije.

Koncesijsko
obdobje

Cena z vračunanim koncesijskim
prispevkom pri proizvodnji 977 GWh na leto

30 let

8.1 pf/kWh

40 let

7.7 pf/kWh

V odgovoru na drugo vprašanje lahko povemo, da je rok, v
katerem bi morala biti podpisana koncesijska pogodba, določen
v odločbi o izbiri koncesionarja, potekel in torej pogajanj po tistem
pravnem temelju ni mogoče nadaljevati.

Glede na to, da se vprašanje nanaša na zaporedje cen, ki jih je
koncedent ponudil v teku pogajanj vladni pogajalski skupini, lahko
govorimo le o neposredno izraženi ceni v kWh, ki je bila le ena in
sicer za različni dolžini koncesijskega obdobja.
Preden navedemo konkretno vrednost za kWh električne energije,
je potrebno poudariti še naslednje.

Vprašanji državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca sta
objavljeni v Poročevalcu
državnega sveta, št. 3/2000

Med pogajanji je prišlo do izraza ekonomsko dejstvo, da koncesijsko obdobje, ki je krajše od življenjske (običajne amortizacijske)
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Umanotera, Slovenska fundacija za
trajnostni razvoj, sta 19. junija 2001 pripravila posvet z naslovom GENSKO
SPREMENJENI ORGANIZMI V SLOVENIJI - SMERI RAZVOJA POLITIKE
IN ZAKONODAJE

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je v imenu
Državnega sveta Republike Slovenije vse prisotne pozdravil in
pojasnil, da državni svet s posvetom nadaljuje že ustaljeno prakso
posvetovanj in javnih razprav o najbolj aktualnih in ključnih
vprašanjih našega razvoja. Naj vas obvestim, je poudaril, da je
imel državni svet v tem mandatu že nad 100 posvetov in javnih
razprav, na podlagi katerih so se oblikovali različni predlogi za
spreminjanje slovenske zakonodaje. Mislim, je še dodal, da ne
glede na to, da nekateri posveti niso bili odmevni, so bili argumenti
dovolj močni za sprejetje zakonskih sprememb. Na ta način
prispeva državni svet v okviru svojih pristojnosti k uveljavljanju
širših interesov, ne samo politike, ampak tudi civilne družbe in
ustvarja realno osnovo za oblikovanje stališč in mnenj k
obravnavani zakonodaji. S tem gradi pozitivno idejo konsenza, ki
je pomembna za nadaljnji razvoj družbe in demokracije. Zagotavljanje celovite zaščite okolja je eno od ključnih vprašanj do
trajnostnega razvoja. V državnem svetu se zavedamo, je poudaril,
da je treba za uspešno reševanje vseh večjih okoljskih izzivov
vzpostaviti različne oblike ozaveščanja in usposabljanja širše
javnosti.

podpisala Protokol o biološki varnosti, ki državam podpisnicam
dovoljuje zavrnitev gensko spremenjenih organizmov, če menijo,
da to predstavlja tveganje za varnost. Zato, je dejal, je dejansko
potrebno, da se informiramo o tem, kakšno je trenutno stanje na
tem področju. Da bodo naše in prihodnje generacije živele v okolju,
primernem za njihovo zdravje in blaginjo, je treba že danes ukrepati.
Okolju prijazen in zdrav način pridelovanja hrane ni le naša želja,
je pa naša dolžnost, saj imamo vsi pravico do zaščite pred tveganji
genskega inženiringa. S tem bomo prispevali tudi k trajnostni,
varni in enakopravni prihodnosti celotne slovenske družbe in
celotne družine človeštva, je dejal.
Menil je, da je največja nevarnost v tem, da ne poznamo tega
področja, saj niti potrošnik niti proizvajalec, pa tudi stroka premalo
vedo, kaj bi lahko in kaj smejo uporabiti. Omenil je, da je pred
petimi, šestimi leti, ko je bil zaposlen na Srednji kmetijski šoli Grm
v Novem mestu, želel uvoziti gensko spremenjeno koruzo,
odporno proti plevelom. Ko je pri ministrstvu za kmetijstvo vložil
prijavo, je nastala velika panika. In to zaradi tega, je dejal, ker o tej
stvari nismo vedeli nič. Mislim pa, da bi prav kmetje morali najbolj
poznati področje GSO, saj lahko vsak, ki potuje, na primer v
ZDA, kjer je uporaba gensko spremenjene hrane nekaj običajnega,
prinese v državo gensko spremenjeno seme v žepu. Zato vas
vse pozivam, da se seznanimo s tem občutljivim področjem in
čim bolj podučimo, je končal svoj uvodni nagovor udeležencem
posveta.

Danes smo se zbrali, je nadaljeval, da bi širši in strokovni javnosti
prikazali, kakšno je stanje na področju sproščanja gensko
spremenjenih organizmov, predvsem pa, ali je namerno sproščanje
gensko spremenjenih organizmov (v nadaljevanju: GSO)
združljivo z načeli varovanja narave in ohranjanja biotske
raznovrstnosti v Sloveniji. Letos mineva 10 let, ko smo se odločili
za samostojno državo, v kateri se je slovenska kmetijska politika
začela prestrukturirati v skladu z načeli trajnostnega razvoja in
zahtevami Evropske unije. Na tem mestu bi rad poudaril, je dejal,
da ohranjanje biotske raznovrstnosti predstavlja primerjalno
prednost Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo, zlasti pri
pospeševanju in spodbujanju trajnostnega razvoja na podeželju.
To prednost pa lahko izkoristimo, če si bomo prizadevali za visoko
kakovost in odličnost slovenske kmetijske politike. Izrazil je
prepričanje, da predstavlja neurejeno področje gensko spremenjenih organizmov v Sloveniji, med drugim se v tem trenutku ne
spremlja njihova navzočnost v hrani, semenih ali krmi, nevarnost
za biotsko raznovrstnost in zmožnost gojenja ekoloških pridelkov.
Še posebno nevarnost pa predstavljata preslaba informiranost in
vedenje o tem področju.

Mag. Vida Ogorelec VVagner, direktorica Umanotere in vodja
posveta, je uvodoma poudarila, da množična udeležba na posvetu
prispeva k ustvarjanju konsenza in odpiranju dialoga na temo, ki
je trenutno zelo aktualna, hkrati pa dejala, da gre za uspešnejši
poskus realizacije pobude za javno razpravo, saj je bila v državnem zboru pobuda za javno obravnavo še pred prvo obravnavo
zakona o uporabi genske tehnologije zavrnjena.
Razprava naj bi potekala v treh sklopih. Prvi sklop je namenjen
teoretičnim osnovam ter mnenjem "za" in "proti". V drugem sklopu
bomo govorili o politiki na ravni Evropske unije s stališča varovanja
okolja, o kmetijski politiki ter o stališčih nevladnih organizacij. Tretji
sklop bomo namenili razpravi, ki bi bila usmerjena v iskanje
odgovora na vprašanje, ali je sproščanje gensko spremenjenih
organizmov v Sloveniji združljivo z ohranjanjem narave in naravne
biotske pestrosti v Sloveniji.

Glede na naravne danosti v Sloveniji in na današnje razmere v
kmetijstvu Evropske unije je treba razmišljati v smeri ekološko
pridelane hrane in s tem ekokmetijstva, v katerem se lahko uveljavi
tudi okoljska dimenzija. Da bi naša država odigrala pomembno
vlogo na področju varovanja okolja, zdravja ljudi in živali, je treba
že danes razmišljati o nadzoru nad sproščanjem gensko spremenjenih organizmov v okolje in o spremljanju njihove navzočnosti v
hrani. Ko bo Slovenija postala del evropske integracije, bo morala
biti naša zakonodaja že usklajena z evropsko. To pomeni, da ne
bo smel biti v okolje ali prehrambeno verigo sproščen noben
gensko spremenjen organizem, razen če tega ne bodo vnaprej
odobrile ustrezne službe. Ob tem je poudaril, da je Slovenija

Povzetek uvodnih prispevkov
Prof. dr. Ivan Kreft, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, je v svojem prispevku Kaj gensko spremenjeni organizmi so
in kaj niso najprej pojasnil izraz GSO in njegovo uporabo. Gensko
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spremenjeni organizmi, ki imajo in vitro1 spremenjene gene s
posebnimi biotehnološkimi metodami, so slovenski izraz za
gensko modificirane organizme in gensko manipulirane organizme. Drug izraz, ki se tudi uporablja, vendar je za širšo uporabo
manj zanimiv, so transgeni organizmi, pri katerih zavestno
spremenimo določene gene.

rastlinami, tolerantnimi na herbicide, zmanjšujemo vnos herbicidov
v okolje, saj ne uporabljamo selektivnih, temveč totalne herbicide, ki so okolju prijaznejši. Poleg tega pa je pridelovanje, na
primer, soje z odpornostjo na herbicid Roundup Ready, cenejše.
Poudarila je, da je cenejše preprosto zato, ker kmet porabi manjšo
količino herbicida, ki jo sicer potrebuje za normalno pridelovanje,
in tudi manj energije. Podobno je z odpornostjo na insekte, razvito
z bakterijo Bacillus thuringirnsis (Bt). Tisti, ki imajo pomisleke
glede uporabe gensko spremenjenih organizmov, je dejala,
nasprotujejo uporabi Bt-genov zato, ker se Bacillus thuringirnsis
(Bt) trenutno uporablja tudi kot naravni insekticid, prav tako pa
svoj odpor navezujejo na razvoj odpornosti proti škodljivcem in
podobno. Poudarila je, da bi bilo pri Bt-rastlinah, to se pravi rastlinah,
ki vsebujejo Bt-gene, smiselno izpostaviti vključenost posameznih
genov, ki delujejo zelo specifično na posamezni insekt, medtem
ko pri naravnem insekticidu uporabljamo celotni kristalni protein,
ki vsebuje različne Bt-toksine. V nadaljevanju je na prosojnicah
prikazala razliko med Bt-koruzo in gensko nespremenjeno koruzo.

V nadaljevanju je na prosojnici prikazal osnovne možnosti
genskega spreminjanja organizmov. Dedno snov enega organizma
v steklovini izčistimo, izoliramo in izberemo določen del, ki ga
prenesemo v drug organizem. Drug način genskega spreminjanja
organizmov je zelo podoben prvemu, s tem, da dedne snovi ne
vzamemo iz višjega organizma ter prek in vitro tehnike prenesemo
v drug organizem, ampak iz bakterije ali kateregakoli drugega
organizma. Naslednja možnost, ki je tudi zanimiva, je, da vzamemo
dedno snov nekega organizma in ga v steklovini spremenimo ter
tako spremenjenega vrnemo v organizem iste vrste. Teoretično
je mogoče tudi in vitro popolnoma na novo sintetizirati del gena,
velik del gena ali cel gen, ki ga prenesemo v organizem. Pojasnil
je, da je gensko spremenjenim organizmom v smislu genskega
inženiringa skupna epruvetka oziroma steklovina, v kateri se
dedna snov izčisti, izolira, lahko se tudi nekoliko spremeni ter iz
steklovine zopet vnese v organizem.

Sedaj se raziskovalci ukvarjajo z drugo generacijo gensko spremenjenih rastlin, pri katerih želijo izboljšati sorte kmetijskih rastlin.
Poizkusi so usmerjeni predvsem v izboljšanje kakovosti hranilne
vrednosti pridelkov, vsebnosti vitaminov v pridelkih, arome, okusa
ali pa strukture pridelkov in v povišanje vsebnosti mikroelementov
ter izboljšanje kvalitete vlaken pri industrijskih rastlinah. Pri tem je
izrazila pričakovanje, da bo druga generacija gensko spremenjenih
rastlin bolj zanimiva za potrošnika, seveda, če bo lahko premagal
strah pred genskim inženiringom. Kot primer izboljšanja kakovosti
je navedla t.i. zlati riž, ki vsebuje tri gene iz narcise za sintetiziranje
vitamina A, ki ga riž sicer ne vsebuje. Ker je riž osnovna in pogosto
tudi edina hrana velikemu številu ljudi v Aziji, prispeva pomanjkanje
vitamina A k precejšnji slepoti pri otrocih. Seveda, je dejala, so
tudi druge možnosti za uživanje vitamina A, vendar je lahko zelo
dvoumno ponujati korenček, če imaš na izbiro samo riž. Tako
gensko spremenjen riž, ki predstavlja enega večjih uspehov na
področju rastlinske biotehnologije, naj bi se predvidoma začel
pridelovati leta 2003. Menila je, da je poizkus izboljšanja kvalitete
riža zanimiv projekt, ki je bil javno financiran in proglašen kot
humanitarna pomoč.

Pojasnil je, da se geni organizmov lahko spremenijo tudi na druge
načine, za katere ne uporabljamo skupnega imena gensko
spremenjeni organizmi.Tako lahko prenesemo del gena s pelodom
z enega organizma na drug organizem. Potomca tega organizma,
ki bo imel drugačno dedno zasnovo oziroma druge gene,
imenujemo križanec ali hibrid. Geni se lahko spreminjajo tudi spontano, ko nam ni znan konkreten razlog, ki je vplival na spremembo.
Spremembo lahko povzročimo, na primer z radioaktivnim
sevanjem ali če z določenimi kemikalijami obsevamo organizem.
Poudaril je, da so to tudi gensko spremenjeni organizmi, vendar
ne v smislu genskega inženiringa. Obstaja še ena možnost
genskega spreminjanja organizmov, in sicer horizontalen oziroma
lateralen prenos genov iz enega v drug organizem. Za to so
razmeroma resne možnosti, ni pa še vsestransko dokazano, da
se to res dogaja. Ena od teorij pravi, da so nekateri organeli,
majhni deli celic, na primer rastlinskih celic, kot so mitohondriji,
nastali tako: mitohondriji, ki imajo imajo dedno snov, ki je sprva
niso imeli, izvirajo iz aerobnih bakterij, ki so živele v simbiozi s
primitivnimi predhodniki evkariontov in so sčasoma izgubile
možnost samostojnega življenja. To naj bi bila ena vrsta prehoda
iz enega v drug organizem. Poudaril je, da gensko spremenjeni
organizmi spontano nastanejo v naravi, lahko pa te spremembe
pospešimo ali umetno povzročimo sami.

V nadaljevanju je pojasnila, zakaj potrebujemo gensko spremenjene rasline. Vzrok za vzgojo vedno novih sort rastlin je treba
iskati v zahtevah potrošnikov po kakovostnejših pridelkih oziroma
proizvodih, pojavu novih škodljivcev in bolezni, varovanju okolja,
ne nazadnje pa mora imeti tudi kmet finančno korist. Pri vzgoji
novih sort so bila do sedaj zelo uspešno uporabljena predvsem
znanja s področja znanosti in nove tehnologije. Zeleno revolucijo
običajno predstavljajo kot velik napredek pri pridelavi večjih količin
hrane. Jaz pa bi lahko dodala, je dejala, da je ohranila veliko
nekmetijskih površin. Uporaba znanj s področja genetike je kljub
povečanju števila svetovnega prebivalstva omogočila pridelavo
zadostnih količin hrane na istih ali celo manjših površinah. Gensko
spremenjeni organizmi so verjetno eni najbolj nadzorovanih
organizmov in deležni največje pozornosti. Poudarila je, da velja
zelo jasen mednarodni dogovor o obvezni presoji tveganja pred
njihovo uporabo, in sicer presoja tveganja pred morebitnimi
škodljivimi vplivi gensko spremenjenih organizmov na zdravje
ljudi in okolje. Ta mednarodni dogovor se izvaja prek različnih
nivojev in mednarodne inštitucije, v katero so vključeni najrazličnejši strokovnjaki, ki dajejo mnenje o posameznih primerih
gensko spremenjenih organizmov glede njihovih eventualnih
škodljivih vplivov. Ta mnenja se implementirajo v nacionalne
zakonodaje. V teh procesih sodelujejo tudi drugi sloji družbe, kot
so različne strokovne in nevladne organizacije ter druga združenja.
Ravnanje z gensko spremenjeni organizmi je nadzorovano, s
tem, da je v Evropi njihova sprejemljivost zelo nizka, čeprav se
tudi tukaj predvideva nekoliko drugačna okoljska in kmetijska
politika. Vsekakor je sprejemljivost gensko spremenjenih organizmov odvisna od več nivojev. Menila je, da je zelo pomembno,

Prof. dr. Branka Javornik, Biotehniška fakulteta, Univerza v
Ljubljani, je predstavila potencialne koristi uporabe gensko
spremenjenih organizmov. Uvodoma je dejala, da je danes po
ocenah agronomov in drugih strokovnjakov 15% kmetijskih
površin glede na celotno svetovno površino zasejanih z gensko
spremenjenimi kulturami, predvsem s sojo, ogrščico, bombažem
in koruzo. Te poljščine, ki imajo predvsem dve gensko spremenjeni
lastnosti, toleranco na herbicide in odpornost na insekte, spadajo
v prvo generacijo gensko spremenjenih rastlin. V nadaljevanju se
je spraševala: zakaj takšne površine; zakaj kmetje gojijo gensko
spremenjene rastline; ali se gensko spremenjene rastline, v katere
je treba vložiti še veliko finančnih sredstev in znanja, res žlahtnijo
in sadijo zato, da bi bile strupene za ljudi in škodljive okolju?
V gensko spremenjene rastline je vnesenih nekaj novih genov,
od katerih je eden tehnični, ki ga potrebujemo zaradi same
modifikacije, drugi pa so t.i. geni s toleranco na herbicide in z
odpornostjo na insekte ali viruse. Herbicidne in insekticidne gene
imenuje ekoekonomske gene, ker so ekološko dobri in cenejši. Z
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kako družba razume in sprejema koristi specifičnih produktov in
procese novih tehnologij. To pa je včasih velik problem, zato je
treba v to vložiti nekoliko več energije in miselnega napora. Pri
sprejemanju gensko spremenjenih organizmov igra veliko vlogo
politika, saj je zelo pomembno, kakšne ambicije in motivacije ima
vlada pri obravnavanju tega družbeno-tehnološkega vprašanja,
veliko pa je odvisno tudi od naše lastne kreativnosti.

Zatem je predstavila, kako uživanje gensko spremenjene hrane
škodljivo vpliva na zdravje ljudi. Zapomnimo si, je dejala, da so
gensko spremenjeni organizmi na trgu šele zadnjih pet let, tako
da pravih, končnih učinkov oziroma slabih vplivov na naše zdravje
še ne poznamo. Približno pa že poznamo, kako genski inženiring
vpliva na prisotnost škodljivih snovi, alergenov in toksinov, v
človeškem organizmu. V primeru StarLink koruze, v prehranjevalni
verigi močno razširjene gensko spremenjene sorte Bt-koruze, ki
je zaradi vstavljenega gena za močan toksin odporna na insekte
(50 - 100 - krat močnejša od ostalih Bt-gensko spremenjenih
sort), so ugotovili, da se beljakovine, ki jih proizvaja koruza, ne
prebavijo najbolje v želodcu. Prav tako so ugotovili, da molekulama
struktura teh beljakovin kaže nekatere lastnosti znanih alergenov.
Zaradi možnosti, da bi pri določenih ljudeh lahko povzročila
alergične reakcije, je ameriška Agencija za varstvo okolja odobrila
uporabo StarLinka le za živalsko krmo, ni pa je dovolila uporabljati
za prehrano ljudi. Kljub temu so septembra 2000 odkrili, da se
pojavlja na policah supermarketov. Posledica tega je bila, da je 48
ljudi iz različnih delov ZDA poročalo o alergičnih reakcijah zaradi
uživanja koruze StarLink. Pri drugi generaciji gensko spremenjenih
organizmov je problematična vsebnost označevalnih genov, ki
so odporni na antibiotike. Zaradi tega so v Avstriji, Luksemburgu
in Nemčiji že prepovedali uporabo gensko spremenjene koruze s
temi Bt-geni. Nekatere raziskave na področju zdravstva namreč
kažejo, da obstaja nevarnost, da se tak gen s transgene rastline,
ki se uporablja za krmo živali ali za hrano ljudi, prenese na mikrobe,
ki povzročajo bolezni. Takšna bakterija bi bila potem imuna za
zdravljenje z antibiotiki.

Ob koncu je izrazila željo, da bi tudi slovenska družba začela bolj
ceniti znanje na vseh nivojih in da bi se začeli zavedati, da
vstopamo v obdobje bioloških informacij. Svoj prispevek je sklenila
z mislijo, da je predvsem od nas odvisno, v kolikšni meri bomo
znali uporabiti in izkoristiti ta znanja in ali bomo samo sedeli in
gledali, kako bo vlak peljal mimo nas, ali pa se bomo priključili na
ta vlak.

Iza Kruszewska, nevladna organizacija ANPED, Velika Britanija, je v svojem prispevku predstavila nevarnosti in težave pri
možni uporabi gensko spremenjenih organizmov. Uvodoma je
pojasnila razliko med tradicionalnim in gensko spremenjenim
gojenjem rastlin. Kot je že uvodoma omenil prof. dr. Kreft, je dejala,
se s tradicionalnim žlahtnjenjem geni lahko prenašajo le med
istimi sortami ali sorodnimi vrstami, genski inženiring pa dovoljuje
prenos genov med popolnoma različnimi vrstami. Kot primer je
navedla jagodo, v katero vstavijo gen ribe, da bi s tem povečali
njeno odpornost na zmrzal. Ker ti geni niso ustvarjeni v naravi,
temveč v laboratoriju, so učinki novo vnesenega gena nepredvidljivi. Zato ne bomo nikdar vedeli, kaj se zgodi, ko se tako
spremenjeni geni uvrstijo v naravo. Druga razlika se kaže v tem,
da postopek genskega inženiringa ni usmerjen in natančen, temveč
je naključen. Na novo vstavljeni geni lahko končajo na kateremkoli
mestu v genomu rastline, zato je lahko končni rezultat nepričakovan. Tak primer so sojina zrna, ki so jih kmetje gojili v Združenih
državah Amerike. Ko je pred leti ta območja prizadela velika suša,
so kmetje ugotovili, da so se stebla soje lomila.

Ko so leta 1996 proizvodi, ki so vsebovali GSO, prvič prišli iz
ZDA v Evropo, so potrošniki izrazili zaskrbljenost in zahtevali
njihovo označevanje. Najprej so se odzvali supermarketi in šele
kasneje industrija. Posledica tega je, da trenutno na policah
supermarketov v državah Evropske unije skorajda ni gensko
spremenjenih organizmov. Naš sedanji izziv pa je, je dejala, da
popolnoma ustavimo tudi uvoz krme. Trend zavračanja GSO s
strani potrošnikov se je razširil tudi na Japonsko, Tajvan, Indijo,
Latinsko Ameriko, Novo Zelandijo, skorajda bi lahko rekli, da je
preplavil ves svet, narašča pa tudi odpor potrošnikov v Združenih
državah Amerike in Kanadi. Tako se je lani v Združenih državah
Amerike močno zmanjšalo območje, na katerem gojijo gensko
spremenjene organizme.

V Evropski uniji se pojavlja vse večja potreba po previdnostnih
ukrepih. Zakaj? Ko so enkrat sproščeni v naravo, gensko spremenjenih organizmov ne moremo več vzeti nazaj niti jih zadržati.
Lahko se razmnožujejo in prenašajo gene, ki so jim bili vrinjeni, na
druge organizme v naravi. Nemogoče pa je tudi izvajati kakršnekoli
teste, s katerimi bi lahko ocenili morebitne vplive na širše okolje.

Kmetje v državah tretjega sveta se soočajo s težavami, ki niso
toliko povezane z varovanjem okolja kot s proizvajalci gensko
spremenjenih organizmov. Ko je na trg prišla gensko spremenjena
soja, so bili kmetje prisiljeni, da so pri nakupu gensko spremenjenega semena soje kupili tudi herbicide. Predstavniki proizvajalcev
semen so pregledali vsa polja in kmetom prepovedali, da bi
shranjevali semena za naslednje leto, hkrati pa so zahtevali, da
plačajo prispevek za tehnologijo oziroma uporabo njihovih semen. Ob tem je poudarila, da so danes v svetu prisotna le štiri
velika podjetja, ki proizvajajo gensko spremenjena semena:
Aventis (prej AgrEvo), DuPont, ki je danes postal lastnik
Pioneerja, Syngenta in Monsanto. In zato, je menila, smo danes
priča številnim pomislekom kmetov, ki ne želijo, da nad njimi glavni
proizvajalci izvajajo kontrolo.

V nadaljevanju je spregovorila o morebitnih posledicah vnašanja
gensko spremenjenih organizmov v okolje. Ključni problem je, da
navzkrižnega opraševanja, ki se lahko zgodi na različne načine,
ne moremo preprečiti. Kot primer je omenila gensko spremenjeno
oljno repico, ki lahko svojo odpornost na herbicide prenese tudi
na druge rastline v bližnji okolici. To se je že zgodilo v Kanadi, kjer
je kmet pred nekaj leti na ločena polja posejal oljno repico z
odpornostjo na tri različne herbicide. Posledica tega je, da je danes
oljna repica odporna na vse tri vrste herbicidov in morajo kmetje
uporabljati bolj toksičen herbicid. Drug problem predstavljajo
poljščine, ki so odporne na škodljivce. Odporne so ne le na
škodljive insekte, pač pa tudi na koristne. V Združenih državah
Amerike je neka študija pokazala, da se je gensko spremenjena
koruza z odpornostjo na žuželke izkazala kot škodljiva zaradi
nenehne proizvodnje toksinov na neko vrsto žuželk. Druga študija
je pokazala, da Bt-toksin iz korenin gensko spremenjene
sladkorne pese uhaja v zemljo in s tem škodljivo vpliva na živali,
ki živijo pod zemljo. V državah EU predstavlja danes velik problem, kako dobiti gensko nespremenjena semena. Vse več držav,
ki uvažajo semena iz Združenih držav Amerike, ugotavlja, da leta vsebujejo gensko spremenjene organizme. Ob tem je
posredovala podatek, da je v Združenih državah Amerike 60%
soje in 40% koruze gensko spremenjene.

Na koncu pa dovolite, je dejala, da se dotaknem še etičnega
vprašanja. V Veliki Britaniji imamo obsežne diskusije in debate o
etiki, ker je naša družba multikulturna. Vegetarijanci so rekli: ne
želimo uživati živalskih genov v naših rastlinah; Muslimani so
rekli: nočemo prašičjih genov v bananah. Ni še zasledila, da bi se
tudi cerkev vključila v te diskusije, vendar se ji zdi izredno
pomembno, da se vključujejo tudi tisti, ki se ukvarjajo z bioetiko.
Glede zlatega riža se ni strinjala s prof. dr. Javornikovo in povzela,
da nekateri znanstveniki pravijo, da bi bilo treba dnevno zaužiti 2
kg suhe snovi iz zlatega riža, da bi zaužili zadovoljivo dnevno
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cvetni prah prek živali in z vetrom, saj ga ne zadrži prostor. Gre
za nepovraten proces, pri katerem pride do navzkrižnega opraševanja, in tega v naravi ne moremo več zaustaviti. Pristojni organi
posamezne države članice morajo potem, ko obstajajo zadostni
podatki in izkušnje o sproščanju določenega gensko spremenjenega organizma v okolje, podati oceno, ali obstaja tveganje zaradi
njegovega sproščanja ali ne. V primeru pozitivne ocene in prijave
ene države za trženje tega GSO na evropskem trgu se reševanje
tega vprašanja prenese na nivo EU.

količino vitamina A. Ob tem je pod vprašaj postavila zmožnost
presnove vitamina A, ki ga telo lahko učinkovito izkoristi. Po njenem
kaže primer zlatega riža na mentaliteto, ki je tesno povezana z
genskim inženiringom. V obdobju pred tako imenovano zeleno
revolucijo so denimo kmetje na Filipinih in v Indiji kolobarili in
pridelali več različnih kultur. Z zeleno revolucijo pa so bili prisiljeni
k tako imenovani monokulturi. Odgovor na vprašanje, kako bomo
nahranili ta svet, prav gotovo ni v genskem inženiringu, pač pa
predvsem v izobraževanju kmetov, uporabi starih znanosti, ki so
obstajale že pred pojavom zelene revolucije. Lakota v svetu prav
gotovo ne obstaja zato, ker hrane ni, ampak zato, ker ljudje nimajo
denarja, da bi si hrano kupili, nimajo dostopa do nje ali živijo na
območjih, kjer vihrajo vojne in podobno, je končala svoje
razmišljanje.

Na nivoju Evropske unije najprej pregleda prijavo za trženje GSO
na evropskem trgu, skupaj z rezultati poljskega poskusa v
posamezni državi članici, znanstveni odbor Evropske komisije
(sestavljen iz predstavnikov vlad posameznih držav članic). Leta v primeru, da poda k rezultatom poljskega poskusa pozitivno
oceno, pošlje svoje poročilo vsem državam članicam Evropske
unije. Pristojni organi vsake države članice pregledajo to poročilo.
To pomeni, da še dodatnih petnajst znanstvenih odborov
posameznih držav članic preveri rezultate poljskega poskusa.
Na koncu se zberejo vsi predstavniki vlad posameznih držav
članic Evropske unije in sprejmejo z glasovanjem odločitev o
tem, ali se trženje GSO na evropskem trgu odobri ali zavrne.
Odobritev lahko vsebuje tudi določene pogoje, na primer, da se
lahko GSO uporablja le za živalsko krmo, ne pa za hrano ljudi. Na
osnovi nedavno sprejete uredbe lahko tak pogoj vključuje tudi
število let, po katerih se ponovno opravi ocena tveganja in sprejme
nova odločitev.

Tommy Schvveiger, okoljski lobist, Avstrija, je govoril o
zakonodaji EU in Protokolu o biološki varnosti. Poudaril je, da je
zadnja leta potekala v Evropski uniji izredno vroča diskusija o tej
tematiki. Po njegovem je bila to ena najbolj kontroverznih tem, ki je
prišla vse do vrha posameznih držav. Ko sem se leta 1995 začel
ukvarjati s temi vprašanji, je dejal, je v Evropski uniji obstajal le en
zakon, ki je urejal področje uvajanja gensko spremenjenih
organizmov. Ta je bil popolnoma nepregleden in ni vključeval
uredbe, ki bi zahtevala kakršnokoli označevanje gensko spremenjenih organizmov, njihovo ločevanje od gensko nespremenjenih
organizmov ali njihovo sledljivost v prehrambeni verigi. Danes pa
je v EU veliko zakonodajnih uredb in zakonov, ki urejajo to
področje. Tako že imamo moratorij na vse nove odobritve uvoza
in na gojenje novih gensko spremenjenih organizmov. Ta preskok,
ki se je zgodil v Evropski uniji, je posledica tega, da so politiki in
tisti, ki pišejo te uredbe, odkrivali vedno več problemov, s tem pa
je nastajala vedno večja potreba po novih uredbah, ki urejajo to
področje.

Posamezna država članica lahko uporabo gensko spremenjenih
organizmov, ki jih je Evropska komisija že odobrila, na svojem
ozemlju prepove. Država članica ne more samo zavrniti uporabe
GSO na svojem ozemlju, ampak mora predložiti nove znanstvene
dokaze o njihovem škodljivem vplivu na ljudi in okolje, ki jih
posreduje Evropski komisiji, ta pa vsem ostalim državam članicam.
To izjemo omogoča državam članicam "postopek 23. člena"
direktive o namernem sproščanju GSO. Je pa verjetno ta člen za
vas izredno zanimiv, kertrenutno sprejemate zakonodajo o uporabi
genske tehmnologije, je izrazil prepričanje. Še nobena gensko
spremenjena kultura, ki je bila odobrena v EU, ni bila preizkušena
v Sloveniji. Čeprav je Slovenija dolžna sprejeti vse v EU prisotne
GSO, lahko v predpristopnih pogajanjih zahteva, da se po njenem
vstopu v EU avtomatično izvede "postopek 23. člena". Tako bo
lahko dodatno zahtevala ponovno presojo tveganja, s tem pa bo
imela tudi možnost sprejeti odločitev, ali določene gensko
spremenjene organizme odobri ali zavrne na svojem ozemlju.

Osnovno načelo evropske zakonodaje za ravnanje z GSO, ki se
imenuje načelo previdnosti, je, da noben gensko spremenjen
organizem ne sme priti na trg brez poprejšnje odobritve
posamezne države in Evropske komisije. To osnovno načelo
pomeni, je dejal, da si kriv, dokler ne dokažeš, da nisi. Če želi
neka država dati na trg Evropske unije nov gensko spremenjen
organizem, je slednji podvržen dolgotrajnemu postopku z obvezno
znanstveno oceno tveganja, ki jo podajo različni in številni
znanstveni odbori. Kljub temu, da znanstveni odbori odobrijo
določen GSO na ozemlju celotne EU, lahko posamezne države
izdajo prepoved uvoza tega gensko spremenjenega organizma,
če se pojavijo novi dokazi o možnih škodljivih vplivih na okolje in
človeka. Zato imajo pristojne službe in znanstveni odbori vseh
držav članic velike pomisleke in težave pri izdaji dovoljenj za
trženje gensko spremenjenih organizmov na evropskem trgu.
Ker velja v EU načelo notranjega odprtega trga - nekaj, kar se
lahko proda v eni državi, se lahko prodaja v katerikoli državi
znotraj meja EU - pomeni tovrstna prepoved nekaj neobičajnega
in skrajni politični ukrep. Kljub temu je v preteklih petih letih pet
držav članic EU uveljavilo pravico do take prepovedi za osem
poljščin. To dokazuje, je menil, kako kontroverzno je to vprašanje
v Evropski uniji.

Ob koncu je na kratko spregovoril še o Protokolu o biološki
varnosti. To je mednarodna pogodba, ki določa način trgovanja z
gensko spremenjenimi organizmi med državami. Protokol o biološki
varnosti prvič daje državam, kljub temu, da živimo v svetu, v
katerem je prosta trgovina osnovno in najvišje načelo, pravico
omejiti uvoz določenega gensko spremenjenega organizma, če
dokažejo, da povzroča nevarnost za zdravje ljudi in okolje. S tem
se dokazuje, da je prisotna globalna skrb pri uvajanju novih gensko
spremenjenih organizmov, je zaključil.

Mladen Berginc, državni podsekretar za naravo v Ministrstvu
za okolje in prostor,je predstavil vizijo razvoja politike ravnanja
z gensko spremenjenimi organizmi v Sloveniji. Dejal je, da so imeli
vladni resorji različne poglede na rešitve v predlogu zakona o
uporabi genske tehnologije, kar je prispevalo k njegovemu dolgemu
pripravljanju v posebni vladni medresorski komisiji. Zaradi teh
zamud in priključevanja Slovenije k Evropski uniji moramo precej
hitro sprejemati zakonodajo s tega področja. Državni zbor je v
prvem branju predloga zakona o uporabi genske tehnologije sprejel
odločitev - ki je bila glavni predmet razprav in je tudi povzročila
njegovo zakasnelo predložitev parlamentu za drugo branje - da

V nadaljevanju je podrobneje pojasnil, kako poteka postopek
uvajanja gensko spremenjenega organizma v okolje. Kdor želi
uvesti GSO v okolje, mora najprej zaprositi pri pristojni instituciji v
posamezni državi za poljski poskus. Poljske poskuse urejajo
uredbe, v katerih je določeno, kje se lahko izvajajo. Pristojne
institucije držav članic EU - pristojna ministrstva, ki so odgovorna
za nadzor nad poljskimi poskusi - spremljajo razvoj poljščin in
odkrivajo morebitne probleme. Zdaj, na tej stopnji, je dejal,
govorimo o poskusih v naravi, kajti nismo več v laboratoriju,
zaprtem prostoru, pač pa na polju.To pomeni, da se lahko prenaša
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se izloči materija, ki se nanaša na človeški genom. Dejal je, da je
trenutno {junij 2001) predlog zakona v končnem usklajevanju v
Ministrstvu za okolje in prostor, pred parlamentarnimi počitnicami
naj bi šel v medresorski vladni postopek, v septembru pa verjetno
v Državni zbor. Izrazil je prepričanje, da bo tudi današnja razprava
prispevala k pripravi takih rešitev, ki bodo čimbolj sprejemljive za
vlado in parlament. Zanimivo je tudi, je dejal, da je bila razprava v
parlamentu zelo tvorna in po svoje tudi presenetljiva za samo
odločanje, saj je večina poslancev predlog zakona v prvem branju
skoraj soglasno podprla.
V nadaljevanju je pojasnil, kako namerava Ministrstvo za okolje in
prostor v sodelovanju z drugimi resornimi ministrstvi vladi predložiti
ključne rešitve. Jasno je, da morajo osnovne zakonske rešitve
slediti rešitvam zakonodaje Evropske unije. Prvi pogoj, ki ga je
omenjal že gospod Schweiger in kateremu predlagana slovenska
zakonodaja sledi, je, da so gensko spremenjeni organizmi pod
nadzorom umeščeni v naravo ali prehrambeno verigo ljudi. Ker je
prisoten strah pred posledicami nečesa, česar ne poznamo, skuša
država, ki je zadolžena za ustvarjanje nekega sistema, te strahove
na določen način odstraniti in zmanjšati. Pri tem je država do
neke mere lahko učinkovita, vendar ne povsem. Opozoril je, da
mora pravna država, ki mora zagotoviti ravnovesje med pravicami
in dolžnostmi, predvsem zaradi nezadostnega znanja, zavesti in
vedenja o tej problematiki, oblikovati tak pravni sistem, ki bo
zagotavljal reševanje vseh problemov v zvezi z uporabo GSO.
Ne moremo reševati zadev "ad hoc", na pamet, brez dokazov in
utemeljenega razloga, je še dejal. Zato nastaja, ne samo na tem,
ampak tudi na drugih področjih nek pravni sistem. Če bo Slovenija
želela ohraniti nekatera območja brez gensko spremenjenih
organizmov, v kar pa bo nedvomno šla tudi slovenska politika, bo
treba ta območja jasno definirati. Zakon o ohranjanju narave to
materijo posebej opredeljuje; na zaščitenih območjih omogoča
nadzor z omejevanjem vrste dejavnosti, ki sicer tam lahko potekajo. V vladi se že pripravlja poseben predlog tako imenovanih
ekološko pomembnih območij, ki bo med drugim vključeval tudi
to, da se v teh območjih ne uporabljajo gensko spremenjeni
organizmi. Vlada pripravlja še nekaj drugih predlogov, kar kaže
na to, da je nujno potreben širši sistem. In poseben zakon o
uporabi genske tehnologije samo še nadgrajuje oziroma tvori
pravni sistem, s katerim lahko kot država ustrezno in korektno
odgovarjamo na predlagane rešitve, je dejal.
Ob koncu je poudaril, da je nujno, da zakon o uporabi genske
tehnologije čimprej sprejmemo, saj je zakonska ureditev tega
področja časovno vezana na usklajevanje z evropsko zakonodajo, tako da je treba zakon sprejeti v naslednjem letu. Mislim, je
dejal, da bomo tudi v času, ko bo zakon v drugem branju, imeli
dovolj priložnosti za konkretne pogovore. Izrazil je upanje, da bo
državni zbor sprejel odločitev, da se v fazi drugega branja predloga
zakona še enkrat opravi širša javna razprava, saj gre za
pomembno materijo in bi bilo slabo, če bi se izogibali takim
razpravam, ki lahko prinesejo vsebinsko najboljše rešitve, ki so
sprejemljive za Slovenijo.

Dr. Blserka Strel, svetovalka vlade, je predstavila predlog
zakona o uporabi genske tehnologije, ki je sicer še v pripravi za
drugo branje. Cilj predloga zakona je predvsem vzpostavitev
pravnih načel in norm pri ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi, in sicer z enim samim ciljem - varovati okolje in človekovo zdravje pred možnimi škodljivimi vplivi. Predlog je sestavljen iz
več delov; med drugim določa, kako ravnamo v primerih, ko
uporabljamo gensko spremenjene organizme v zaprtih sistemih,
bodisi da so to laboratoriji, manjši laboratoriji, da je to proizvodnja,
industrija itn. Dotika se tudi področja namernega sproščanja in
njihovega trženja. Novost, ki jo uvaja predlog zakona za drugo
branje, pa so predvsem tista določila iz danes že omenjenega

Kartegenskega Protokola o biološki varnosti, ki se nanašajo na
uvoz gensko spremenjenih organizmov predvsem iz držav, ki
niso članice Evropske unije.
Predlog zakona predvideva tudi tako imenovani register gensko
spremenjenih organizmov, nadalje komisijo za rabo genske
tehnologije kot posvetovalno telo vlade in znanstvene odbore kot
strokovna telesa. Znanstveni odbori bodo v pomoč v postopkih
odločanja, ko se bodo izdajala soglasja oziroma dovoljenja za
sproščanje gensko spremenjenih organizmov in njihovo dajanje
na trg. Poudariti moram, je dejala, da so vsi postopki odločanja,
vključno z izdajanjem soglasij in dovoljenj, javni, kar pomeni, da
se javnost vključuje v same postopke odločanja. Ob koncu je
povzela še naslednja temeljna načela zakonskega predloga:
načelo preventive, kar pomeni, da se upošteva stanje znanosti
in tehnike s področja uporabe gensko spremenjenih organizmov,
načelo presoje posameznega primera, kar pomeni, da se
presoja vsak primer posebej, načelo sledljivosti, načelo
postopnosti, načelo, da povzročitelj plača škodo sam in
načelo javnosti.

Mag. Mira Zupane Kos, državna podsekretarka in vodja sektorja za prehrano v Ministrstvu za kmetijstvu, gozdarstvo in
prehrano, je predstavila prehrambeno politiko z vidika sproščanja
gensko spremenjenih organizmov v okolje in zaščito potrošnikov
z vidika zakonodaje s področja živil. Slovenija je morala Evropski
komisiji posredovati strategijo varne hrane, ki sta jo pripravila
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo
za zdravje. Strategija vsebuje tudi določila, ki se nanašajo na
področje pridelave in označevanja gensko spremenjene hrane,
da se zagotovi sledljivost in možnost proste izbire potrošnikov pri
hrani, ki jo lahko dobijo na trgu. Dejala je, da Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru mednarodnih aktivnosti v Svetovni trgovinski organizaciji posveča veliko pozornost
tudi sporazumom, ki so povezani z gensko spremenjeno hrano,
in kot predstavnik Republike Slovenije v svojih izhodiščih
zagovarja evropski model kmetijstva. Ta zagotavlja krepitev
ekonomske moči podeželja, varovanje okolja, oskrbo s kvalitetno
in varno hrano ter enakomerno poseljenost prebivalstva in ne
nazadnje tudi ohranjanje kulturne raznovrstnosti.
V novih pogajanjih Svetovne trgovinske organizacije se je Republika Slovenija kot blok proti največjim svetovnim izvoznicam hrane
pridružila skupini držav, v kateri so Švica, Norveška, Japonska
in Evropska unija. Ta skupina držav poudarja potrebo po priznanju
določene fleksibilnosti nacionalnih politik v odnosu do vprašanj
netrgovinske narave v okviru trgovine s kmetijskimi pridelki in
živili. Ne nazadnje menimo, da ima vsaka država pravico varovati
njej specifičen model kmetijstva, je dejala in nadaljevala, da bo
ravno priznavanje multifunkcionalne vloge kmetijstva in iskanje
sprejemljivih možnosti za njeno izvajanje težišče novega kroga
pogajanj na področju nadaljnje liberalizacije trgovine s kmetijskimi
pridelki in živili.
Pojasnila je, kje se Slovenija kot tretja država oziroma bodoča
članica Evropske unije razlikuje od drugih bodočih članic. MKGP
se je že srečalo s ponudbami nekaterih tujih semenarskih hiš, ki
so želele eksperimentalno preizkusiti gensko spremenjene sorte
kmetijskih rastlin. Vendar glede na dejstvo, da Slovenija še nima
krovne zakonodaje, ki bi urejala to področje, poljski poskusi z
gensko spremenjenimi organizmi niso dovoljeni in se ne izvajajo.
Na drugi strani pa so se nekatere bodoče članice odločile za
eksperimente še pred sprejemom krovne zakonodaje. Iz tega
lahko sklepamo, da je politika slovenskega kmetijstva usmerjena
v trajnostni razvoj.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v splošnem ne

konvencije, ki daje javnosti pravico do informacij o gensko
spremenjenih organizmih, in Protokola o biološki varnosti, ki ureja
mednarodno trgovino z gensko spremenjenimi organizmi. Poleg
tega, je zaključila, si bodo prizadevali za večjo podporo razvoju
ekološkega kmetovanja prek finančnih in drugih mehanizmov.

nasprotuje uvajanju gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, če je
v skladu z evropsko zakonodajo in bosta vzpostavljena pravni
okvir in ustrezen nadzor. Seveda je treba poudariti tudi tisti del
evropske zakonodaje, ki ureja področje samih kmetijskih pridelkov
in živil. Ta zahteva, da so vsa živila, ki vsebujejo več kot 1%
gensko spremenjenih organizmov, ustrezno označena. Po njenem
mnenju se glede na to, da smo člani Svetovne trgovinske
organizacije, da se vključujemo v Evropsko unijo in imamo deficitno
proizvodnjo hrane, ne bomo mogli izogniti gensko spremenjeni
hrani, ki se bo pojavljala na trgu. Zato pa je treba hrano ustrezno
označevati, da se bo lahko potrošnik sam odločil, ali bo izbral
tradicionalno, konvencionalno živilo ali gensko spremenjeno. Te
možnosti potrošnik danes pravzaprav nima, ker ni ustrezne
zakonodaje. Čeprav lahko rečemo, je dejala, da predstavlja uvoz
kmetijskih pridelkov iz držav proizvajalk gensko spremenjene
hrane, na primer Argentine in Kanade, manj kot 2%, pa v zadnjem
obdobju ta odstotek močno narašča. Zaradi tega je ustrezna
zakonodaja v Sloveniji nujno potrebna.

Boris Fras, predsednik Zveze združenj ekoloških kmetov
Slovenije, je dejal, da so kmetje že lani na biofestu v Mariboru,
biofestu dežel Alpe-Jadran, sprejeli deklaracijo proti uporabi
gensko spremenjenih organizmov v teh deželah. 18. junija letos je
bila organizirana delavnica nevladnih organizacij z namenom, da
se pripravijo izhodišča za bodočo koalicijo in njeno delovanje.
Pojasnil je, da se je je udeležilo veliko predstavnikov nevladnih
organizacij, zastopane so bile interesne skupine koroških kmetov,
potrošnikov in okoljevarstvene organizacije.
V nadaljevanju je predstavil, kaj so se dogovorili na tej delavnici.
Med drugim to, da si bo koalicija prizadevala, da v Sloveniji gensko
spremenjenih organizmov ne bomo sproščali v okolje in
prehrambeno verigo. Hkrati pa si bo prizadevala v sozvočju z
drugimi partnerji za oblikovanje in izvajanje stroge zakonodaje, ki
bo urejala področje GSO. Predvsem gre za jasno vidno označevanje na izdelkih po načelu od njive do krožnika, tako kot je to
rešeno v ekološkem kmetijstvu. Nadalje bi radi zagotovili jasno
sledljivost proizvodov, ki se pojavljajo na policah, in vzpostavitev
takega sistema nadzora, ki bi omogočil sodelovanje predstavnikov
različnih strok; poleg znanstvenikov tudi nevladnih organizacij,
organizacij potrošnikov in kmetov ter tistih, ki bi lahko bili v primeru
uporabe gensko spremenjenih organizmov prizadeti. Na vse
načine si bodo kmetje prizadevali pritegniti javnost in da se
upošteva tudi njihovo mnenje in njihovi strahovi. Ker strah je čisto
neka legitimna oblika zaščite, je menil. V tem prehodnem obdobju,
do sprejetja zakonodaje, si bo koalicija prizadevala za popolno
prepoved uvoza GSO in nadzor nad izvajanjem te prepovedi. Po
njegovem bi morali izvajati nadzor v Luki Koper, ker se pridelki
prodajajo že na ladjah, še preden pridejo v pristanišče.

Za zaključek bi rada poudarila, je dejala, da ne smemo zanemariti
dejstva, da se je v zadnjem času zaradi povečanega povpraševanja po hrani, ki ne vsebuje gensko spremenjenih organizmov,
vse več držav odločilo za pridelovalna območja brez gensko
spremenjenih organizmov, ki so namenjena ekološki in okolju bolj
prijazni pridelavi hrane. Glede na to, da ima Slovenija že izdelano
strategijo ekološko pridelane hrane, da naraščata zanimanje
pridelovalcev in potrošnikov ekološke hrane, bi bilo treba razmisliti,
ali sta uporaba in sproščanje gensko spremenjenih organizmov
v Sloveniji smiselna. Ker morajo biti območja, kjer se prideluje
ekološko pridelana hrana, torej okolju prijazna, ločena od gensko
spremenjenih, bi bilo glede na našo majhnost to težko izvedljivo.
Prispevek je sklenila z mislijo, da bi se morali o morebitni pridelavi
gensko spremenjene hrane v bodoče odločiti na podlagi širšega
konsenza v slovenskem prostoru.

Marjana Dermelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je predstavila zahteve Umanotere, ki jih je in bo
naslovila na odgovorne v zvezi s sproščanjem gensko spremenjenih organizmov v okolje. Pojasnila je, da na podlagi pridobljenih
podatkov narašča uvoz koruze, predvsem gensko spremenjene,
iz Amerike, Kanade in predvsem Argentine. Za te države vemo,
je dejala, da imajo velike površine, ki jih kultivirajo z gensko
spremenjenimi organizmi. Ker v Sloveniji ni nadzora nad kontaminacijo z gensko spremenjenimi organizmi, je zelo verjetno, da so
gensko spremenjeni organizmi prisotni v hrani ali semenih, ki so
na našem trgu. Zaradi tega Umanotera zahteva, da se do sprejetja
krovne zakonodaje prepove uvoz gensko spremenjenih organizmov in da ostane moratorij na sproščanje gensko spremenjenih
organizmov v veljavi tudi potem, ko bo začel veljati krovni zakon.
Kajti slišali smo, je dejala, da je Slovenija potencionalno zelo ranljiva,
saj sta ogrožena njena biotska raznovrstnost in ekološko
kmetijstvo.

Na delavnici so se tudi dogovorili, da bodo organizirali kampanje,
čimbolj javne in glasne, tudi takšne, ki komu ne bodo všeč, z
namenom osveščati javnost o tem področju. S tem naj bi dvignili
osveščenost med trgovci, proizvajalci, pridelovalci hrane in krme,
kmeti in seveda tudi med predstavniki cerkve. V okviru dokaj
ohlapnih evropskih standardov bodo skušali uveljaviti naše posebne standarde za naše posebne pogoje kmetovanja in življenja.
Zahtevali bodo javno opredelitev trgovcev in prodajalcev do tega
vprašanja, ratifikacijo aarhurške konvencije, Protokola o biološki
varnosti. Nadalje si bodo prizadevali za večjo zakonsko zaščito
domačih, avtohtonih rastlinskih vrst, katerih pridelava temelji na
tradiciji in znanju, s tem pa se ohranja naravna in kulturna krajina
z vrstami, ki že živijo v določenem območju.
Prizadevali si bodo, je nadaljeval, za sprejetje programa ekoloških
con z namenom, da se zaščitijo ekološke kmetije in določena
območja ne samo pred gensko spremenjenimi organizmi, ampak
tudi pred večjimi plantažnimi posegi ali kakršnimikoli drugimi
zemeljskimi posegi. Predvsem pa bodo skušali z mladimi v Sloveniji
organizirati odmevne akcije, ki naj bi vplivale na potrošnike pri
kupovanju teh izdelkov.

Poleg tega mora Slovenija v svojih pogajalskih izhodiščih zahtevati,
da se po njenem vstopu v EU avtomatično izvede "postopek 23.
člena". S tem bi bilo Sloveniji zagotovljeno, da se ob njenem vstopu
v Evropsko unijo ponovno izdela ocena tveganja, ki bi vključevala
njene posebnosti. Smo tudi za to, je dejala, da se ria slovenskem
trgu prepove uporaba gensko spremenjenih organizmov. Zato si
bo Umanotera prizadevala, da bo zakon vseboval določila, ki
bodo dovoljevala različnim skupnostim, da svoja območja
razglasijo kot območja brez gensko spremenjenih organizmov.
Glede na to, da se zakonodaja še pripravlja in je pristojno
ministrstvo previdno ter vključuje v zakonodajo veliko varovalk,
v Umanoteri upajo, da bodo njihove zahteve uresničene.

Breda Kutin, Zveza potrošnikov Slovenije, je pojasnila, da so
že v lanskem letu opravili anketo o prisotnosti gensko spremenjenih živil med slovenskimi proizvajalci živil, živilske krme, mesnih
izdelkov in med trgovci, v letošnjem letu pa so nadaljevali delo in
na 61 naslovov poslali vprašalnike. Gre le za nadaljevanje akcije,
je pojasnila, ki smo jo v lanskem letu začeli skupaj z okolje-
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varstvenimi organizacijami z namenom poizvedeti, kakšno je
dejansko stanje na našem trgu, glede na to, da nimamo zakonodaje
in ne živimo za kitajskim zidom, ampak v odprti tržni ekonomiji.

Tone Hrovat je izrazil veselje, da se je razvila taka razprava v
našem parlamentu. Mislim, je dejal, da je razbijanje tega tabuja
izredno potrebno, saj je gospa Kutinova povedala, da ljudje
dejansko ne vedo o tem nič. To je kača, ki se je bojimo, če je ne
vidimo. Pozdravil je interes vseh civilnih institucij, ki bodo nepolitično
in strokovno razbijale tabu o GSO in s tem pomagale, da se v
Sloveniji lahko ustvari in ohrani določen del čistega okolja. V
Sloveniji imamo zelo čisto okolje v primerjavi z marsikatero državo
po svetu. Tega se moramo zavedati in zato smo še toliko bolj
dolžni tako ohranjati naše okolje kot zagotavljati biološko, ekološko
in ekonomsko varnost. Države, ki imajo tako bogastvo v okolju,
kot ga ima Slovenija, si lahko zagotavijo tudi ekonomsko varnost,
ker so proizvodi, ki jih imamo pri nas, izredno zanimivi za najbolj
bogati del populacije, ne samo Evropske unije ampak sveta. Mislim,
je poudaril, da je treba ciljati na bogatega potrošnika. Ob tem je
dejal, da uči svoje učence na Srednji kmetijski šoli, da morajo
znati pridelovati visoko kakovostne pridelke, da jih bodo lahko
prodajali izključno bogatim potrošnikom. Izrazil je prepričanje, da
mora biti to tudi osnovni cilj Slovenije, zato pa potrebujemo tudi
ustrezno zakonodajo.

V nadaljevanju je predstavila rezultate letošnje ankete, na katero
se je odzvala približno polovica vprašanih. Žito Šumi, ki praktično
vso svojo proizvodnjo izvaža, je edino dokazano podjetje, ki v
svoji proizvodnji ne uporablja gensko spremenjenih organizmov;
ne zaradi zahtev slovenskih potrošnikov, ampak zahtev trgovske
verige supermarketov iz Velike Britanije, katerih kupci zavračajo
gensko spremenjena živila. Fructal, dr. Oetker, Pivovarna Laško
in Pivovarna Union v svojih odgovorih zagotavljajo, da imajo
odklonilno stališče do GSO. Pravijo tudi, da jih ne uporabljajo v
svojih izdelkih, vendar tega ne morejo dokazati. Perutnina Ptuj je
povedala pošteno, da 97% njihove krme ne vsebuje gensko
spremenjenih organizmov, prisotni pa so v vsaj 3%, vendar že
razmišljajo o njihovi izločitvi iz proizvodnje. V primeru, da ne bo
kmalu zakonsko potrebno označevati proizvodov z GSO, jih bodo
označevati začeli sami. Celjske mesnine so omenile, da v svojih
izdelkih uporabljajo gensko spremenjen emulgator. Razmišljajo,
da bi GSO postopno izločili iz proizvodnje oziroma bodo počakali
na ustrezno zakonodajo.
Interspar je v odgovoru navedel, da pravkar izvaja akcijo
preverjanja uporabe gensko spremenjene hrane pri dobaviteljih
in da načelno zavračajo GSO. V lanskoletni anketi so jasno rekli,
da takšne hrane ne bodo prodajali, v letošnji pa pravijo, da
preverjajo to dejstvo, ker so lansko leto to samo navedli. Mercator
je zelo nejasno izrazil svoje stališče do GSO. Zanimivo pa je, da
so navedli nekaj, kar je zelo simptomatično za naše okolje, je
menila, in sicer, da od niti enega potrošnika še niso dobili zahteve
po označevanju izdelkov z GSO. Tako Mercator kot TUŠ zatrjujeta,
da na njunih policah ni takšne hrane, vendar sta brez kakršnekoli
jasnejše politike.

Menil je, da predstavlja globalizacija nevarnost ekonomizma, kjer
ne veljajo nobene vrednote niti etično načelo, velja samo denar.
Ta nevarnost je še toliko večja, ker ima 50% vsega svetovnega
premoženja sveta le 50 ljudi in največji dobički so prav v tej
tehnologiji.
V nadaljevanju je predlagal, da vlada vzpostavi čim boljši sistem
osveščanja in podajanja znanja v osnovnih šolah, srednjih šolah,
še posebej kmetijskih šolah, kjer so naši potencialni pridelovalci,
nadalje v poklicnih in tehničnih šolah, v višjih strokovnih šolah, ki
so namenjene za gospodarje kmetij. Izredno pomembno se mu
zdi, da se tej tematiki posveča pozornost tudi na slovenskih
univerzah. Opozoril je, da imamo bogato znanje o proizvodnji
tovrstnih izdelkov, nimamo pa znanja, da bi zaščitili potrošnika v
smislu osveščanja. Menil je, da bi lahko Biotehniška fakulteta, na
kateri najbolj poznajo to področje, usmerila svoje raziskave tudi v
to smer. Opozoril je, da je treba osveščati tudi kmete.

Zveza potrošnikov Slovenije je sredi junija letos s pomočjo naročene telefonske raziskave povprašala potrošnike, ali poznajo gensko
spremenjeno hrano. Le-to pozna 56% anketiranih, 42% pa ne. Na
vprašanje, ali ste pri nakupovanju kdaj pozorni na to, ali je hrana
gensko spremenjena, je kar 86% vprašanih preprosto reklo, da
niso bili nikoli pozorni. Pri tem se moramo zavedati, je poudarila,
da je to samo ocenjevanje in je realna slika slabša, ne pa boljša.

Predlagal je, da se pri prepisovanju zakonodaje EU v slovensko
zakonodajo vnesejo določila, ki bodo zagotavljala prepoved vnosa
tistih produktov v Slovenijo, ki so biotsko škodljivi. Izrazil je
prepričanje, da predlog krovne zakonodaje delno že upošteva
ekonomsko in biološko varnost države. Predlagal je, da se, ne
glede na to, da je treba našo zakonodajo uskladiti z evropsko in
jo hitro sprejeti, ta del zakonodaje prej dobro preuči, saj so izkušnje
Evropske unije zelo slabe. Veliko gorja v kmetijstvu je prišlo prav
iz Evropske unije, ki je v bistvu ena sama država brez meja. In
Slovenija gre v to državo, kjer so izredno velike težave s slinavko,
parkljevko in boleznijo norih krav. In mislim, je sklenil svojo
razpravo, da je zaradi tega ta pazljivost še kako potrebna.

Na vprašanje, ali menite, da morajo biti tovrstni izdelki prepoznavno
označeni, so anketirani z veliko večino, 94%, pozitivno odgovorili
in samo 1% jih je reklo ne. V nadaljevanju so bili vprašani, glede na
to, da bo morala biti gensko spremenjena hrana do leta 2002
ustrezno označena, ali bi se odločili za nakup takšnega izdelka,
če bi bil ustrezno označen, ali ne. Za nakup bi se jih v tem primeru
odločilo 45%, 37% se jih ne bi in 18% vprašanih je odgovorilo ne
vem. Pri tem so vprašani dajali zanimive komentarje: da, če je
takšna hrana zdrava, da, če jo bodo kupovali sosedje. Na dodatno
vprašanje, ali bi se odločili za nakup gensko spremenjene hrane
tudi, če bi vedeli, da lahko uživanje tovrstne hrane povzroča
alergije in/ali poveča odpornost na antibiotike, je 81% vprašanih
reklo ne.
Ob koncu je povzela, da ljudje o tem skorajda ne vedo nič. Čeprav
je Zveza potrošnikov Slovenije ob pomoči Ministrstva za okolje in
prostor in Evropske komisje lansko leto izdala brošuro o gensko
spremenjeni hrani, se je izkazalo, da smo na tem področju še
čisto na začetku in ljudje pravzaprav o stvari ne vedo nič. Mislim,
je poudarila, mi lahko govorimo o prosti izbiri, ampak je že v
osnovi kršena pravica potrošnikov do informiranosti in izbire.
Dokler potrošnik ni ustrezno informiran, mislim, je iluzorno govoriti
o tem, da ima možnost izbire, je zaokrožila svoj prispevek.

Prof. dr. Branka Javornikje prebrala svojo misel, ki jo je zapisala,
ko so se začele razprave o gensko spremenjenih organizmih:
dobra pot za dosego javnega konsenza o spornih problemih, ki
se dotikajo osnovnih vrednot posameznika in skupnosti, je javna
razprava z obveščenimi udeleženci. Poudarek je na obveščenosti
in informiranosti. To pomeni, da se aktivni udeleženci strinjajo, da
bodo razpravljali na osnovi racionalnih dejstev. In če bo potrebno,
bodo nasvete iskali pri zaupanji vrednih ekspertnih telesih, da
bodo lahko ločevali med verjetnim, nejasno mogočim in ekstra-
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vagantnimi zahtevami sodelujočih. To tudi pomeni, da morajo
sooblikovalci javnega mnenja, to so predvsem mediji, imeti možnost naučiti se osnov biotehnologije kot uvoda pri njihovi vlogi
posrednika v usmerjanju toka informacij k javnosti. Napake pri
razlagi, kaj biotehnologija sploh je, lahko vodijo v situacijo, kjer je
vsak poskus pomiritve strahu ali zaskrbljenosti sprejet s skepticizmom ali nezaupanjem. Če se dovoli, da je vprašanje varnosti
postavljeno na nivo laičnega dojemanja in ne na mnenjih ekspertov,
je mogoče pričakovati, da se pozornost preusmeri od dejanskih
potencialnih problemov varnosti. Gotovo ni dovolj močnega
argumenta, ki bi zagovarjal, da je biotehnologija preveč kompleksna za splošno razumevanje. Vendar razlaga biotehnologije javnosti
zahteva, da so informacije posredovane profesionalno. Če bo
javnost ostala hladna pri sporočilu glede potencialnih prednosti
biotehnologije, je to napaka v komunikaciji in tako se naj tudi
obravnava. Mislim, je zaključila, da veliko tega drži. Ob tem je še
dodala, da jo jezi, da ni poštene debate. Strinjala se je s Frasom,
da je strah popolnoma legitimna oblika, ni se pa strinjala, da je
vzbujanje strahu legitimna oblika komunikacije.
Dotaknila se je tudi tako imenovanega frankensteinskega piva.
Povedala je, da se trudijo gensko spremeniti hmelj, ker bi radi
zmanjšali uporabo pesticidov pri pridelovanju hmelja. Z genskim
spreminjanjem bi bilo to mogoče narediti. S tem bi lahko v Savinjski
dolini, za katero pravi, da je kar v megli, močno zmanjšali uporabo
pesticidov. Menila je, če bi jim uspelo, da bi zmanjšali uporabo
pesticidov, bi to lahko bil velik prispevek tako za samo pridelovanje
kot za okolje.
V repliki Izi Kruszevvski v zvezi z gojenjem gensko spremenjene
koruze (Bt-koruze) in njenega negativnega vpliva na metulja
monarha je rekla, da je bil ta primer v lanskem letu zelo široko
obravnavan. Opravljenih je bilo ogromno analiz, bil je tudi simpozij
na to temo. Na internetu obstaja tudi domača stran z vsemi
relevantnimi podatki in odgovori, ki temeljijo na znanstvenih
analizah. Kratek odgovor je ne, je odločno rekla. In to je jasen
znanstven dokaz, je še dodala. V zvezi s StarLink koruzo je
dejala, da je bila tukaj posredovana napačna informacija, ker ta
koruza ne povzroča alergij. Med drugim je tudi New York Times
objavil poročilo, iz katerega je razvidno, da koruza StarLink ne
povzroča alergij. Poudarila je, da pri 48 ljudeh, ki so poročali o
alergičnih reakcijah zaradi njenega uživanja, tega niso mogli
dokazati. Vendar, ko tehtate, kaj je strupeno, nevarno, škodljivo,
je pametno, da se pogledata obe strani, ne samo ena, je zaključila.

Marko Pogačnik, umetnik, je govoril v imenu narave, ker se
poklicno ukvarja s komuniciranjem z naravo in zdravjem narave.
Narava se še vedno obravnava kot objekt, s katero mi počnemo,
kar hočemo, zato ne vidi bistvene razlike med industrijskim
kmetijstvom in gensko spremenjenimi rastlinami ter organizmi. Po
njegovi izkušnji in izkušnji mnogih drugih ljudi, med drugim tudi
starih ljudstev, je narava subjekt, to se pravi živ organizem, ne
samo živ organizem, ampak izredno celovita inteligenca. In z
genskim inženiringom posegamo na področje te inteligence, ne
da bi vzpostavili komunikacijo z njo. Zaradi tega meni, da se
gensko spremenjenih organizmov bojimo intuitivno ali instinktivno,
ker imamo občutek, da človek posega na neko področje, ki ga
sploh ne priznava. To poseganje je popolnoma ilogično in lahko
prinese nepredvidljive posledice.
Bodočnost vidi prav v tem, da začne človek sodelovati z naravo
pri preobrazbi rastlinskih vrst. Tako je na nek način zmeraj bilo.
Vendar ne na način, da jemlje naravo kot objekt, ampak da se
nauči komunicirati in pogovarjati s tistimi nivoji v naravi, ki skrbijo
za celovito inteligenco in njeno celostno delovanje. Na ta način bi
bilo mogoče razviti nove organizme, ki bi bili vključeni v celoto

narave, ne da bi povzročali nepredvidljive in katastrofalne
posledice, kakršnim smo v današnjih pogojih priča.
Seveda je moj prispevek videti nerealističen, je nadaljeval. On vidi
tukaj samo eno pot, in sicer, da odpremo srce do narave, se
začnemo truditi z njo komunicirati in jo spoznavati ne kot objekt
ampak kot subjekt in da razvijemo tudi na znanstvenih osnovah
načine sodelovanja z njo ter na ta način rešimo probleme; ne s
tem, da razvijamo kemično manipulacijo rastlin, temveč da gremo
naprej in sodelujemo z naravo.
Ob koncu je predlagal, da spremenimo svoj temeljni odnos do
narave. Menil je, da je izredno pomembno, da zaščitimo našo
deželo, vsaj v tem prehodnem obdobju, pred gensko spremenjenimi organizmi in na ta način omogočimo, da lahko država razvije
nove spodbude v smeri sodelovanja z naravo. S tem bi lahko
naša država odigrala pomembno pionirsko vlogo na tem področju.

Anton Komat, Nevladna organizacija Zavod Harmonija, je
dejal, da se je danes večkrat govorilo o znanju, neznanju, večznanju, osveščenosti ali neosveščenosti oziroma o smislu posvečenosti znanosti, ki razpravlja o tako dramatičnih temah. Poudaril
je, da če hočemo voditi kulturni dialog na demokratičnem nivoju,
je prva stvar, ki jo moramo narediti, demistifikacija mita genske
tehnologije, kajti genska tehnologija je mit in velika utvara. Po
njegovem mnenju se bomo lažje pogovarjali o posledicah te
tehnologije, ko bomo ta mit demantirali.
V nadaljevanju je opozoril na letošnji veliki kongres svetovnih
genetikov v Lyonu, kjer so vodilni svetovni genetiki, med drugim
tudi direktor The Human Genome Projecta (projekt na akademski
ravni) Francis Collins in direktor CELERA (projekt na zasebni
ravni) Craig Wenter, ki sta vzporedno vodila projekt za dekodiranje
človeškega genoma, priznali, da praktično o genomu človeka ne
vemo nič; da genetiki v bistvu sploh ne vedo, kaj je to gen in da je
gen samo metafora oziroma nek tehnični pripomoček, s katerim
si lahko razlagajo delovanje dednine. Prvotna teza, ki jo je imela
znanost, da ima človeški genom nekako 120.000 genov, je bila
prikazana kot zmotna, zato se je začelo govoriti o približno 25.000
genih, ki naj bi regulirali predvsem in samo sintezo proteinov v
človeškem telesu. In ta genski kod predstavlja nekaj odstotkov
celotnega genskega koda človeškega genoma.
Po njegovem je z ambicijo manipulirati z genskim kodom živih bitij
tako, kot da bi zaupali tehnologiji, ki nam s krampom in lopato
popravlja osebni računalnik. Poudaril je, da je treba ločiti med
znanostjo in tehnologijo. Nekatere organizacije ne nasprotujejo
znanstvenemu razvoju v družbi, ampak brezglavi uporabi tehnologije, o kateri ne vemo nič oziroma skoraj nič. In če to priznajo
vrhunski svetovni genetiki, kot Craig VVenter, ki je na tiskovni
konferenci rekel, da ga tlači nočna mora zaradi možnih napak in
zlorab te tehnologije, potem nam lahko da to misliti. Če to govori
vodilni svetovni genetik, potem moramo vedeti, je dejal, da gre za
tehnologijo, ki je v znanstveni eksperimentarni fazi. Menil je, da bo
treba še veliko narediti, da bo uporabna. Povečan kapitalski interes
nas sili k čim hitrejši aplikaciji te tehnologije, saj bo tako ustvarjal
velike dobičke in kontrolo nad svetovnim tržiščem prehrane. Ob
tem je še povedal, da so po priznanju v Lyonu največje svetovne
banke začele umikati svoj kapital iz biotehnoloških firm in dale
tudi ustrezne javne izjave.
V nadaljevanju je v zvezi z modelom genetike pojasnil, da je gen
poleg tega, da je substrat dednosti, tudi substrat evolucije.
Človeška znanost pa o evoluciji ne ve nič. Za evolucijo veljajo
načela nenapovedljivosti in zanje velja kreativni kaos narave. In
če zdrsne zadeva iz rok, potem lahko zgrmi ekosistem planeta v

kaos, ki ga človek ni sposoben obvladati. Ob koncu je predlagal
- da ne bi imeli zmede, kje bodo meje med zavarovanimi območji
in nezavarovanimi - da slovenski parlament sprejme deklaracijo,
s katero razglasi Slovenijo kot biotski park Evrope - cono brez
genske tehnologije. Menil je, da ne bo nobena evropska država
nasprotovala taki odločitvi, ki bi lahko Slovenijo prvič prepoznavno
umestila v novo evropsko civilizacijo, ki nastaja. Ko pa bo
tehnologija dovolj preizkušena, če sploh kdaj bo, potem jo lahko
uporabimo v tudi slovenskem prostoru, je sklenil svojo razpravo.

Meta Vrhunc, društvo Ajda, je pojasnila, da se že petnajst let
ukvarja z biološko dinamično metodo kot najstarejšo sonaravno
metodo pridelovanja hrane. Prispevki, ki smo jih tu poslušali, so
bili seveda za in proti, je dejala. Za znanost, ki se sklicuje na to, da
je situacija v naravi, predvsem pri rastlinah, taka, da pravzaprav
kriči po genskih spremembah, saj drugače hrana nima nobenega
okusa in so rastline tako slabo vitalne, da jih je treba gensko
spremeniti. Pri tem pa ista stroka pozablja, da gleda v oči rezultatom
svojega lastnega dela.
Če se vprašamo, kako je bilo s pridelovanjem hrane v prejšnjih
tisočletjih, moramo reči, je dejala, da smo šest, sedem, osem
tisočletij pridelovali brez znanosti zdravo hrano, ki je ohranila
zdravo človeštvo in mogočen potencial kulturnih rastlin. Približno
šest tisoč let pred Kristusovim rojstvom, v času staroperzijske
kulturne epohe, so bile kulturne rastline kultivirane iz divjih rastlin.
Človek je v globoki hvaležnosti do narave in s tem, da samo
pomaga rastlini, da lahko lepo raste, to sprejel kot darilo stvamištva
in se na ta način kot duhovno bitje vedno bolj razvijal.
Človek je te kulturne rastline vsa tisočletja ohranil vse do prejšnjega stoletja, ko se je začelo zaradi materialističnih aspektov
drugače kmetovati. Nekdo je rekel, zakaj pa naj v kmetijstvu ne
velja to, kar velja v industriji; kmetijstvo naj bo nekaj, s čimer
služimo denar. Začela so se uporabljati umetna gnojila. Ob tem je
kot zanimivost povedala, da so se tovarne vedno povečevale ob
koncu svetovnih vojn, ko so vojaško industrijo zamenjali ekonomski interesi in se je znanost postavila v službo tega kapitala.
Industrija je imela pomembna sredstva in velike interese, da je
angažirala znanost za raziskovanje svojih interesov. Moderen
način pridelovanja s kemijo je imel izjemne rezultate; povečevanje
pridelkov je bilo izjemno. Desetletja dolgo je bilo pridelovanje
usmerjeno v povečevanje pridelkov, nihče več se ni oziral na
dobro zdravje, ki sploh omogoča obstoj vseh rastlin in živali.
Nasprotno, bolezen je bila dobrodošla, saj je ta ista industrija, ki je
delala kemijo za poljedelstvo, takoj priskočila na pomoč in izdelala
sredstva za varstvo rastlin.
Ravno povečevanje pridelkov in dobička, ne glede na zdravje
rastlin, je povzročilo grozljivo degeneracijo. Mi moramo danes
reči, je nadaljevala, da znanost, kamorkoli pogledamo, ni absolutno
upravičila zaupanja človeštva. Bolne so rastline, degenerirane so
krave, ki so včasih živele 20 let in imele 15 telet, danes pa živijo
6 ali 7 let in imajo dve teleti. Če danes kupimo normalno seme, ki
je bilo z vso umetnostjo kemije pridelano, imamo velike težave in
majhno upanje, da z največjim prizadevanjem pridelamo hrano
brez kemije.
Po njenem prepričanju je današnja situacija - torej rastline, živali
in človek, ki nikoli ni tako dolgo živel in bil bolj bolan kot danes taka, da kriči po rešitvah. Zato je opozorila, da obstaja metoda, po
kateri, tudi v današnji situaciji, lahko pridelujemo brez kakršnekoli
kemije hrano odlične kakovosti, ki ima visoko notranjo kvaliteto,
visoko vitalnost in pravi okus. Tako hrano, ki je tako zdrava, da
zasluži ime zdravilo, lahko pridelamo po biološko dinamični metodi,

po kateri v Sloveniji prideluje že 31 kmetov. Torej lahko tudi v
današnjem času pridelamo kvalitetna živila, ki imajo visoko stopnjo
notranjega reda. Ob koncu je ponazorila, kako se organizem
sooča s tako hrano: če človek poje jabolko, potem poje neko
idejo, ki je shranjena nekje v univerzumu, in se organizem obnaša
tako, kot se človek obnaša, če se odloči, da naredi neko stvar; če
pa človek poje gensko spremenjen organizem, na primer krompir,
manipuliran s sipo, potem to ni več resnica in se človek obnaša
tako, kot da ima dve ideji in ne ve, katero naj realizira. S tem
človek množi kaos in slabi organizem.

Mladen Krsnik, Klinični center Ljubljana, je dejal, da prihaja iz
Savinjske doline, zato ve, kako se goji hmelj in kako ga škropijo.
V zadnjem času se uporablja manj škropil, raste enako in ni
škodljivcev. Pred sedmimi, osmimi leti so na tem območju naredili
raziskavo, ki je pokazala, da če bi nehali škropiti, bi morali pustiti
zemljo 70 let neobdelano, da bi prišla v prvotno stanje. Spraševal
se je, kaj narediti, ali opustiti škropljenje hmelja in pustiti, da ga
uničijo škodljivci, ali ga gensko spremeniti. Menil je, daje najboljša
rešitev, če ga gensko ne spreminjamo, ker ne vemo, kaj se lahko
zgodi, če posegamo v naravo, še posebej, če je poseg revolucionarno evolucijski.
Ker se ukvarja tudi z alergologijo, je opazil, da je v zadnjih petih
letih alergija porasla za 500%, ne za 100%, in to predvsem na
sojo in koruzo. Kaj bi bil temu vzrok, se še ne ve. Ob koncu svojega razmišljanja je poudaril gospoda Komata, ki je rekel, da je
genska tehnologija v eksperimentalni fazi, saj ne vemo, kaj lahko
nastane, če dodajamo stvari v naravo. Ker vemo, da je evolucija
pač revolucija, in če damo zraven gen, ne moremo vedeti, kaj
lahko nastane.

Dr. Janez Hacin, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani,
je dejal, da človek jemlje zdravila 25 let, ob tem pa veliko milijonov
otrok sploh ne pride do tega, da bi lahko toliko časa zdravila
jemali, ker pred drugim ali pred desetim letom umrejo. Zato je
menil, če sem jaz lačen, bom zelo malo razmišljal o tem, ali bom
gensko spremenjeno hrano jedel ali ne. Dejstvo je, da se povprečna
življenjska doba daljša. Če že človek mora od nečesa umreti, pa
je bolje, je dejal, da pri 80 letih umre od raka kot pri petih od lakote.
Po njegovem mnenju ne more biodinamično kmetijstvo prehraniti
velikega deleža svetovnega prebivalstva.
Nadalje je opozoril na večkrat omenjene naravne vrednote in
dejal, da ne ve, kdo si zna predstavljati, kako gensko spremenjeni
organizmi ogrožajo naravne vrednote. Vsekakor gensko spremenjeni organizmi teh vrednot ne ogrožajo, precej bolj jih po njegovem
ogrožajo Leclerc, Interspar, individualni črni graditelji. Če bomo
izgubili naravne vrednote, jih bomo veliko prej zaradi črnih gradenj
kot pa zaradi gensko spremenjenih organizmov, je izrazil svoje
prepričanje.
Spraševal se je, od kod ideja, da ekološko oziroma biokmetijstvo
zagotavlja naravovarstvo. Kot primer je navedel barjanski travnik
s tipično barjansko floro. Če ga kdo preorje in poseje s koruzo ali
solato, je čisto vseeno, ali bo to koruzo škropil oziroma prideloval
na industrijski klasični način ali na biodinamski način. Travnik s
koruzo je bil uničen in vsak obiskovalec bo videl koruzo, ne pa
naravnega travnika. Repliciral je gospodu Hrovatu, ki je dejal, da
moramo pridelovati za bogate potrošnike, in se pri tem spraševal,
ali smo potem kaj boljši od neke korporacije, ki ji je samo za lastni
dobiček. Svoj prispevek je zaključil, da si moramo postaviti
prioritete in jasno povedati, kaj hočemo in za kaj gre.

Boris Fras je dejal, da pavlihovstvo opozarja tudi na nepopolnost
ekološkega kmetijstva, ki ne misli biti in tudi ne more biti generalni
reševalec svetovnih problemov; hoče poskrbeti samo za tisto
ekološko in ekonomsko nišo, kjer lahko deluje

način bi jih požlahtnili. Želel je spomniti, da so naredili popolnoma
resne institucionalne podvige, da bi se to vendarle premaknilo iz
ničelne točke. Organizirali so vseslovensko znanstveno srečanje
na to temo in poskušali zainteresirati kmetijsko ministrstvo za
resno akcijo. Žal, je dejal, do zdaj, razen posamičnih primerov, si
ne upam trditi, da smo karkoli dosegli. Še vedno uvažamo enak
odstotek tujih sort oziroma se še veča, morebiti se spreminjajo
samo države, iz katerih uvažamo, sistem pa je ostal približno isti.

V zvezi z GSO je opozoril na simbol sejalca v Sloveniji, ki nam je
vsem znan emocionalni simbol; človek seje, da bo potem žel,
gospodaril, bo svoboden in razpolagal s svojim pridelkom. Kot
kaže sedanja realnost gensko spremenjenih organizmov, je bistvo
v zaslužku štirih velikih korporacij in njihovega nadzora od "a" do
"ž", od semena do končne prodaje. Kdor kupi seme, podpiše
pogodbo in je ujet. Jaz si ne predstavljam človeka, je rekel, ki si
želi biti v svojem življenju ujet v dobičke neke korporacije. Vsi smo
do neke mere nekje ujeti, samo kmet, ki ima težko življenje in dela
od jutra do mraka, še vedno predstavlja v današnjem času neko
svobodo. Vendar se mu z gensko spremenjenimi organizmi ta
svoboda odvzema in v Ameriki je kmet ubit, ne predstavlja več
nič. Tudi klasični kmet ima pravico do svobodnega razpolaganja s
svojim pridelkom in do svobodne uporabe semena, kar pa se mu
preprečuje z genskim inženiringom. Semena, ki ima v sebi gen, ki
ubije kaljivost, ne moreš več sejati. Če pa ne vsebuje tega
ubijalskega gena, mu je po pogodbi prepovedano, da bi sejal to
seme. Vsekakor ni več svobode.

Vprašanje je, kako požlahtniti rastline, da bi bile boljše,
odpornejše, kvalitetnejše. To so stara vprašanja, zdaj so samo
novi prijemi. V zvezi z etičnimi načeli, o katerih je spregovorilo
nekaj govornikov, je menil, da primer tako imenovanega zlatega
riža, ki vsebuje provitamin A, Slovencev prav nič ne zanima,
ker provitamin A dobivamo z mesno hrano, ne z ostalo hrano;
zato to ni naš problem, ampak problem nerazvitega sveta, kjer
dejansko 50 milijonov otrok letno oslepi zaradi tega. Spraševal
se je, ali je to etična dilema, če se Greenpeace in podobne
organizacije zavzemajo proti temu, da uvedemo riž, ki vsebuje
provitamin A in ki bi pri otrocih zmanjšal problem slepote. Menil
je, da je to resna etična dilema. Nadalje, ali smo v razvitejših
državah res pripravljeni popolnoma zanemariti probleme tretjega
sveta, kjer osnovna hrana ni glavni problem, ampak so problem
vitamini, železo, cink.

Za lakoto v tretjem svetu ni krivo ne ekološko kmetijstvo niti ne
verjetno klasično kmetijstvo, ampak želja po dobičku.
Razslojevanje teh primitivnih in uspešnih družb v tretjem svetu
se je začelo s plantažami- kavo, čajem, kar mi danes veselo
pijemo. Predvsem je soja veliki krivec za lakoto v Afriki, Aziji in v
Indiji. Ljudje ne sadijo soje zase, ampak za nekoga drugega in
vmes ni prostora za zelenjavo. V repliki prof. dr. Javornikovi je
rekel, da otroci morajo jesti korenček, ne glede na riž, in če ga
nimajo, ga jim je treba priskrbeti.

Opozoril je, da država namenja vsako drugo leto približno nekaj
milijard tolarjev za vsakoletne pozebe. V tem trenutku na trgu še
ni nobene transformirane rastline, ki bi bila odporna proti pozebam.
Ne pozna niti enega resnega evropskega projekta, ki bi za to
kakorkoli s pomočjo genske tehnologije delal. Poudaril je, da zaradi
tega ne, ker to po sedanjih ekoloških trendih ni "in". Če bi katerakoli
raziskovalna skupina prijavila tak evropski projekt, je zelo malo
možnosti, da bi bil sprejet in odobren. Torej bomo še naslednjih
nekaj desetletij plačevali za pozebe po nekaj milijard tolarjev vsako
pomlad ali vsako drugo pomlad. Vendar to ni stvar, ki se je
tehnološko ne bi dalo rešiti, to je problem etike, je zaključil svojo
razpravo.

Ob koncu je povedal, da bi tudi naše sosednje dežele rade bile
svobodne pred gensko spremenjenimi organizmi. Želel bi, da bi
se ideja ekoloških con brez gensko spremenjenih organizmov
razvijala kot ideja dežel Alpe - Jadran, ker je Slovenija mogoče
malo premalo močna. V tej tehnologiji vidi nevarnost, zato se je
boji in bo tudi svoj osebni strah uporabljal za motiviranje ljudi proti
genski tehnologiji.

Anton Komat je v repliki na predhodno razpravo povzel, da
vrhunski svetovni genetiki, kot so Craig Wenter, Francis Collins
in še kdo, vedo, kaj govorijo, saj verjetno najbolj poznajo gensko
tehnologijo in vedo, kako genom deluje. Ob tem je še enkrat
poudaril, da strogo v svoji zavesti loči med znanostjo in tehnologijo.
Znanost mora imeti svobodo, se razvijati in raziskovati, ampak
ne v smislu njene uporabe za sebične interese, ki ne odgovarjajo
za posledice in jih mora nositi celotno prebivalstvo, davkoplačevalci
ali pa oboleli.

Prof. dr. Branka Javornik je v repliki predgovorniku dejala, da je
že večkrat povedala, daje genski inženiring zelo natančna metoda.
Če bi imeli tako tehnologijo, s katero ne vemo, kaj počnemo,
potem je boljše, da zapremo trgovino. Kot gospodinja nima osebno
proti ekološkemu kmetovanju nobenih pomislekov in se ji zdi zelo
dobro, če se kmetje v to usmerijo, če najdejo tržno nišo. Osebno
pa ima pomisleke proti takšnim pridelkom predvsem zaradi tega,
ker jih predrago plačujemo. Plačujemo dvakrat, enkrat prek
subvencij in drugič drage pridelke. Tako, je dejala, da jaz nisem
potencialni kupec ekoloških pridelkov. Nadalje je menila, da
moramo biti kolikor toliko strpni drug do drugega in pustiti pravico
do svobodne izbire, tako enim kot drugim.

Marjana Dermelj je v svoji repliki menila, da pri pridelavi hrane, ki
uporablja zelo veliko herbicidov, pesticidov in ostalih snovi za
zatiranje takšnih in drugačnih škodljivcev, zunanji stroški niso
vključeni. Zdi se ji, da je treba za vzpostavitev nadzora sledljivosti
gensko spremenjenih organizmov dodatno opredeliti stroške. Na
eni strani mogoče to pomeni delo za določeno število ljudi, ampak
misli, da je treba vprašati ljudi, ali so pripravljeni te stroške nositi.
Kolikor je njej znano, v ekološki pridelavi takih zunanjih stroškov,
vsaj v taki meri, ni. Zato je menila, da bi se morali na to tudi malo
ozirati. Ne ve, kakšna stališča ima Greenpeace do etičnih načel
glede uvajanja zlatega riža v države tretjega sveta, vendar si po
njenem mnenju verjetno prizadevajo za to, da bi se lokalnemu
prebivalstvu, ki je dolga leta živelo v multifunkcionalnih kmetijskih
sistemih, zagotovila dnevna potreba provitamina A z uvedbo
tradicionalne hrane, ki je bogata tudi s provitaminom A.

Doc. dr. Borut Bohanec, Biotehniška fakulteta, Univerza v
Ljubljani, je dejal, da se ukvarja z življenjem rastlin približno 21
let, od tega okoli 15 let z biotehnologijo in osem let s transformacijami. Že vsaj desetletje, odkar je Slovenija samostojna, se izredno
zavzema za to, da bi v Sloveniji kaj več naredili za življenje lastnih
rastlin. Mi smo namreč zelo velik uvoznik vseh sort rastlin, ki jih
pridelujemo, in zelo malo jih sami požlahtnimo. Po njegovem bi
tako imenovano biodinamično kmetijstvo potrebovalo lastne
odporne sorte kmetijskih rastlin, neodvisno od tega, na kateri
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Meta Vrhuric se je oglasila na spodbudo gospoda Frasa in izrazila
mnenje, da je res zelo dobro, da si ozavestimo, kaj se dogaja v
ozadju. Dejstvo je, da dela kemijo za poljedelstvo le nekaj velikih
kemičnih korporacij, in nadaljevala, da si moramo ozavestiti tudi
to, da delajo te iste korporacije zdravila za živali in da koncentrirajo
v svojih rokah 90 odstotkov semen, brez katerih se ne moremo
iti nobenega ekološkega kmetijstva. Če se izmislijo, da bomo
morali jesti gensko spremenjeno hrano, lahko to realizirajo, ker
enostavno rečejo, ne damo na trg normalnih semen, ampak samo
gensko manipulirana. V bistvu gre pri vseh teh zadevah izključno
za maksimiranje dobička in za obvladovanje človeka.

Prof. dr. Franc - Viktor Nekrep, Biotehniška fakulteta, Univerza
v Ljubljani, je repliciral na trditev gospoda Komata, da so vrhunski
genetiki zaskrbljeni nad svojimi raziskovalnimi rezultati in rekel,
da kljub svoji zaskrbljenosti raziskujejo naprej, in to je po njegovem
mnenju pomembno. Nadalje je podprl predlog gospoda Komata,
da bi Slovenijo razglasili za področje brez gensko spremenjenih
organizmov, ker vidi v tem možnost za razcvet genske znanosti
v Sloveniji. Ta bo potrebna, če hočemo zavarovati ta projekt pred
drugimi kandidati. Pred Evropo bomo morali seveda to zelo tehtno
utemeljiti, braniti in tudi zavarovati. To pa lahko naredijo samo
genska znanost in sodelujoče znanosti.

Zahvalila se je gospodu doc. dr. Bohancu, ki je omenil pomen teh
semen, in povzela, da v Sloveniji trenutno prevladuje mnenje, da
je samo biološko dinamična ali ekološka pridelava hrane edina
varianta slovenskega kmetijstva. Vendar se po njenem prepričanju
mi tega ne moremo iti, če ne poskrbimo za svoja semena. In to bi
morala biti absolutno prvenstvena naloga naše politike, ki bi morala
podpreti tudi tiste, ki si za to prizadevajo. Poudarila je, da le-ti od
države ne dobijo niti enega tolarja, kljub temu, da imamo površine
in ljudi, ki obvladujejo in poznajo to področje. Kdor kupi na ekološki
tržnici biološko dinamično pridelano hrano, jo plača dražje, kar je
normalno, ker je to prispevek za dobro zdravje. Ob koncu je
dejala, da je industrija zaposlila znanost in le-tu prevladuje nad
stroko. Po njenem prepričanju je katastrofalno, da se pogosto
marsikje ne loči med reklamo kemične industrije in stanjem stroke.

V repliki gospe Kruszevvski je citiral njeno izjavo, ki pravzaprav
zelo lepo razloži dilemo, v kateri smo na tem področju; na vprašanje
- v zvezi z uporabo gensko spremenjene hrane v revnejših deželah
- kaj osebno bi v tem primeru naredili vi, zelo pošteno pravi: težko
vprašanje, na katero težko odgovarjam, ker ne stradam.
V nadaljevanju je dejal, da ob poslušanju razprav čuti premočno
polarnost. Želel bi si malo več konsenza pri detajlih, ker verjame,
da lahko pride do njega. Ob tem je dejal, da se je tudi on strinjal s
prenekatero trditvijo kolegov, ki imajo povsem drugačen pogled
na to zadevo. Zato je predlagal, da parlament nadaljuje trajno
obliko takih razprav in izrazil prepričanje, da bi bila atmosfera po
desetih srečanjih povsem drugačna, ko bi lahko začeli drug
drugemu tudi zaupati. Ob koncu je še podal predlog, da parlament
uporabi izkušnje iz Evrope in nadaljuje to razpravo v obliki tako
imenovane konference soglasja, kjer bi se lahko odvijal strokovni
dialog.

Iza Kruszevvska se je v svoji repliki gospe prof. dr. Javornikovi
oglasila v zvezi z metuljem monarhom in dejala, da lahko vsi
dobijo v citiranih študijah, objavljenih v knjižici Slovenija - območje
brez gensko spremenjenih organizmov, odgovor na tisto, kar je
bilo izpostavljeno. V zvezi z alergijo na koruzo StarLink je omenila,
da zvezni centri za nadzor in varstvo pred boleznimi in Agencija
za prehrano in zdravila v Združenih državah Amerike še razvijata
metode za odkrivanje oziroma ugotavljanje, kaj sploh je alergija.
Že to, da ni metodologije za študije v zvezi z Bt-proteini in njihovim
vplivom, je že samo po sebi sprožilo številne diskusije in pomisleke.
Ker v Združenih državah Amerike gensko spremenjeni organizmi
niso posebej označeni, je ugotavljanje posledic uporabe GSO še
toliko težje, vsekakor težje kot v Evropski uniji.

Vodja posveta mag. Vida Ogorelec Wagner je po koncu razprav
v svojih zaključnih mislih dejala, da je ob razpravi res opazila zelo
veliko polarnost za in proti, tudi celo nek duh navijaštva in v
nadaljevanju povzela predlog prof. dr. Nekrepa, naj bi prišli iz te
konflitne situacije z nadaljevanjem te razprave, morda tudi v malo
manj hierarhični strukturi, ki bo dopuščala malo večjo interakcijo
in zaupanje. Zagotovila je, da to nikakor ni prva in nikakor zadnja
razprava na to temo. Zavzela se je, kar je napovedal tudi državni
podsekretar za naravo gospod Berginc, da bi bila pri drugem
branju predloga zakona o uporabi genske tehnologije vključena
javna predstavitev mnenj. Posvet je sklenila z mislijo, naj bi na
koncu res prišlo do tega, da zmaga moč argumenta in ne nekateri
parcialni interesi, ki so lahko zelo močni. Zahvalila se je vsem, ki
so na posvetu aktivno sodelovali s svojimi prispevki in s svojo
pozornostjo, prevajalkama ter Delegaciji komisije EU v Republiki
Sloveniji v okviru programa Phare Acces in nizozemskemu
ministrstvu za okolje in prostor, ki sta finančno podprla pripravo
publikacije Slovenija - območje brez gensko spremenjenih organizmov.

Spregovorila je tudi v zvezi z izjavo enega od predgovornikov,
češ, da naj kmetje, ki želijo ekološko proizvodnjo, delajo, kar
sami želijo, v primerjavi s tistimi, ki želijo pridelovati gensko spremenjeno hrano. Naj torej vsak dela tisto, kar želi. Žal, je nadaljevala,
ravno navzkrižno opraševanje in prelet insektov to onemogoča.
Vemo, da se z opraševanjem gensko spremenjena koruza ali
oljna repica prenese na običajno. Mednarodna zveza za organsko
proizvodnjo hrane pa je zelo jasno dejala, da taka hrana ne sme
vsebovati gensko spremenjenih organizmov. Svojo razpravo je
zaključila z dejstvom, da smo bili priča številnim sodnim primerom
v Veliki Britaniji in tudi Severni Ameriki, ko so bile organske kmetije
okužene od kmetij, ki so uporabljale gensko spremenjene
organizme.

' In vltro pomeni biološke postopke, kijih napravijo eksperimentalno izven organizma, na
primer v tkivnih kulturah ■ http://www.bfro.uni-lj.si/zoo/publikacijeAatalogznanj/frame.htm
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