OBČINA KANAL OB SOČI
Občinski svet
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči ( Uradne objave Primorske novice št
41/03) ter Sprememb in dopolnitev Statuta (Uradne objave Primorske novice št.17/06 in
Uradni list RS št. 70/07) je občinski svet Občine Kanal ob Soči na ……svoji redni seji dne
………………….. sprejel naslednji
SKLEP
1.
Sprejme in potrdi se IZJAVA O NASPROTOVANJU GOJENJA GENSKO
SPREMENJENIH ORGANIZMOV ( GSO) NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI v
predlaganem besedilu.
2.
Sklep velja takoj
Številka:
Datum:

Župan
Andrej Maffi

Obrazložitev:
Občina Kanal ob Soči je v avgustu prejela od Inštituta za trajnostni razvoj iz Ljubljane dopis z
naslovom »Občina kot območje brez GSO«, kjer vodijo kampanjo za ustanavljanje območij –
občin brez gensko spremenjenih organizmov.
Pobudo za sprejem omenjenega sklepa je občini poslala tudi Čebelarska zveza Slovenije.
Trenutno je v Sloveniji Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin šele v pripravi.
Občina Kanal ob Soči je v začetku leta 2003 prejela od Kmetijsko svetovalne službe Nova
Gorica poročilo o stanju kmetijstva v naši občini, iz katerega je razviden močan trend
upadanja števila kmetij, zato se teren intenzivno zarašča. Prav tako se je zmanjšalo število
sadovnjakov, čeprav obstaja možnost razvoja sadjarstva – na desnem bregu Soče pridelava
kostanjev in jabolk iz travniških nasadov, ker je na tem področju tradicija in tudi nasadov je
veliko.
V poročilu je zapisano, da je za občino Kanal ob Soči pomembno prestrukturiranje kmetijstva
in zato uvajanje okolju bolj prijazne metode kmetovanja na celotnem območju občine. Sem
prav gotovo spada ekološko pridelovanje hrane in če želimo v občini razvijati turizem, je
prav, da tudi mi pristopimo h nacionalni kampaniji Občina kot območje brez GSO in
podpišemo izjavo o nasprotovanju gojenja GSO.
Župan
Andrej Maffi, l.r.

OBČINA KANAL OB SOČI
Trg svobode 23
5213 KANAL

IZJAVA
1. Občina Kanal ob Soči se v obsegu svojih zakonskih in organizacijskih možnosti
zavezuje, da tisitm, ki imajo v rabi oziroma v upravljanju njena zemljišča, ne bo
dovoljevala gojenja gensko spremenjenih organizmov ( GSO) na teh zemljiščih.
2. Občina se nadalje zavezuje, da bo uporabila vse primerne ukrepe, kot npr.
izobraževanje in razprave, da se kmetje in lastniki zemljišč na območju občine ne bi
odločili za gojenje in sproščanje GSO na svojih zemljiščih.
3. Občina prosi odgovorne politike, da zagotovijo, da gojenje GSO ali njihovo
sproščanje v okolje na območju Slovenije ne bo mogoče.
4. Občine prosi odgovorne politike, da zagotovijo, da bodo interesi tistih slovenskih
kmetov, ki želijo pridelovati pridelke brez prisotnosti GSO, v prihodnosti zakonsko
zaščiteni ter da bodo uporabljeni vsi primerni ukrepi za preprečitev kakršnegakoli
onesnaženja njihovih zemljišč in pridelkov z GSO. Nadalje občina zahteva natančno
opredelitev obveznih zakonskih predpisov v skladu z načelom » onesnaževalec plača«.

Kanal, september 2007

Župan
Andrej Maffi

