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Pozdrav(Welcome) 
 
Spoštovani, 
 
Lepo pozdravljeni na delavnici z naslovom »Določanje in identifikacija gensko spremenjenih 
organizmov (GSO). Današnja delavnica ima prav poseben pomen za vse, ki smo odgovorni 
za področje biotehnologije in GSO saj je posvečena praznovanju 10. obletnice uveljavitve 
Kartagenskega protokola o biološki varnosti. Namreč 11. septembra 2003 je stopil v veljavo 
ta mednarodni instrument, ki spodbuja in zagotavlja varno uporabo produktov sodobne 
biotehnologije, ki bi lahko imeli škodljive učinke na biodiverziteto in zdravje ljudi. Kartagenski 
protokol tako določa mednarodni okvir, ki omogoča, da se v celoti izkoristijo ugodnosti 
sodobne biotehnologije brez tega, da so pri tem ogroženi biodiverziteta in zdravje ljudi. 
Obenem želim danes izkoristiti priložnost in obeležiti tudi 12. obletnico vzpostavitve skupine, 
ki se ukvarja s področjem biotehnologije in GSO in deluje v okviru ministrstva pristojnega za 
okolje. 
 
Tematika današnje delavnice je zelo aktualna in se dotika detekcije in identifikacije GSO, ki 
sta vezani ne samo na številne člene Protokola ampak tudi na EU zakonodajni okvir in 
nenazadnje našo nacionalno zakonodajo s tega področja. Tokrat bi želel izpostaviti 
predvsem 18. člen Protokola, ki govori o ravnanju, transportu, pakiranju in identifikaciji GSO. 
Namreč ravno detekcija in identifikacija GSO igrata eno najbolj pomembnih vlog, ki daje 
naconalnemu organu možnost ločevanja med pošiljkami, ki vsebujejo GSO in tistimi, ki jih 
ne. Ta člen daje na mednarodnem nivoju možnost nadzora in upravljanja s tveganji zaradi 
GSO, kakor tudi kontrolo pravilnega pakiranja in označevanja pošiljk z GSO ter analitskega 
ugotavljanja nenamerne prisotnosti GSO ali prisotnosti nedovoljenih GSO. 
 
V Sloveniji se v okviru Ministrstva za kmetijsto in okolje, ki je pristojno za to področje, 
trudimo, da se v okviru 55a. člena Zakona o ravnanju z GSO, ki govori o kontrolnih ukrepih, 
zagotavljajo tudi izobraževanja vseh tistih, ki se ukvarjajo z GSO. To je zajeto v okviru 
javnega pooblastila, ki ga je prejel NIB in je za GSO tudi naš Nacionalni referenčni 
laboratorij. Ob tej priliki se jim zahvaljujem za dolgoletno kvalitetno in vestno delo. 
Dovolite mi, da zaključim z zahvalo vsem, ki so sodelovali pri pripravi te delavnice in tudi 
vsem udeležencem. Verjamem, da so v okviru nadzora take delavnice nujno potrebne za 
osvežitev, utrditev in pridobivanje novih informacij s področja določanja in identifikacije GSO. 
 
Vsem Vam želim uspešno delo. 


