
 INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana 
Tel. 01 43 97 460 
info@itr.si, www.itr.si, www.solskiekovrt.si  

 

Izjava za javnost in poziv vladi Inštituta za trajnostni razvoj v zvezi z umikom zahteve o prepovedi 

rabe GSO iz KOPOP v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. 

Ljubljana, 11.8.2014 

Kratko pojasnilo ozadja: 

- Prepoved rabe GSO je bila zapisana v dosedanjih kmetijsko-okoljskih ukrepih (KOP) v Programu 

razvoja podeželja (PRP) 2007-2013; vključitev v te ukrepe je prostovoljna izbira kmetov; 

- očitno so jo na MKO oz. Vladi zadnji hip izločili iz osnutka PRP 2014-2020, in to na seji vlade sredi 

junija 2014, ki je ta osnutek PRP potrdila, ali pa tik pred sejo; 

- na to potezo se je odzvala prof. dr. Martina Bavec s FKBV, Univerza v Mariboru, in od predsednice 

vlade pisno zahtevala pojasnilo okoliščin in razlogov za to dejanje vlade; odgovora do danes ni bilo. 

Mnenje ITR: 

1. Umik zahteve v KOPOP ne pomeni, da se spreminja splošni režim glede gojenja GSO v Sloveniji – še 

naprej velja ista restriktivna zakonodaja, ki teoretično omogoča gojenje v EU odobrenih sort GSO v 

Sloveniji, praktično pa je (zaradi slovenskih kmetijskih specifik, ki jih zakonodaja v precejšnji meri 

upošteva) izjemno težko izpolniti zahteve za gojenje. 

2. Vsekakor pa na Inštitutu za trajnostni razvoj menimo, da je umik prepovedi rabe GSO za kmete, ki 

se bodo vključevali v nove ukrepe KOPOP (kmetijsko okoljski in podnebno okoljski program) v okviru 

PRP do 2020, velika napaka. V Sloveniji javno mnenje, NVO in stroka z veliko večino nasprotujejo rabi 

GSO v kmetijstvu in hrani, in zahteva o prepovedi rabe GSO v novem KOPOP oz. PRP bi vsekakor 

povečeval verjetnost, da Slovenija ostane brez GSO, obenem pa bi bila tudi jasno sporočilo kmetom 

in potrošnikom glede politike do GSO v državi. 

3. Še zlasti se nam zdi umik te prepovedi iz KOPOP neprimeren v času, ko ne vemo, kaj se bo v 

prihodnje dogajalo s predlogom zakona o gojenju GSO na EU ravni (po katerem naj bi pristojnost o 

odločanju o gojenju GSO prešla na raven držav članic), oziroma kakšne bodo posledice tega EU 

zakona, če bo sprejet. 

4. Predsednico vlade in pristojno ministrstvo zato tudi na Inštitutu za trajnostni razvoj pozivamo, da 

pojasni, kako in zakaj je do tega umika prišlo, in kako nameravajo možno škodo preprečiti oziroma 

popraviti. 

 

Morebitne nadaljnje informacije za medije: anamarija.slabe@itr.si  
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