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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO
Spoštovani dr. Milan Pogačnik, minister

Ljubljana, 8. januar 2009

Zadeva: Javni poziv ministru za kmetijstvo za sprejem zakona o vnosu in gojenju
gensko spremenjenih rastlin po nujnem postopku.

Spoštovani dr. Milan Pogačnik, minister za kmetijstvo,

Pri pregledu normativnega programa dela Vlade RS za leto 2009 sem opazila, da bo
zakon, ki naj bi urejal vnos in gojenje gensko spremenjenih organizmov po rednem
postopku prvič predložen v obravnavo vladi šele 28. aprila 2009, kar pomeni, da bi
bil skrajni rok sprejema komaj 30. september 2009, kar je absolutno prepozno.
Predlagam, da se zakon sprejme po nujnem postopku, saj bi se s tem izognili dodatni
in nepopravljivi škodi za okolje in zdravje ljudi.
Na ministrstvu za kmetijstvo je omenjeni zakon že nekaj časa pripravljen in usklajen.
Prejšnja vlada je že dosegla soglasje z nevladnimi organizacijami. Slovenija je zanj
maja 2008 dobila tudi ustrezno soglasje Evropske komisije. To je bil tudi edini razlog,
zaradi katerega je bil skrajni rok sprejema zakona že trikrat preložen. V preteklosti so
bila že opravljena vsa potrebna usklajevanja, zato menimo, da bi bila ponovna
usklajevanja nesmiselna in škodljiva izguba časa, kajti pred vrati je nova setvena
sezona.
Ozaveščenost ljudi na področju zdrave prehrane je vse večja, kljub temu pa na
področju gensko spremenjenih organizmov trenutno vlada pravna praznina. Skrb
zbujajoči so podatki o nenadzorovanosti tega področja, kar postavlja pod vprašaj
tudi celotno ekološko kmetijstvo.
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Zaradi majhnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji je še toliko bolj pomembno, da se
nemudoma sprejme zakon, ki bo urejal soobstoj gensko spremenjenih rastlin z
ostalimi kmetijskimi rastlinami, kajti le tako bodo definirani tudi varovalni pasovi.
Kmet, ki si odloči za dosego ekološkega statusa prehodi precej dolgo birokratsko pot.
Žal pa je ob odkritju prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v njegovih
pridelkih kaznovan z odvzemom naziva, kljub temu, da nima vpliva na to kaj se sadi
v njegovi soseščini.
Majhnost zemljišč, pa tudi povpraševanje na trgu, ki je posledica ozaveščenosti
prebivalstva, nakazujeta, da je za Slovenijo zelo primerno in perspektivno ekološko
kmetijstvo in da smo le tu lahko konkurenčni.
Vlada je leta 2005 sprejela Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva, ki načrtuje
bistveno povečano ekološko pridelavo. Vsako leto okoli dvesto slovenskih kmetij
pridobi status ekološke kmetije. Zato menim, da je odločilnega pomena, da ekološko
pridelavo zaščitimo pred nenadzorovanim onesnaženjem.
Predlagam vam, da zakon o soobstoju gensko spremenjenih organizmov v čim
krajšem roku po nujnem postopku pošljete v usklajevanje Vladi Repubike
Slovenije. Samo v tem primeru bi ga lahko uvrstili na februarsko sejo Državnega
zbora in tako še pred prihajajočo setveno sezono zakonsko uredili to perečo
problematiko. V nasprotnem primeru se postavlja vprašanje ali smo res storili vse
potrebno, da bi v kar največji meri zaščitili zdravje ljudi in uveljavili
najustreznejši tip kmetijske pridelave.
Lep pozdrav,
Cveta Zalokar Oražem
Poslanka Zares ‐ nova politika

