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Potrošniki in gensko spremenjena hrana 

 

UDK: 604.6:641:330.567.22(043.2)=163.6 

 

Proučen je bil odnos potrošnikov (N = 730) do gensko spremenjene hrane (GSH), predstavljen pojem 

biotehnologije in genskega inženiringa, gensko spremenjenih organizmov (GSO), rastlin (GSR) in 

živali ter analiziran odnos potrošnikov do njih. Opravljena je bila anketa med 730 potrošniki iz celotne 

Slovenije, glede odnosa do GSO. Rezultati ankete so pokazali, da so potrošniki v glavnem seznanjeni 

s pojmom GSO in GSH, vendar menijo, da javnost o tem ni dovolj informirana. Večina anketiranih 

(75 %) je mnenja, da uživanje GSO ni varno in da bi morala biti označena tudi živila pridelana od 

živali, ki so bile krmljene z GS krmo (80 %), prav tako nasprotujejo tudi gojenju GSR v Sloveniji (82 

%). Izkazalo se je tudi, da anketiranci poznajo le polovico označb, ki se pojavljajo na izdelkih ter da 

niso seznanjeni z dejstvom, da »ekološko« hkrati pomeni, da je živilo pridelano in proizvedeno brez 

genske tehnike (63 %). 

 

Ključne besede: gensko spremenjeni organizmi (GSO), gensko spremenjena hrana 

(GSH), potrošniki, označevanje »brez GSO«, Slovenija 

OP: VIII, 24 pregl., 5 s., 49 knjižnih virov, 12 spletnih virov. 

 

Consumers and genetically modified foods 

 

The consumers (N=730) attitude about genetically modified food (GMF), the concept of 

biotechnology and genetic engineering, gene modified organisms (GMO), crops (GM crops), animals 

and determinating the attitude of consumers to them were studied. One opinion poll was carried out 

among 730 consumers, from whole Slovenia, in terms of attitude towards GMF or GMOs. The 

survery results showed that the Slovenian consumers are generally familiar with the concept of GMOs 

and GMF, but they are not sufficiently informed. The major opinion of the respondents (75 %) is that 

the consumption of GMOs is not safe and that the food should have labelings on their composition 

and method of production (80 %), also consumers oppose the cultivation of GM crops in Slovenia (82 

%). It has also been shown that 63 % of  the consumers know only half of the labeling on the products 

and that they are not aware of the fact that »ecological« does mean that the food it is also without 

GMOs.   

 

Keywords: genetically modified organisms (GMO), gene modified food (GMF), 

consumers, »without GMO«  labeling, Slovenia 

NO: VIII, 24 Tab., 5 P., 49 Book resources, 12 Online sources.  
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1 UVOD 

 

 

Gensko spremenjeni organizmi (GSO) so postali aktualna tematika, tako na  

raziskovalnem, političnem kot tudi javnomnenjskem področju. Prav zaradi tega se je 

pojavila težnja, da bi ugotovili odnos potrošnika do gensko spremenjenih živil.  

 

Uporabo biotehnologije v prehrambne namene je potrebno razumeti kot nadaljevanje 

stoletja starih žlahtniteljskih tehnik, ki jih je biotehnologija izpopolnila in tako le 

pospešila spremembe, ki bi jih sicer z naravno selekcijo v rastlini dosegli dosti 

kasneje. Cilj biotehnologije v pridelavi hrane je povečanje pridelka, izboljšanje 

prehranskih lastnosti in posledično dolgoročno zmanjšanje svetovne lakote ter 

ohranjanje okolja (Bergant 2008). 

 

Velikokrat se v različnih raziskavah ali intervjujih postavlja vprašanje, zakaj 

potrošniki zavračajo gensko spremenjeno hrano. Odgovor je preprost, potrošniki o 

gensko spremenjeni hrani nimajo oz. ne dobijo dovolj informacij, ne od države, 

medijev, pridelovalcev/proizvajalcev, zato pa je tudi slovenski potrošnik v celotni 

Evropski uniji najslabše seznanjen s celotno situacijo o gensko spremenjenih 

organizmih, rastlinah, živilih itd.  

 

Cilj diplomskega dela je predstaviti najpogostejše pojme, ki se pojavljajo v zvezi z 

gensko spremenjenimi organizmi, predstaviti področje biotehnologije in genskega 

inženiringa ter s pomočjo ankete proučiti odnos slovenskih potrošnikov do gensko 

spremenjene hrane. Na podlagi pridobljenih rezultatov anket bomo ugotovili, katere 

skupine anketirancev so pozitivno in katere negativno naklonjene uživanju gensko 

spremenjene hrane.  

 

Na splošno je težko oceniti, kakšen je odnos potrošnika do gensko spremenjenih 

živil, ki so na trgu že prisotne, zato smo v ta namen pripravili anketni vprašalnik. 

Želeli smo tudi ugotoviti, kaj menijo o sami varnosti GS hrane in ali so pri nakupu 

živil pozorni na označbe, ki se pojavljajo na izdelkih. Zanimal nas je tudi vpliv 
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različnih dejavnikov na odnos do pridelave/predelave GSO za prehrano ljudi in 

živali. V empiričnem delu bomo predstavili rezultate ankete, kamor smo vključili 

potrošnike iz celotne Slovenije. Iz vsake regije smo anketirali različno število ljudi, 

glede na velikost regije. Končni vzorec anket pa je zajemal rezultate 730 pravilno 

izpolnjenih anket.  

 

Predpostavka v naši raziskavi je bila, da slovenski potrošniki poznajo pojem GSO in 

GS hrana (i). Predpostavili smo tudi dejstvo, da slovenska javnost nima dovolj 

informacij o problematiki, ki se pojavlja glede GSO (ii) ter s tem tudi, da anketiranci 

menijo, da uživanje GS hrane ni varno (iii). Domnevali smo tudi, da potrošniki niso 

dovolj pozorni na označbe na izdelkih pri nakupu živil (iv). Postavili smo tudi 

hipotezo, da potrošniki ne podpirajo uporabe GS živil za prehrano ljudi ali živali (v). 

Ena izmed hipotez je bila tudi, da potrošniki menijo, da GS hrana povzroča alergije 

(vi). Predpostavili smo tudi, da anketiranci poznajo vsaj enega slovenskega 

proizvajalca »brez GSO« (vii). Domnevali smo tudi, da potrošniki prepoznajo vsaj 

polovico označb, ki se pojavljajo na živilih (viii) ter da potrošnik ne ve, da je 

ekološko hkrati tudi brez GSO (ix).  
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2 PREGLED OBJAV 
 

 

2.1 Gensko spremenjeni organizmi 

 

Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi opredeljuje GSO kot 

organizem, z izjemo človeka, ali mikroorganizem, katerega genski material je 

spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače, kot to poteka v 

naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo (Uradni list RS, št. 

23/2005). To pomeni, da so GSO tisti organizmi, ki so spremenjeni s pomočjo 

metod, ki omogočajo vnos genskega materiala v organizme tako, kot po naravni poti 

do sedaj to ni bilo možno. Spreminjanje rastlin poteka že od nekdaj. Primerjava 

predhodne koruze in današnje koruze nam je pokazala, da je rastlina teozint podobna 

plevelu, brez velikih zrn, ki jih danes dobro poznamo pri koruzi. Ta razvoj je potekal 

s pomočjo selekcije in klasičnih načinov žlahtnjenja, kot so križanja, izzivanje 

naključnih mutacij ter nadaljnja selekcija rastlin z izbranimi lastnostmi. V zadnjih 

dveh desetletjih se je temu pridružila še biotehnologija z možnostjo vnosa 

posameznih genov (Žel 2007). 

 

 

Kaj je biotehnologija? 

 

Biotehnologija je stara že tisočletja. Z raziskavami so odkrili, da je človek že v 

antičnih civilizacijah izkoriščal mikroorganizme pri pridelavi piva in vina. Človek je 

že od nekdaj posegal v naravo, da bi izboljšal lastnosti živali in rastlin, s katerimi se 

je prehranjeval. Zato je udomačil živali. Tudi žita so rezultat tisočletnega poseganja v 

naravo. S križanjem si je iz divjih trav vzgojil visoko donosna žita, ki so postala vir 

prehrane (Miklavčič 2000). 

 

Kaj vse spada pod pojem biotehnologija, so mnenja različna tudi med strokovnjaki. 

Če pogledamo širše, pravimo, da je biotehnologija ''uporaba tehnologij, osnovanih na 

živih sistemih, ki razvijajo tržne procese ali proizvode''. Pod pojmom biotehnologija 

v ožjem smislu pa le-to razumemo predvsem kot ''uporabo metod rekombinantne 
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DNK za genetsko spreminjanje ali karakterizacijo živih organizmov''. V sklopu 

rastlinske biotehnologije poznamo dva sklopa, prvi se nanaša na tehnike rastlinskih 

tkivnih kultur, ki so lahko same sebi namen ali pa so kot osnova za uporabo drugega 

sklopa – genskih manipulacij – to je prenos izoliranih genov med vrstami. Iz sklopa 

biotehnoloških manipulacij rastlin označujemo samo rastline z vnesenimi izoliranimi 

geni (transformirane rastline, sinonim transgene rastline) kot gensko spremenjene 

organizme (GSO), gensko spremenjene rastline (GSR) oziroma iz njih pridobljeno 

živilo – gensko spremenjena (GS) hrana (Bohanec 2004a).  

 

 

Genski inženiring 

 

V letih, ko je na svetu vladala lakota in s tem želja po večjemu pridelku hrane, 

kmetijska industrija pa je za zatiranje zajedavcev, plesni, žuželk in plevelov 

uporabljala na tone strupenih sredstev, na katera so se rastline navadile in mnoge 

postale neobčutljive, je genski inženiring ponudil hitro in zadovoljivo rešitev 

(Pavlovič in Križman 2015). 

 

Genski inženiring je tehnologija, ki omogoča spremembo genskega zapisa živega 

organizma, kar pomeni, da lahko živemu organizmu dodamo ali uničimo lastnosti. 

Npr. bakteriji lahko damo zmožnost ustvarjanja določenih substanc ali naredimo 

rastlino odpornejšo proti mrazu, suši, škodljivcem itd. (Pečnik–Kržič 2002). Genski 

inženiring znanstvenikom omogoča, da z manipulacijo genov ustvarijo takšne živali, 

rastline in mikroorganizme, ki se v naravi ne pojavljajo in s tradicionalnimi 

tehnikami križanja ne morejo biti doseženi (Greenpeace Slovenija 2015). 

 

Genski inženiring se od tradicionalnih metod gojenja živali in rastlin razlikuje v 

pomembnih vidikih. Gene nekega organizma izolirajo in jih kombinirajo z geni 

drugega organizma, pri čemer oba organizma pripadata drugi vrsti (Engdahl 2008). 
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Kako deluje genski inženiring? 

 

Gensko spreminjanje rastline ali kakšnega drugega organizma pomeni, da se vzamejo 

tuji geni in se vstavijo v drugo rastlino ali organizem, npr. v sojo ali bombaž, s čimer 

se spremeni genska zgradba rastline oz. organizma, kar pa se seveda pri navadni 

reprodukciji rastlin ne dogaja (Engdahl 2008). Vstavljanje genov lahko poteka na 

različne načine, kateri so opisani pod poglavjem »gensko spremenjene rastline«.  

 

 

Je genski inženiring naraven proces? 

 

Zagovorniki trdijo, da gre za tisočletna prizadevanja človeka za izboljšanje in vzgojo 

kulturnih rastlin in domačih živali, le da sedaj to poteka hitreje in bolj načrtno. 

Klasično križanje omogoča kombiniranje značilnosti znotraj sorodnih vrst, genski 

inženiring pa je samo nadaljevanje in omogoča znanstvenikom dostop do genov 

različnih organizmov, tako da lahko ustvarjajo odpornejše in produktivnejše rastline 

ter živali. Nasprotniki pa trdijo, da znanstveniki v genskem inženiringu uporabljajo  

različne tehnike, ki omogočajo prenos genov tudi med različnimi vrstami (na primer 

iz bakterij v rastline in iz ljudi v živali) na način, ki v naravi ni možen. Doslej je pri 

navadnem vzgajanju rastlin in živali vselej veljalo načelo križanja »enako z enakim« 

oz. križanja med sorodnimi vrstami: narava je namreč križanju med različnimi 

vrstami postavila omejitve. Ko npr. znanstvenik s pomočjo genskega inženiringa 

vnese gen bakterije v genom lubenice, je dosegel nekaj, kar se v naravi ne bi moglo 

zgoditi oz. bi zahtevalo več sto tisoč let in več naravne genetske transformacije 

(Miklavčič 2000).  
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Gensko spremenjene rastline 

 

Gensko spremenjene rastline na poljih obstajajo že več kot 20 let, leta 2014 so zrastle 

na 180 milijonih hektarjev kmetijskih površin v 28 državah sveta, kar pomeni, da se 

je obseg kmetijskih površin od leta 2003 skoraj potrojil (Zgonik 2015a). Na prvem 

mestu so še vedno ZDA, nato Brazilija, sledijo Argentina, Kanada in Indija. Vsaka 

od 10 največjih držav pridelovalk ima več kot milijon hektarjev pridelovalnih 

površin s transgenimi poljščinami. Največji delež pri pridelavi imata soja in bombaž, 

kjer vsak predstavlja 81 % celokupnih svetovnih kmetijskih površin, sledi koruza s 

35 % in oljna ogrščica s 30 % (Clive 2012). Slovenija je ena izmed najvztrajnejših 

nasprotnikov gojenja gensko spremenjenih rastlin v Evropski uniji, je pa tudi ena 

izmed uvoznikov gensko spremenjenih poljščin, ki se jih uporablja za krmo živalim 

(Zgonik 2015a).  

 

Vnos posameznih genskih elementov v rastline omogoča genski inženiring. 

Določene bloke genskih elementov vključijo v rastlinski kromosom. Možnost tega je 

zaradi intenzivnega razvoja metod v sistemski biologiji in biotehnologiji, od gojenja 

rastlinskih tkiv in celic itd. Vnos genov poteka na različne načine. Najpogosteje se 

kot prenašalec uporablja bakterija Agrobacterium tumefaciens. Gene pa se lahko 

vključi v vektor ter se jih tako vnese v rastlino. Včasih je možen vnos tudi z virusi. 

Gene se lahko prav tako vnaša neposredno v rastlinsko tkivo, brez uporabe 

posrednika. To poteka preko izoliranih celic s pomočjo kemičnih agensov ali z 

električnim tokom ali pa je vnos v različna rastlinska tkiva neposreden z biolistično 

tehniko (Žel 2007). 
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Katere lastnosti so vnesene v gensko spremenjene rastline (GSR)? 

 

Razprave o gensko modificirani hrani temeljijo na analizah prve generacije 

proizvodov transgenih rastlin. Dlje časa so v razvoju tudi že druge aplikacije, za 

katere predvidevamo, da bodo sestavljale drugo in tretjo generacijo transgenih 

poljščin. Značilnost teh izdelkov bo velika raznolikost s področja uporabnosti, ki ne 

bo več namenjena le izboljšanju kmetijske pridelave, ampak tudi neposredni koristi 

potrošnikom ali specifičnim potrebam industrije. Skupna značilnost prve generacije 

transgenih poljščin in vrtnin je ta, da večina aplikacij (odpornost na herbicide, viruse, 

škodljivce) prinaša korist pridelovalcem ter semenarskim podjetjem. V zadnjem času 

v ospredje prihajajo tudi druge aplikacije, ki so usmerjene v najrazličnejše cilje, 

mnoge med njimi niso več toliko usmerjene v izboljšave kmetijskih lastnosti novih 

sort kot v njihovo aplikativno vrednost za potrošnika, nekateri pa so namenjeni 

farmacevtski, kozmetični oziroma industriji nasploh (Bohanec 2004b). 

 

Gensko spremenjene rastline lahko glede na nove lastnosti razdelimo v tri generacije:  

- prva: osredotočena na izboljšave v kmetijstvu (pridelovalci poljščin), 

- druga: nosi zapis za lastnosti, ki izboljšujejo kakovost rastlin, 

- tretja: rastline za proizvodnjo npr. farmacevtikov, biogoriv ali 

biorazgradljivih materialov.  

 

Na tržišču pa so danes najbolj uveljavljene rastline iz prve generacije, torej rastline, 

odporne proti žuželkam, herbicidom ali kombinaciji obeh (Žel 2007). 

 

Nekaj primerov gensko spremenjenih rastlin: soja, koruza, krompir, bombaž, oljna 

ogrščica idr. 
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Soja 

 

Soja je s prepovedjo uporabe kostne moke pri nas postala prevladujoč vir beljakovin 

v živinoreji in perutninarstvu. Po svetu je že več kot 80 % soje gensko spremenjene, 

konvencionalno sojo pa je vse težje dobiti in je vse bolj draga (Zgonik 2015a). Soja 

je največkrat spremenjena tako, da ima vgrajene gene za odpornost proti herbicidom, 

to pomeni, da ko kmetje njivo poškropijo s herbicidom, uničijo plevele in ostale 

rastline, razen soje. Na takšen način si kmetje poenostavijo delo, hrana pa ni nič bolj 

zdrava in okolje nič manj onesnaženo (Urbančič 2009).  

 

Bavec (2014) je svojo magistrsko nalogo napisal z namenom ustvarjanja standardov 

za evropsko sojo »brez GSO«. V Evropi le majhen delež domače proizvodnje 

pokriva sojo, ki je »brez GSO«. Pobude za lokalno in »brez GSO« sojo so dobro 

uveljavljene, vendar pa so morali vseeno narediti poglobljeno analizo na trgu. 

Raziskave so pokazale, da bi kar 80 % potrošnikov bilo pripravljenih plačati več za 

izdelke »brez GSO«. Združenje Podonavska soja je dalo pobudo za spodbujanje 

proizvodnje in uporabe lokalno pridelane soje »brez GSO« iz Podonavja, v 

prihodnosti pa še tudi v ostalih delih Evrope, da bi tako zmanjšali uvoz iz tujih držav.  

 

Koruza 

 

Koruzna vešča in koruzni hrošč naredita veliko škodo predvsem na tistih poljih, kjer 

se iz leta v leto sadi le koruza (monokultura). Škodo zaradi vešče in hrošča bi lahko 

omejili, če bi kolobarili. Vendar je Američanom bolj ekonomično gensko spremeniti 

koruzo tako, da vgradijo gen bakterije Bt (Bacillus thuringiensis) v DNK koruze. 

Tako vsaka celica koruze (tudi zrnje in cvetni prah) proizvaja strup proti škodljivcem 

in je rastlina veliko bolj strupena, kot če bi jo škropili z insekticidom. Z deli koruze 

pa se hranijo tudi druge žuželke ter tako poginjajo (npr. metulji monarhi, talni 

organizmi, polonice, vešče, pajki, katerih plen je živel na taki koruzi). Problem je 

tudi, da se cvetni prah z novo genetsko zasnovo z vetrom širi na običajne koruzne 

rastline. Tako nastajajo križanci, ki so grožnja ekološki in semenski pridelavi. Ta 
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koruza se pojavlja pod imenom MON 810 in je trenutno edina za gojenje dovoljena 

genetsko spremenjena rastlina v Evropi (Urbančič 2009).  

 

 

Gensko spremenjene živali  

 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je razvoj mikroinjiciranja DNA v zgodnji 

zarodek povzročil pravo revolucijo za uporabo transgeneze pri živalih. Prvič so 

znanstveniki dodali gene višjim organizmom (npr. sesalcem), s čimer so lahko v 

samem organizmu testirali, ali vnos dodatnih kopij normalnega oz. mutiranega gena 

povzroča določeno bolezen ali fenotip. Prva transgena žival s to metodo je bila 

laboratorijska miš (l. 1989), vendar so to tehniko nato uspešno uporabili tudi pri 

drugih sesalcih (govedo, ovce, koze idr.), ptičih, ribah, vinski mušici in drugih 

žuželkah. Metode transgeneze omogočajo, da pridobimo živali z želeno spremembo 

genoma, ki se deduje. Te metode so se sprva uveljavljale pri enostavnejših bioloških 

sistemih, kasneje pa vse bolj tudi pri višjih organizmih (Horvat 2008a). Nekatere 

uporabe transgenih živali v kmetijstvu imajo namen vnesti gene, ki bi povečali 

odpornost živali proti raznim boleznim (npr. proti slinavki), spremenili sestavo 

mleka, povečali prirast, izboljšali izkoriščanje krme in spremenili sestavo mesa. Ker 

je znano, da je tehnologija transgeneze pri domačih živalih še razmeroma 

neučinkovita v primerjavi z laboratorijskimi živalmi, je napredek tukaj počasnejši kot 

pri uporabi transgenih živali za biomedicinske namene. Na drugi strani pa so 

lastnosti, ki jih želimo spremeniti, zelo zapletene in jih je težko izboljševati z gensko 

spremembo posameznih genov. Poleg neučinkovitosti pa je negativna stran tudi 

negativni vpliv na zdravje in počutje živali, v javnosti se pojavljajo tudi pomisleki 

glede varnosti živali ter prav tako možnosti negativnih vplivov na okolje (Horvat 

2008b).  
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Ustvarjanje transgenskih živalih ima prihodnost tudi pri vzreji posebnih domačih 

živali, ki bi z mlekom proizvajale človeške beljakovine, uporabne v zdravstvene 

namene. Znanstvenikom je z gensko manipulacijo že uspelo, da se beljakovina, ki je 

potrebna za strjevanje krvi, izloča v ovčjem mleku in se uporablja za zdravljenje 

določenega tipa hemofilije. Izkazalo se je, da na ta način lahko proizvajajo 

beljakovine, ki se uporabljajo za zdravljenje različnih bolezni. Vse bolj pa vzbujajo 

upanje prašiči, kot »proizvajalci« človeških tkiv in organov. Z ustvarjanjem prašičev, 

katerim bi vnesli človeške gene za površinske značilnosti celic, ki bi lahko po 

presaditvi prelisičile prejemnikov obrambni sistem, pa bi lahko omogočili uspešno 

presaditev organov s prašiča na človeka (ksenotransplantacija). Veliko znanstvenikov 

pa ob tem svari pred nevarnostjo medvrstnega prenosa prašičjih bolezenskih virusov, 

ne nazadnje pa se ob tem pojavljajo tudi moralno-etični pomisleki v zvezi z uporabo 

živali v tovrstne namene. Leta 1994 so kanadski genetiki skupaj z ameriškimi in 

singapurskimi znanstveniki ustvarili linijo gigantskih transgenskih lososov. Ti so pri 

enem letu starosti približno enajstkrat večji od normalnih lososov enake starosti. 

Nekateri med njimi pa so celo do tridesetkrat presegli običajno velikost lososov. Gen 

za proizvodnjo rastnega hormona so v več kopijah z mikroinjekcijo vbrizgali v tri 

tisoč oplojenih jajčec. Po enem letu je bil vnesen gen učinkovit pri 6,2 % preživelega 

zaroda, ki je dosegel zavidljivo velikost. Ta genska modifikacija je pospešila tudi 

spolno zrelost rib, ki so potem prenašale svoje rastne sposobnosti na potomce. 

Problem vstavljanja novega gena v genom je, da se lahko ta vgradi poljubno na 

različna mesta v genomu živali, zato nikoli ne vemo, ali bo tak vstavljen gen deloval 

tako kot želimo ali pa bo njegovo delovanje zavrto, ker bo vgrajen na takšnem mestu, 

kjer so geni neaktivni in bo zato tudi na novo vstavljen gen neaktiven (Črne-Hladnik 

2004). 

  



11 
Sonjak Š. Potrošniki in gensko spremenjena hrana

   Dipl. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016 

 

 
 

Klon in kloniranje  

 

Klon je skupina genetsko enakih celic ali organizmov, ki so potomci ene same 

skupne celice ali organizma. Kloni celic nastanejo z mitozo pri evkariontih ali s 

cepitvijo pri prokariontih. Kloni večceličnih organizmov nastanejo z nespolnim 

razmnoževanjem. Pri živalih je kloniranje novega osebka iz odvzete telesne celice 

bolj zapleteno. Telesne celice so preveč specializirane, zato iz njih ne morejo vzgojiti 

celotnega novega osebka z vsemi različnimi tkivi. Kloniranje vretenčarjev poteka 

tako, da iz telesne celice odvzamejo jedro ter ga vnesejo v jajčno celico, ki so ji  

predhodno odstranili jedro. Iz tako nastale celice lahko vzgojijo celoten organizem 

(Kreft in Krapež 2006).  

 

Leta 1996 so na inštitutu Roslin na Škotskem, kjer se ukvarjajo z vzgojo gensko 

spremenjenih ovc, prvič klonirali ovco imenovano Dolly, klon pa jim je uspelo 

ustvariti iz celice odrasle ovce. Z vključitvijo nekega gena v jajčece obstaja le 

majhna verjetnost, da se bo le-ta vključil v genom in se pričel izražati, npr. kot 

beljakovina v mleku. Ko pa bi jim enkrat uspelo ustvariti transgensko ovco, ki lahko 

proizvaja večje količine uporabnega človeškega proteina v mleku, bi tehniko 

kloniranja lahko uporabili za proizvodnjo cele črede kloniranih ovac, ki bi lahko 

proizvajale snovi v mleku, katere bi bile uporabne v različnih medicinskih terapijah 

(Črne-Hladnik 2004). 
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Gensko spremenjena hrana 

 

Po predpisih Evropske unije je »gensko spremenjena hrana« uvrščena med nova 

živila, med tista živila in dodatke k živilom, ki so v prehrani prebivalcev EU 

uporabljeni le krajše časovno obdobje. Po definiciji, uveljavljeni v Evropski uniji, za 

tako spremenjeno hrano opredeljujejo: 

 

- živila ali dodatke, ki vsebujejo ali so sestavljeni iz gensko spremenjenih 

organizmov, 

- živila ali dodatke, ki so proizvedeni iz gensko spremenjenih organizmov. 

 

Pred uporabo gensko spremenjenih živil v prehrani je potrebno predhodno 

ovrednotiti morebitne škodljive vplive na zdravje ljudi in živali ter okolje. Presoja 

tveganja je primarno usmerjena na vrednotenje proteinov, kodiranih s transgeni, in 

produktov, ki so nastali kot posledica izraženih proteinov (Javornik 2004).  

Prvo gensko spremenjeno živilo, ki se je začelo na veliko prodajati, je bilo mleko, ki 

je vsebovalo rekombinantni goveji rastni hormon (rBGH). Šlo je za gensko 

manipulacijo, ki jo je patentirala družba Monsanto. Uprava za hrano in zdravila 

(FDA) je mleko proglasila za nenevarno človeško prehrano, še preden so bile 

dostopne informacije, kako to živilo vpliva na človekovo zdravje. Monsanto je 

rejcem zatrjeval, da bodo imele krave 30 % več mleka, hkrati pa je spodbujal tudi 

izločanje hormona IGF-1, ki ureja kravji metabolizem, spodbuja delitev celic in 

preprečuje celično odmiranje. Znanstveniki so opozarjali, da rBGH zvišuje raven 

inzulinu podobnih faktorjev rasti in da jih je možno povezati s pojavljanjem raka. 

Rejci so poročali o številnih vnetjih parkljev ali vimena zaradi rBGH. Leta 1991 je 

znanstvenik Univerze Vermont podal novico o resnih zdravstvenih težavah krav s 

tem hormonom, vključno s pojavom mastitisa in iznakaženimi telički. Glavni 

znanstvenik v Monsantu je zavračal vse kritike. Leta 1994 so odobrili prodajo tega 

mleka, ki vsebuje rBGH. Na embalaži, v kateri so prodajali to mleko, tega podatka 

seveda ni bilo, tako da se potrošniku ni bilo potrebno bati, ali se izpostavlja 

povzročiteljem raka ali ne. Čeprav je Monsanto zatrjeval, da je njihov rBGH med 
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najbolj preverjenimi zdravili v zgodovini ZDA, pa tega v resnici nikoli niso preverili 

(Engdahl 2008). 

 

 

V EU za varnost hrane skrbi Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

 

Ustvarjena je bila v okviru celovitega programa, namenjenega večji varnosti hrane v 

EU, zagotavljanju visoke ravni varstva potrošnikov ter ohranjanju zaupanja 

evropskih državljanov v preskrbi z varnimi živili. Njeno področje dela zajema 

varnost živil in krme, prehrano, zdravje in zaščito živali ter zdravstveno varstvo in 

zdravje rastlin. Delovanje Agencije je pregledno in javnost sproti obvešča o 

morebitnih nevarnostih (EFSA 2015). 

 

Do sprejetja uredbe (EU) 503/2013 je bila za študije toksikoloških učinkov potrebna 

60-dnevna študija, ki so jo potem, ko je Séralini s sodelavci predstavil prvo 

vseživljenjsko študijo na albinih podganah, kjer so preučevali potencialno toksičnost 

Roundup odporne gensko spremenjene koruze, spremenili v 90-dnevno študijo, saj je 

bilo dokazano, da so se po 60 dnevu krmljena začele kazati spremembe v obliki 

tumorjev (Séralini in sod. 2012). EFSA je pooblastila svojo GSO enoto, da pojasni 

cilje 90-dnevnih študij prehranjevanja z gensko spremenjenimi živili/krmili, ter da 

zagotovi navodila za uporabo splošnih načel, opisanih v EFSA Scientific Committee 

Guidance, za oblikovanje in analizo študij. Testni material za 90-dnevne študije mora 

izvirati iz poljskih poskusov (kadar je to mogoče) in mora biti reprezentativen za 

celotno gensko spremenjeno hrano/krmo. Primeri za nekatere testne snovi so na voljo 

za sojo, koruzo, peso in oljno ogrščico. Testni material prehrane je treba opredeliti in 

dokumentirati s pogoji stabilnosti in shranjevanja. Testiranje bi moralo vključevati 

dva odmerka, in sicer visok odmerek, ki predstavlja visoko stopnjo vključenega in ne 

predstavlja prehranskega neravnovesja ter nizko dozo nad pričakovano stopnjo 

potrošnikov, ki predstavlja delež v visokem odmerku. Test obravnava tudi možnost 

samo enega odmerka – visoke doze (EFSA 2015).   
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V številnih raziskavah pa se je že izkazalo, da lahko kronične toksične efekte 

dokažemo šele z daljšimi multigeneracijskimi študijami. Predvsem občutljivi 

parametri na toksikološke učinke so reprodukcija, rast in preživetje potomstva 

(Velimirov in sod. 2008). Najustreznejši so torej dolgoročni multigeneracijski 

eksperimenti, ki trajajo več let. Nekateri toksični efekti se izrazijo šele v daljšem 

časovnem obdobju ali pa pri naslednjih generacijah. Takšni učinki so npr. nastanek 

tumorjev, bolezni živčnega in imunskega sistema idr. GS rastlin ne smemo 

posploševati in enačiti, ampak moramo izvesti toksikološke raziskave in ovrednotiti 

rezultate za vsako GS krmno rastlino posebej (Séralini in sod. 2009). 

 

GS hrana in krma se primerjata z nespremenjeno različico. Postopek ocenjevanja 

vključuje analizo kompozicijskih, fenotipskih, molekularnih, hranljivih, agronomskih 

ter ostalih lastnosti, ki se primerjajo z značilnostmi izogene različice. V primerih, ko 

se pokaže razvojna, reproduktivna ali kronična toksičnost GS hrane, pa je potrebno 

takšno GS rastlino prepovedati oz. umakniti iz tržišča (Snell in sod. 2012). 

 

Kako se izogniti gensko spremenjenim živilom? 

 

Hrana v Evropi naj bi vsebovala samo kakšen odstotek GS sestavin, vendar se je 

temu že skoraj nemogoče izogniti, saj se le-te nahajajo enakomerno po živilih. 40 % 

pakiranih živil naj bi vsebovalo koruzne, kar 60 % pa sojine derivate. Večinski del 

GS soje in koruze ''konča'' v krmi za živali, ki je glavna točka tega eksperimenta. 

Ekološka živila s kontrolirano pridelavo in živila, ki so ustrezno označena, so edina, 

ki zanesljivo ne vsebujejo GS sestavin. Ekološka živila po mednarodnih standardih 

ne smejo vsebovati GS sestavin v primeru mesnih izdelkov, saj živali ne smejo biti 

krmljene z GS krmo. Zaradi pritiska  nevladnih in potrošniških organizacij za varstvo 

okolja so začeli večji proizvajalci in trgovske verige s hrano v Evropi prostovoljno 

označevati GS živila (Miklavčič 2000).  
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2.2 Prednosti in slabosti gensko spremenjenih organizmov in krme 

 

Zauživanje GSO je lahko dobro za zdravje, kot kaže primer zlatega riža. V riževi 

lupini je provitamin A, ki je potreben za vid. Več milijonov ljudi, predvsem v Aziji 

se prehranjujejo z oluščenim rižem, kar povzroča avitaminozo A, zaradi katere ima 

več ljudi hude in nepopravljive težave z vidom. Dodatek tega provitamina A v 

endosperm riža s pomočjo transgeneze opravičuje dosedanja prizadevanja na tem 

področju (Naquet 2002).  

 

Na drugi strani pa Greenpeace meni, da GS riž predstavlja tveganje za zdravje, 

okolje in bi lahko ogrozil hrano, prehrano in finančno varnost. Lahko se tudi zgodi, 

da bo GS riž kontaminiral riž, ki ni gensko spremenjen, kar bo vplivalo na 

tradicionalne, konvencionalne in ekološke pridelovalce riža, ki bodo izgubili svoje 

trge za prodajo, zlasti za izvoz, kar bo negativno vplivalo na preživetje kmetovalcev. 

Ko oz. če se iz gensko spremenjenega riža razvijejo nevarni ali nepričakovani učinki, 

lahko to vpliva na države, kjer je riž bistvena oz. glavna hrana, posledično pa bi 

ogrozili zdravje ljudi. Veliki odmerki beta karotena imajo lahko negativne učinke za 

zdravje ljudi, tudi v povezavi s kajenjem cigaret. Raziskovalci so ugotovili tudi, da te 

spojine iz beta karotena in vitamina A lahko blokirajo pomembno signalizacijo v 

celicah, kako natančno pa se beta karoten iz zlatega riža procesira v našem telesu in 

kako izdelke primerjati z naravnimi beta karoteni iz rastlin, še ni znano (Greenpeace 

2015).  

 

Bohanec (2008) z Univerze v Ljubljani, Biotehnične fakultete, je zagovornik gensko 

spremenjenih rastlin. Veliko prednost vidi predvsem v zmanjševanju škropljenja 

rastlin, saj pridelovalcem GS rastlin ni potrebno uporabljati škropiv, ki so draga, 

škodujejo zdravju in niso vedno učinkovita. Z uporabo GSR okolje ne bi bilo tako 

izpostavljeno vplivom kemije, potrošniki pa bi kupovali neoporečno in tudi cenejšo 

hrano.  
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Razlogi za pridelavo GS hrane:  

- manjša uporaba herbicidov in insekticidov, 

- povečanje pridelka in odpornost rastlin na neugodne rastne pogoje, kot so suha 

in slana rastišča, 

- odpornost na glivična obolenja, 

- izboljšana kakovost hrane, 

- učinkovitejše kmetovanje in boljši ekonomski odnos, 

- manjša poraba kemijskih sredstev in posledično ohranitev tal, vodnih virov in 

energije, 

- izboljšanje mikro in makro hranil, ki pripomorejo k zmanjšanju bolezni 

(Bohanec 2008). 

 

Na drugi strani Bavec (2008) piše o nasprotovanju GSR, ob tem pa se sklicuje na 

navedbe prof. dr. R. Jamesa z Univerze West Ontario v Kanadi, ki meni, da je 

verjetno največja nevarnost GSR vgrajevanje spremenjenih virusov iz njihovih genov 

v posevek. Dokazano je bilo namreč, da lahko kot rezultat genetske rekombinacije 

nastanejo zelo virulentni novi virusi. Sklicuje se tudi na dr. W. Howarda, otroškega 

patologa, ki v GSH vidi predvsem nevarnost alergij. 

 

Razlogi proti pridelavi GS hrane: 

  

- povečanje odvisnosti držav v razvoju od razvitega sveta, 

- poseganje v zakon narave in preseganje mej v naravi možnih procesov, 

- zmanjšanje biološke raznolikosti, 

- nadzorovanje svetovne pridelave, ki jo izvaja peščica najbogatejših držav, 

- medsebojno razmnoževanje in oplojevanje GSR na običajne rastline, saj je s 

tem ogroženo semenarstvo in ekološko kmetovanje, 

- patentiranje in eksplotacija naravnih virov, 

- potencialno tveganje za človeško zdravje in okolje zaradi nizke stopnje 

raziskanosti določenih učinkov potencialnega vpliva alergenov, nenamernega 
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prenosa transgenov na konvencionalne sorte zaradi prenosa peloda ali 

agrotehničnih ukrepov, 

- ti procesi so neobvladljivi, saj veter in žuželke raznašajo semena in cvetni 

prah kilometre daleč, 

- številni stranski učinki, ki jih lahko ima prenašanje genov iz enega organizma 

na drugega (predvsem možnost alergijskih reakcij zaradi sinteze novih 

beljakovin, ki jih telo ne prepozna), 

- znanstveno dokazano ogrožajo biodiverziteto nekaterih sorodnih vrst naravnih 

populacij,  

- brez ustreznega preverjanja in z že danimi dokazi o njihovi škodljivosti 

oblikujejo našo prehransko verigo, 

- podpora slabi kmetijski praksi, ki v imenu znanosti in multinacionalk za svoj 

ekonomski uspeh ustvarjajo in hkrati rešujejo nastale nepotrebne težave 

(Bavec 2008). 

 

Cotter s sod. (2015) je objavil sedem »mitov« o gensko spremenjenih rastlinah in     

resnico, ki se skriva za tem.  

 

1. Gensko spremenjene rastline lahko nahranijo svet.  

Resnica: ni GS pridelkov, ki bi bili namenjeni za visoke donose. Genski 

inženiring je slabo prilagojen za reševanje problemov lakote in 

podhranjenosti – krepi industrijski model kmetijstva, ki mu do sedaj še ni 

uspelo nahraniti sveta.  

2. Gensko spremenjene rastline so ključ za odpornost na podnebne spremembe. 

Resnica: genski inženiring zaostaja za konvencionalno selekcijo v razvoju 

rastlinskih sort, ki lahko pomagajo kmetijstvu, da se spopadejo s podnebnimi 

spremembami. Odpornost na podnebne spremembe pa je odvisna od 

kmetijske prakse, spodbujanja raznolikosti in negovanja tal in ne od 

poenostavljenega sistema kmetovanja z GSO, za katerega so te rastline 

ustvarjene.  

3. GS rastline so varne za okolje in človeka. 
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Resnica: dolgoročni okoljski in zdravstveni programi ne obstajajo ali pa so 

neustrezni. Neodvisni raziskovalci pa se pritožujejo, da imajo onemogočen dostop do 

materiala in raziskav. 

4. GS rastline poenostavijo zaščito pridelka. 

Resnica: po nekaj letnih težavah s pleveli, ki so odporni na herbicide in 

odporni škodljivci, se le-te pojavljajo kot odziv na herbicide in na insekte 

odporne GS pridelke, ki izhajajo iz uporabe dodatnih pesticidov.  

5. GS rastline so ekonomsko upravičene za kmete. 

Resnica: cene GS semen so zaščitene s patenti in njihove cene naraščajo 

zadnjih 20 let. Pojav plevelov in škodljivcev, ki so odporni na herbicide, še 

povečuje stroške kmetovalcev in še dodatno zmanjša njihov ekonomski 

dobiček. 

6. GS rastline lahko delujejo skupaj z ostalimi kmetijskimi sistemi. 

Resnica: GS rastline kontaminirajo rastline, ki niso gensko spremenjene. Do 

zdaj je bilo zaznanih več ko 400 incidentov s kontaminacijo. Tako je za 

kmetovalca skoraj nemogoče, da se njegove rastline ne bi kontaminirale z 

gensko spremenjenimi.  

7. Genski inženiring je najbolj obetavna pot inovacij za prehranske sisteme. 

Resnica: metode žlahtnjenja z »brez GSO« rastlinami so že dale vrsto 

značilnosti, ki so jih sprva obljubljali za GS rastline, npr. odpornost na 

bolezni, poplave ali suše. GS rastline niso le neučinkovita vrsta inovacij, 

ampak tudi omejujejo inovacije zaradi pravic intelektualne lastnine, ki so v 

lasti multinacionalk (Cotter in sod. 2015).   
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GSO in zdravje 

 

Gensko spremenjeni organizmi in hrana so na tržišču dostopni le nekaj desetletij in 

študij, ki bi vrednotile dolgoročni vpliv le teh na zdravje ljudi ni. Številne raziskave o 

GSO opredeljujejo tako njihove prednosti kot slabosti, zato se ni mogoče odločiti, ali 

imajo GSO pozitiven ali negativen vpliv na zdravje. Številne raziskave poročajo o 

sproščanju intrinzičnih antinutrientov in toksinov iz transgenih organizmov, znani so 

tudi primeri pogina živali, ki so se hranile z GSO. Vendar pa zasledimo tudi uspešne 

primere uporabe GSO, kot je uporaba “zlatega riža” v tretjem svetu, večji donos in 

manjša občutljivost transgenih rastlin na podnebne spremembe (Filip in Fink 2010). 

 

Porast alergij oz. nevarnost, da se pojavijo nove 

 

S tem, ko v hrano dajejo vedno več novih beljakovin, se bo povečalo tudi število 

potencialnih alergenov v hrani: problem lahko povzroči vnos tistih beljakovin, ki jih 

v živilih do zdaj niso uporabljali (npr. beljakovine virusov, bakterij, insektov, 

encimov). To bi lahko povzročilo, da bi se pojavile nove alergije, ki jih še ne 

poznamo (Miklavčič 2000).  

 

Rezistenca na antibiotike  

 

V genskem inženirstvu se geni, ki vsebujejo tudi rezistenco na antibiotike, pogosto 

uporabljajo v tarčnem organizmu. Splošna razširitev takšnih genov v populaciji 

rastlin in živali lahko pripomore k javnozdravstvenemu problemu rezistence 

mikroorganizmov na antibiotike (Filip in Fink 2010). 

 

Povečana koncentracija strupenih snovi 

 

Vnos tujih genov v rastline lahko povzroči pojav strupenih snovi ali koncentracijo 

obstoječih snovi, ki jih najdemo v poljščinah, pridelanih na klasičen način, vendar v 

človeku nenevarnih količinah (Miklavčič 2000).  
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Zanimiv pa je tudi Francoska raziskava iz  leta 2007, ki je bila opravljena s strani 

Odbora za neodvisne raziskave in informiranje o genskem inženiringu (CRII-GEN), 

ki je  pokazala, da je pri podganah, ki so jih 90 dni hranili s koruzo MON863, prišlo 

do nepravilnosti v jetrih, ledvicah in krvi, ki bi lahko bile posledica uživanja koruze 

MON863 (Cotter in sod. 2015). 

 

 

Glifosat 

 

Glifosat je herbicid s širokim spektrom delovanja in je najpogosteje uporabljen za 

zatiranje plevela pri pridelavi gensko spremenjenih poljščin, ki so odporne proti 

njemu. Kot vemo, v Sloveniji ni pridelave gensko spremenjenih rastlin, a so herbicidi 

na osnovi glifosata vseeno prisotni, saj so pripravki na osnovi glifosata najbolj 

uporabljena skupina pesticidov. Kmetje jih največ uporabljajo za zatiranje plevelov 

na strniščih, v vinogradih in tudi sadjarji. Glifosat je dolgo veljal za enega 

najvarnejših pesticidov, nemški inštitut za ocenjevanje tveganj je leta 2014 celo 

sklenil, da glifosat nima rakotvornih ali mutagenih lastnosti. Lani pa je mednarodna 

agencija za raziskave raka (IARC) glifosat uvrstila v skupino snovi, ki najverjetneje 

povzročajo raka (Zgonik 2015b), vendar pa je EFSA (2015) predlagala dodatno 

proučiti vsake od omenjenih možnosti o glifosatu, kot povzročitelju rakavih obolenj. 

Po komercialni navedbi setve GS rastlin v letu 1992 (slika 1), se je ekstremno 

povečala poraba glifosata (Vrain 2016). 
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Slika 1: Naraščanje uporabe glifosata pri različnih rastlinah v ZDA med letom 1992    

             in 2013 (Vrain 2016). 

 

 

V Ameriki so prvi testirali herbicid – glifosat v materinem mleku. V mleku mamic so 

našli visoke vrednosti glifosata, in sicer v 3 od 10 primerov. Največjo vsebnost 

glifosata so našli pri ženski s Floride (166 μg/L mleka). Šokantni rezultati kažejo 

kopičenje glifosata v ženskih telesih po časovnih obdobjih, ki so bila do sedaj 

ovržena tako iz regulativnih organov kot iz biotehniške industrije. Vsebnosti, najdene 

v materinem mleku, so 760- do 1600-krat višje kot dovoljuje Evropska direktiva za 

pitno vodo za vsebnost pesticidov. Prav tako so testirali tudi 35 vzorcev urina in 21 

vzorcev pitne vode po celotni Ameriki in ugotovitve so pokazale, da so bile 

vsebnosti v urinu 10-krat višje kot pri podobni raziskavi, ki so jo opravili v Evropi – 

Friends of the Earth Europe – leta 2013. Evropa ima največjo dovoljeno vsebnost 

posamičnega pesticida in s tem tudi glifosata v pitni vodi 1 μg/L. V svetu ni 

postavljene regulative za dovoljeno vsebnost glifosata v materinem mleku. Vsebnost 

glifosata za pitno vodo v Ameriki je 700 μg/L, kar je 7000-krat več, kot je dovoljeno 

v Evropi. Leta 2013 so v 18 državah po Evropi testirali vsebnost glifosata v urinu. 

Največje vsebnosti so našli v Švici (0,16 μg/L) in Latviji (1,82 μg/L). Laboratorijske 

in epidemiološke študije so potrdile, da lahko glifosat povzroči resne okoljske in 
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zdravstvene težave, kot npr. motnje žlez z notranjim izločanjem, celično smrt, okvaro 

DNA, raka, prirojene okvare in nevrološke motnje (Honeycutt in Rowlands 2014).  

Študija o vsebnosti glifosata v urinu ljudi in živali, ki jo je na Veterinarski fakulteti v 

Leipzigu opravila Krügerjeva s sod. (2014), je pokazala, da so imele krave iz 

ekološke reje (krmljene brez gensko spremenjene krme), manjše vsebnosti glifosata v 

urinu kot pa krave iz konvencionalne reje. Prav tako so vsebnost glifosata zaznali v 

različnih organih pri kravah: jetra, črevo, mišice, ledvice in vranica, kjer med organi 

ni bilo statističnih razlik. Vsebnost glifosata v urinu je višja pri tistih ljudeh, ki niso 

jedli ekološke hrane. Poleg tega je raziskava pokazala tudi, da imajo kronični bolniki 

večjo vsebnost glifosata v urinu kot pa zdravi ljudje. Vsebnost glifosata v človeškem 

urinu, je bila vedno pod 2 μg/L (Krüger in sod. 2014).  

V letih od 1995 – 2011 je v Ameriki znatno narastlo število avtističnih otrok (Slika 

2), prav tako pa se je v enakem časovnem obdobju povečala uporaba glifosata v 

pridelkih (Slika 1) (Seneff 2016). 

 

 

Slika 2: Razširjenost avtizma pri starosti 6 let v ZDA (Seneff in sod. 2015).  
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Lahko gensko spremenjeno hrano varno uživamo in ali potrebujemo testiranje 

na ljudeh? 

 

Zagovorniki pravijo, da se lahko gensko spremenjena hrana na trgu pojavi takrat, ko 

je ugotovljeno, da ne škodi zdravju potrošnika in ko le-ta pridobi ustrezno 

dovoljenje. Za večino gensko spremenjenih živali so ugotovili, da so »enakovredna« 

klasičnim živilom in ne pomenijo večjega tveganja za zdravje ljudi. Zato večletno in 

drago testiranje na človeških prostovoljcih ni potrebno. Gensko spremenjeno hrano v 

nekaterih delih sveta prodajajo že nekaj let in tukaj ni nobenega trdnega dokaza, da 

škoduje zdravju ljudi. Nasprotniki trdijo, da ni nobenega dokaza, da je gensko 

spremenjena hrana dolgoročno varna za uživanje. Trenutno izvajajo preizkuse le na 

podganah in drugih živalih; to delajo razna industrijska podjetja, ki to hrano tržijo. 

Znanstveni laboratoriji le malokrat preverijo rezultate teh raziskav. Znanstvene 

raziskave o dolgoročnih učinkih GS na zdravje ljudi niso bile opravljene. Posledice 

motenj v normalnem delovanju DNK, ki jih lahko povzroči genski inženiring, so 

lahko nepoznani stranski učinki za človeško zdravje (Miklavčič 2000).  
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2.3 Zakonodaja EU o GSO  

 

 

2.3.1 Ravnanje z GSO in pridelava GSR 

 

Na podlagi zakona o ravnanju z GSO (Uradni list RS, št. 23/05, 21/10 in 90/12), 

vlada Republike Slovenije ustanovi komisijo za ravnanje z GSO. Imenuje jo za 

obdobje štirih let, komisijo sestavlja 17 članov, naloge komisije pa so: spremljanje 

stanja in razvoja na področju uporabe genske tehnologije in ravnanja z GSO, 

sprejemanje stališč in mnenj ter pobud v zvezi z uporabo genske tehnologije in 

ravnanjem z GSO ter glede družbenih, etičnih, tehničnih in tehnoloških, znanstvenih 

in drugih vidikov ravnanja z GSO, svetovanje vladi in ministrstvom o zadevah v 

zvezi z uporabo genske tehnologije in ravnanjem z GSO, obveščanje in informiranje 

javnosti o stanju in razvoju na področju uporabe genske tehnologije in ravnanja z 

GSO, o svojih stališčih in mnenjih ter o svojem delu ter izmenjava podatkov in 

izkušenj s sorodnimi institucijami v tujini in sodelovanje z njimi. 

 

Živila in hrana, ki vsebujejo nad 0,9 % posamične gensko spremenjene sestavine, 

morajo biti na deklaraciji označene: izdelek vsebuje gensko spremenjeni organizem 

ali gensko spremenjen organizem. Tudi tiste gensko spremenjene sestavine, ki so 

pridobljene iz gensko spremenjenih organizmov. Trenutno veljavna evropska in 

nacionalna zakonodaja ne zahteva posebnega označevanja proizvodov živalskega 

porekla, ki so pridobljeni od živali, krmljenih z gensko spremenjeno krmo 

(Grobelnik Mlakar 2014). 

 

 

2.3.2 Označevanje hrane in krme 

 

Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja, je, da se potrošniku omogoči 

ustrezne in razumljive informacije o sestavi in vsebini živilskih izdelkov. Označba na 

živilu je vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oz. 

prodajalcem na eni strani in med kupcem oz. potrošnikom na drugi strani. Za kupca 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0882
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
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oz. potrošnika je najpomembnejše, da ima označba na živilu vse potrebne  

informacije o živilu, kar omogoči ustrezno izbiro in uporabo živila. Podatki na 

označbi morajo biti točni, dobro vidni, nedvoumni ter ne smejo zavajati potrošnika. 

Splošno označevanje je enotno za vse države članice EU in velja od 13. decembra 

2014. Predpisano je v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS, št. 24/05 in št. 

113/05). V EU kakor tudi v Sloveniji je označevanje živil in krme, ki je proizvedena 

ali vsebuje gensko spremenjene organizme (GSO), obvezno. Izdelki, ki so 

proizvedeni iz GSO, morajo biti označeni z besedami »gensko spremenjen« oziroma 

»proizveden iz gensko spremenjenega (ime organizma)«, mleka, mesa, rib, jajc in 

drugih izdelkov. Živali, ki so bile krmljene z gensko spremenjeno krmo, ni potrebno 

posebej označevati, prav tako tudi ne fermentiranih izdelkov, proizvedenih s 

pomočjo gensko spremenjenih mikroorganizmov (npr. jogurti, siri). To pa velja tudi 

za živila, kjer so uporabljeni encimi, ki so proizvedeni iz gensko spremenjenih 

mikroorganizmov. Označevanje ni potrebno za živilo oz. krmo, ki vsebuje pod 0,9 % 

posamičnega dovoljenega GSO, pod pogojem, da je prisotnost v tem izdelku 

naključna, kar pa mora proizvajalec tudi dokazati (Uradni list RS, št. 1830/2003). 

  

Označevanje živil živalskega porekla, ki so bila pridelana/proizvedena brez uporabe 

genske tehnike 

 

Veljavna zakonodaja, v kateri je meso živali, ki so bile krmljene s krmo iz GSO, ne 

določa, da bi takšna živila morala biti označena. V Sloveniji je skoraj 50 % krme za 

živali pridelane iz GS surovin. Primer: če bi ena od sestavin paštete vsebovala 

beljakovino, ki izvira iz gensko spremenjene soje, potem bi to moralo biti označeno 

na deklaraciji. Na deklaraciji pa ne bi bilo potrebno označiti, da je bila žival, katere 

meso je bilo uporabljeno za izdelavo paštete, krmljena z GS krmo (Peterman 2013). 
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Stanje v EU glede označevanja hrane brez GS, sheme in ocenjevanje potreb po 

morebitnih usklajevanjih 

 

Avstrija 

 

ARGE (program za izdelke pridelane/proizvedene brez genske tehnike), je neodvisna 

organizacija sestavljena iz članic maloprodaje, proizvajalcev hrane in krme, varstva 

okolja, varstva potrošnikov in kmetijskih zadrug. Septembra 1997 je ARGE – 

»Gentechnikfrei« objavil prvi osnutek smernic za označevanje živil brez GSO, aprila 

leta 1998 je bila publikacija prvič objavljena. Leta 2008 so bile objavljene državne 

smernice za zahteve označevanja konvencionalne hrane, ki je bila proizvedena brez 

GSO. Namen smernic je dovoljenje proizvajalcem hrane brez GSO, da pridejo na trg 

in da spoznajo potrošnikove interese glede teh proizvodov ter jim omogočijo 

odločitev. Smernice želijo zapolniti prostor v EU zakonodaji tudi glede označevanja. 

Pravila označevanja: pod nacionalno shemo je lahko označeno »Gentechnikfrei 

Erzeugt« ali »Ohne Gentechnik hergestellt«, če je v skladu z zahtevami, ki so 

opisane v smernicah Austrian Codex Alimentarius. Lahko so uporabljeni tudi drugi 

opisi in smernice, ki zagotovijo pogoje za označitev prehrambnih produktov. Edina 

zahteva za krmo je, da je primerna za proizvodnjo hrane brez genske tehnike. Brez 

GSO so po navadi označeni izdelki za vsakdanjo uporabo: jajca, zelenjava, meso in 

žita (ICF 2013). 
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Slika 3: Označevanje brez genske tehnologije pridelanih živil v Sloveniji (1), Avstriji 

(2), Nemčiji (3), Franciji (4) in ZDA (5) (ICF 2013) 

 

 

Francija 

 

Francija v zakonodaji nima določenega specifičnega logotipa za označevanje. 

Obstajajo različne mejne vrednosti za prisotnost gensko spremenjene hrane: < 0,1 % 

za rastline in sestavine rastlinskega izvora, < 0,1 % za predelane in nepredelane 

sestavine živalskega izvora iz živali, ki so krmljene z krmo, ki ne vsebuje GS 

sestavin in < 0,9 % za predelane in nepredelane sestavine živalskega izvora iz živali, 

ki so krmljene s krmo, ki ni v skladu z EU označevanjem. Označevanje brez GSO je 

potrebno za živalsko hrano in njene produkte, proizvodni proces pa določi, ali je 

živilo primerno za označbo ali ne (ICF 2013).  

 

 

Nemčija 

 

Znak »Ohne Gentechnik« je v lasti Ministrstva za prehrano, kmetijstvo in varstvo 

potrošnikov. Nemški sistem označevanja temelji na postopku kontrole in 

certifikacije, ta pa se opira na spremljanje, ki temelji na pregledih in analizah inputov 
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do končnega izdelka, in ne toliko na sam končni izdelek. Proizvodni proces mora 

upoštevati določene zahteve in le-te morajo biti potrjene. VLOG (Društvo za hrano 

brez genskega inženiringa) je pristojen za potrditev in upravljanje znaka »Ohne 

Gentechnik« in je zato pooblaščen za izdajo dovoljenja podjetjem, ki želijo 

uporabljati označbe na svojih izdelkih. Proizvajalci morajo zagotoviti 

dokumentacijo, ki dokazuje, da sestavine ne vsebujejo GS komponent za uporabo 

logotipa »Ohne Gentechnik« (ICF 2013). 

 

 

ZDA 

 

Za razliko od Evropske unije, v Združenih državah Amerike označevanje gensko 

spremenjenih živil ali njihovih sestavin ni potrebno, vendar so se v zadnjem času 

začela pojavljati živila, ki so označena. V tem primeru morajo biti označena živila, ki 

vsebujejo nad 0,9 % gensko spremenjenih sestavin, tako kot v Evropi. V ZDA je tudi 

veliko samo deklarativnega označevanja brez standardov in preverjanj, ter za naravne 

proizvode ni zakonodaje. Zaradi interesa potrošnikov so leta 2005 pričeli s pripravo 

standarda, ki je prerasel v označevanje »Non-GMO Project« in leta 2010 so se na 

izdelkih pojavile prve označbe (Non-GMO Project 2016). Do danes je v trgovskih 

verigah že preko 40.000 preverjenih produktov, ki ne vsebujejo GSO. Oddelek za 

ekološko kmetijstvo Združenih držav Amerike (USDA), prepoveduje uporabo 

gensko spremenjenih organizmov v ekološkem kmetijstvu, vendar ne zahteva 

testiranja, saj mora le-to plačati certificiranec. Ukrepa v primeru naključne 

kontaminacije in dokazuje, da ekološko postaja vse bolj kontaminirano s strani GSO-

jev (Ross 2016). 
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Slovenija 

 

V Sloveniji so septembra leta 2011 na Inštitutu za kontrolo in certifikacijo (IKC UM) 

Univerze v Mariboru razvili privatno shemo označevanja »brez GSO«, ki je 

certifikacijski organ za ekološke, integrirane ter za ostale sheme kakovosti. 

Certifikacijski organ za označevanje »brez GSO« iz Avstrije je pomagal IKC UM  

pri pripravi standarda in zagotavljanju usposabljanja zaposlenih. Zaradi neinteresa 

države, povpraševanja potrošnikov o označevanju »brez GSO« in zaradi 

zainteresiranosti slovenskih proizvajalcev mleka in mlečnih izdelkov za certificiranje 

njihovih proizvodov je shemo za označevanje razvil IKC UM. Leta 2013 je bilo v 

Sloveniji 160 produktov, ki so bili označeni kot pridelani/proizvedeni brez genske 

tehnike in so pokrivali približno 16 % vseh označb mleka in mlečnih izdelkov, ki so 

pridelani v Sloveniji. Prodaja produktov, ki so certificirani in označeni kot »brez 

GSO«, se je od leta 2011 povišala za 20 % (ICF 2013). Do danes imamo v Sloveniji 

že okoli 500 certificiranih produktov, ki so  označeni kot pridelani/proizvedeni brez 

genske tehnike (Dvoršak–Koren 2016). 

 

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM je v letu 2011 razvil zaseben standard 

»Pridelano/proizvedeno brez GSO – brez gensko spremenjenih organizmov«©. Ta 

standard omogoča nadzorovan sistem certificiranja od proizvodnje osnovne surovine 

do končnega živila. Kot eden osnovnih stebrov proizvodnje živil so mešalnice krmil. 

V postopku kontrole mešalnic je pozornost namenjena:  

- poreklu, transportu, prevzemu in skladiščenju osnovnih surovin, 

- proizvodnemu procesu, 

- označevanju, 

- skladiščenju, 

- transportu do končnega porabnika. 
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Vsa certificirana krmila so označena kot »Primerno za proizvodnjo živil brez GSO«, 

kontrolira pa jih IKC UM. Proizvajalci certificiranih krmil se uvrstijo tudi na seznam 

certificiranih krmil, ki je v pomoč certificiranim proizvajalcem živil (IKC UM 2013). 

 

Da bi lahko zagotovili, da je posamezno živilo ali sestavina res proizvedena brez 

prisotnosti genske tehnologije, so v sistem certificiranja vključeni: 

- proizvajalci oz. mešalnice krmil, 

- trgovci in distributerji soje in krmil, 

- živilsko-predelovalni obrati in njihovi podizvajalci (kooperanti – rejci), 

- kmetijska gospodarstva, ki neposredno tržijo živila z oznako »Brez GSO« (IKC 

UM 2013). 

 

 

Slika 4: Označba za živila pridelana v okviru sheme »pridelano /proizvedeno brez 

GSO« (1) in primer certifikata podeljenega za shemo certifikacijski obrazec 

za prijavo v postopek certificiranja (2) (IKC UM 2013) 
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Z oznako »Pridelano/proizvedeno brez GSO« so lahko označena naslednja 

certificirana živila: 

 

- mleko in mlečni izdelki, 

- meso in mesni izdelki, 

-  jajca in 

- druga živila, ki so izdelana iz soje, koruze in oljne ogrščice oz. vsebujejo te 

sestavine  

  

Prvo v Sloveniji certificirano in označeno živilo »pridelano/proizvedeno brez GSO« 

je bila kisla smetana Mlekarne Celeia (Slika 5 ), ki je februarja 2012 prva v Sloveniji 

pridobila certifikat za vse mlečne proizvode, saj so poleg krme na kmetijah, ki 

dobavljajo mleko tej shemi prilagojeni tudi vsi postopki v predelavi vključno z 

zamenjavo kultur, ki niso gensko spremenjene. Med večjimi pridelovalnimi obrati je 

v shemo npr. vključeno podjetje Pečjak z jajčnimi testeninami iz jajc proizvedenih 

brez GS krme (IKC UM 2013). 

 

 

–Slika 5: Prvo certificirano živilo v Sloveniji pridelano in proizvedeno »brez GSO« (1– 

desno) in jajčne testenine iz jajc proizvedenih brez GS krme (2– levo) (IKC UM 

2013) 

  



32 
Sonjak Š. Potrošniki in gensko spremenjena hrana

   Dipl. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016 

 

 
 

Certificirane sheme kakovosti ali nacionalno zakonodajo, ki omogoča označevanje 

hrane pridelane/proizvedene brez uporabe genske tehnologije imajo tudi v 

Luksemburgu, J Tirolskem, Italiji, na Madžarskem pa bo zakonodaja pripravljena še 

v tem letu. Prej opisani načini označevanja (Avstrija, Francija, Nemčija, ZDA in 

Slovenija) so bili predstavljeni na mednarodni konferenci »International GMO-free 

Labeling Conference« na Dunaju 24.04.2016, kjer so bili prikazani tudi rezultati 

delovne skupine za označevanje hrane brez GSO. Oblikovana sta bila dva 

dokumenta: 

 

- standard za proizvodnjo in označevanje hrane »brez GSO« in 

- standard o tveganjih proizvodnih procesov »brez GSO«, 

 

ki sta na razpolago v projektu prej omenjenih sodelujočih držav, ki jih lahko 

implementirajo v novo zakonodajo ali da začnejo ta usklajena pravila uporabljati v 

okviru svojih pravil. S poenostavljanjem pravil označevanja in kontrole ter 

certifikacijskih postopkov bo zagotovljena ekvivalenca in zaupanje tudi pri prodaji 

tako označenih živil preko državnih meja (Gaugitsch 2016). 

 

 

Posebnosti Slovenije glede gojenja GSO 

 

Za samo Slovenijo je urejanje gojenja GSO zaradi slovenskega prostora še posebej 

pomembno. Na eni strani imamo izjemno pestrost zaradi ekosistemov in biotske 

raznovrstnosti ter klimatsko-talnih razmer, na drugi strani pa na večini območij 

»filigransko« kmetijsko strukturo ter tesno prepletanje obdelovalnih zemljišč, gozdov 

in drugih zemljišč. Območje Slovenije je zaradi tega tudi posebej občutljivo in 

morebitno gojenje ali vnos GS rastlin ima zato lahko še veliko hujše posledice. 

Pomembno je tudi dejstvo, da gojenje GSO ogroža obstoj ekološkega kmetijstva in 

proizvodnjo ekoloških živil, kjer je raba GSO prepovedana. Kljub različnim 

sistemom urejanja gojenja pa vse pogosteje prihaja do neželenega onesnaževanja 

ekoloških posevkov z GSO. V primeru gojenja GSO za trg so pomembni tudi socio-
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ekonomski vidiki, saj izkušnje kažejo, da popolna ločitev gensko spremenjenih od 

gensko nespremenjenih rastlin ni možna, zato se je potrebno pri gojenju GSO 

ukvarjati tudi z vprašanji ekonomske in socialne ogroženosti tistih kmetov, ki bi bili 

prizadeti zaradi kontaminiranosti svojih pridelkov. Pomembni pa so tudi odnosi med 

kmeti, prav tako pa tudi med kmeti in potrošniki, ki se zaradi gojenja GSO lahko 

začnejo krhati (Inštitut za trajnostni razvoj 2007). 

 

 

Zakon o soobstoju 

 

Z vstopom v EU smo sprejeli evropsko zakonodajo GSO v prehranski verigi, vendar 

večinoma v krmi za živali, kjer je najpomembnejša beljakovinska sestavina gensko 

spremenjena soja, ki je uvožena iz Amerike, zaradi katere lahko pri uporabi ali 

transportu pride do kontaminacije in se ob nepazljivostih lahko znajde tudi na 

ekoloških kmetijah. Določbe tega zakona se uporabljajo za gensko spremenjene 

kmetijske rastline, ki imajo dovoljenje za dajanje na trg za namen pridelave v skladu 

s predpisi, ki urejajo gensko spremenjene organizme na prostem ali v zaščitenem 

prostoru. Za zagotavljanje soobstoja in preprečevanje nenamerne prisotnosti GSO v 

kmetijskih rastlinah oziroma pridelkih, ki niso GSR, se posevku GSR določijo 

varovalni, zadrževalni oziroma pribežališčni pas, v katerih se izvajajo ukrepi, 

določeni v drugem, tretjem oziroma četrtem odstavku tega člena (Uradni list RS, št. 

41/09 in Uradni list RS, št. 69/15). Z zakonom o soobstoju GSR s preostalimi 

kmetijskimi rastlinami ima Slovenija zakonsko urejeno področje o pridelavi GSO, 

kar pomeni nadzor, sledenje in odškodninsko odgovornost za potencialno škodo. 

Uzakonjeni so tako varovalni pasovi, različno veliki za posamezne kulture in 

predpisano je izobraževanje za pridelovalce, ki bodo morali spoštovati ukrepe za 

preprečevanje nenamerne kontaminacije drugih kmetijskih rastlin oziroma okolja 

(Šoštaršiš 2009). 
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Zakon o prepovedi ali omejevanju pridelave gensko spremenjenih rastlin 

 

Slovenija na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo GSO, in na podlagi ZSGSROKR 

(Zakon o soobstoju gensko spremenjenih kmetijskih rastlin z ostalimi kmetijskimi 

rastlinami) doslej ni mogla omejiti ali prepovedati pridelave v EU dovoljenih GS-

rastlin na svojem ozemlju. Direktiva EU z dne 11. marca 2015 pa omogoča državam 

članicam EU možnost, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO na svojem ozemlju. 

Ključni cilj predloga Zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko 

spremenjenih rastlin je zato prenos določb Direktive 2015/412/EU v slovenski pravni 

red, da se določi pravna podlaga za sprejetje ukrepov za omejitev ali prepoved 

pridelave GS-rastlin na celotnem ozemlju ali delu ozemlja RS (Urad vlade RS za 

komuniciranje 2015). Ta zakon v skladu s 26.b in 26.c členom Direktive 2001/18/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju 

gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 

90/220/EGS, zadnjič spremenjene z Direktivo (EU) 2015/412 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o spremembi Direktive 2001/18/ES glede 

možnosti držav članic določa, da omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih 

organizmov (GSO) na svojem ozemlju. Države članice so imele od 2. aprila 2015 do 

3. oktobra 2015 možnost, da zahtevajo geografsko izključitev celotnega slovenskega 

ozemlja za pridelavo GSO, komisija pa bi zahtevo države članice brez odlašanja 

priložila vlagatelju ter drugim državam članicam (Direktiva EU 2015/412). 
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2.4 GSO in mnenje potrošnikov  

 

Potrošniške organizacije pod okriljem Svetovne potrošniške organizacije – 

Consumers International in Evropske potrošniške organizacije – BEUC, katerih 

članica je tudi Zveza potrošnikov Slovenije, sicer kategorično ne zavračajo genskega 

inženiringa v prehrani in kmetijstvu, pod pogojem, da njihova uporaba temelji na 

načelu previdnosti, ki vključuje: 

 

- testiranje učinkov GS hrane na zdravje na človeških prostovoljcih, podobno kot 

za aditive in zdravila,  

- jasno in popolno označevanje vseh živil ali njihovih sestavin, pri proizvodnji 

katerih so bile uporabljene metode genskega inženiringa (četudi v končnem 

izdelku ni mogoče več ugotoviti GS beljakovin),  

- ohranjanje zadostne ponudbe hrane, predelane na klasičen način, ki bo 

potrošnikom omogočila izbiro, 

- uvedbo ukrepov, ki bodo preprečevali prenašanje genov GS kulturnih rastlin na 

klasično ali ekološko gojenje istovrstne rastline,  

- uvedbo odgovornosti podjetij do okolja, če pride do namernega ali nenamernega 

prenosa genov, to namreč povzroča materialno škodo klasičnim ali ekološkim 

pridelovalcem hrane, saj svojih pridelkov ne morejo več prodajati kot gensko 

nespremenjene (Miklavčič 2000).  

 

Tematike, ki so povezane z GSO, postajajo del vsakdanjega življenja potrošnika. 

Rezultati javnomnenjskih anket so pokazali, da med respondenti v slovenskem 

prostoru vlada negativen odnos do GSO. To se kaže kot zavračanje GS živil, 

strinjanje s prekinitvijo uporabe GSO, nekupovanje GS izdelkov in negativno mnenje 

delovanju inšpekcijskih služb. Glavni problem, po mnenju respondentov, je v 

kvalitativni kot kvantitativni analizi, vpliv GSO na zdravje ljudi. Zdi se, kot da 

današnje, prav tako pa tudi raziskave iz preteklosti, s svojimi spoznanji ne dosežejo 

potrošnika kot ciljne skupine. Rezultati raziskave pa so pokazali tudi na povezavo 

med skrbjo za zdravje in ceno izdelka. Večina respondentov v intervjujih je 
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zaskrbljena glede vpliva GSO na zdravje ljudi, vendar pa bi vseeno kupili GS živilo, 

če bi bilo cenejše (Raspor in sod. 2009). 

 

Potrošniki imajo v dialogu o uporabi biotehnologije odločilno vlogo, saj v prehranski 

verigi nastopajo kot končni potrošnik, so najštevilčnejša skupina v razpravi o koristih 

in nevarnostih uporabe novih tehnologij, prevelika in raznovrstna ponudba blaga pa 

je sčasoma utrdila njihovo moč. Javno komuniciranje je zato primarnega pomena, saj 

se skozi javne razprave širijo informacije, ki vplivajo na vrednostne ocene 

zainteresiranih in usklajujejo različne etične vidike (Sjöberg 2004). 

 

Analiza novinarskih prispevkov slovenskih tiskanih in televizijskih medijev, ki so 

leta 2009 in 2010 objavili več kot pet prispevkov o GSO, je pokazala, da so imeli 

mediji večinoma negativno stališče glede GSO, kot vir pa so navedli slovenske 

politike in nevladno okoljsko organizacijo. Med posameznimi GS organizmi so 

največ obravnavali GSO na splošno, najmanj pa GS živali. Ključna tema je bila 

obravnavanje okoljskega tveganja, še posebej znanstvena negotovost, manjša 

biološka raznovrstnost in politično tveganje. Med temami, kjer so bile koristne GSO, 

so prevladujoče navajali okoljsko, predvsem manjšo onesnaženost okolja. Rezultati 

posameznih virov so pokazali, da je tema večine tveganj GSO največkrat nevladna 

okoljska organizacija, slovenski politiki in predstavniki kmetijskih organizacij 

(Erjavec in Zajc 2011). 

 

Nasprotovanje GS živilom in pridelkom se velikokrat razlaga kot napačno dojemanje 

tveganj v javnosti. Znanstvena ocena je pokazala, da tveganj iz GS hrane in poljščin 

ni in da je obveščanje iz zaupanja vrednih virov. Iz nekaterih intervjujev 

Eurobarometra, ki so jih opravili z laiki, je iz raziskave razvidno, da evropska javnost 

zavrača GS pridelke in hrano. Nekateri anketiranci se zavedajo tako tveganj kot tudi 

koristi uživanja GS hrane. Vendar pa za nekatere ena lastnost, npr. korist, prevladuje 

nad tveganjem. Pri anketirancih je oblika tveganja pomembna pri odnosu do GS 

hrane. Posledica tega pa je pomanjkanje osveščenosti glede GS hrane in pridelkov, 



37 
Sonjak Š. Potrošniki in gensko spremenjena hrana

   Dipl. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016 

 

 
 

vprašljiva pa je tudi osveščenost o tveganjih, ki bi lahko spremenile javno mnenje 

(Gaskell in sod. 2004).  

 

Na podlagi telefonske mnenjske raziskave o gensko spremenjenih organizmih, ki jo 

je objavila Umanotera (2002), je bil pridobiti podatke o poznavanju in stališču 

prebivalcev Slovenije do uporabe gensko spremenjenih organizmov. Velikost vzorca 

je bila 513 anketirancev. Njihova ugotovitev je bila, da se je v slovenskem 

medijskem prostoru tematika o GSO že kolikor toliko uvedla. Na to kaže podatek, da 

je za pojem GSO slišalo že dve tretjini anketirancev. V raziskavi, ki jo je leta 2007 

opravila Zveza potrošnikov Slovenije, je sodelovalo 1097 anketirancev iz celotne 

Slovenije. Polovica (49 %) anketirancev je menila, da so prednosti GSO v nizkih 

cenah, a kljub temu jih je 43 % dejalo, da jih skrbi njihov vpliv na okolje, 51 % pa 

jih je menilo, da imajo dolgoročen vpliv na zdravje ljudi. 75 % anketirancev ne bi 

nikoli kupilo gensko spremenjene hrane, 85 % anketirancev pa meni, da nimajo 

dovolj informacij o gensko spremenjeni hrani (Consumerschoice 2008). V 

javnomnenjskih raziskavah, ki sta ju opravili Perkova (2006) in Potočnikova (2012), 

so potrošniki v obeh primerih z več kot 90 % odgovorili, da bi morali biti izdelki oz. 

živila živalskega izvora (mleko, meso, jajca), tista, ki so proizvedena brez gensko 

spremenjenih organizmov v Sloveniji, prav tako označeni kot »brez GSO«. Tudi na 

Nizozemskem so opravili raziskave med potrošniki, kjer je kar 80 % anketirancev 

odgovorilo, da je razpoložljivost izdelkov »brez GSO« za njih pomembna. Prav tako 

so potrošniki v 65 % v javni debati izjavili, da bi morali vsi izdelki, ki ne vsebujejo 

gensko spremenjenih organizmov, označeni tako, da bi potrošniki bili absolutno 

prepričani, da so izdelki resnično »brez GSO« (ICF 2013).  
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3 MATERIAL IN METODE DELA 

 

 

V empiričnem delu diplomskega dela smo opravili raziskavo, v kateri smo o gensko 

spremenjeni hrani anketirali potrošnike. 

 

3.1 Anketiranje potrošnikov 

 

Potrošniki so bili izbrani naključno, tisti, ki imajo dostop do spleta. Izvedena je bila 

mnenjska anketa, s katero smo poizkušali ugotoviti, kakšno je razmerje med 

potrošnikom in gensko spremenjeno hrano oz. kakšen je odnos potrošnika do gensko 

spremenjene hrane. 

 

Anketa je zajemala 23 vprašanj zaprtega tipa in na vsako vprašanje je bil možen le en 

odgovor. Eno podvprašanje je bilo odprtega tipa. V obdelavo je bilo zajetih 730 

anket iz vseh slovenskih regij. Iz vsake slovenske regije smo dobili določeno število 

anket glede na število prebivalcev v posamezni regiji, ko smo dosegli norme za 

posamezno regijo, se je spletna anketa zaprla za tisto regijo, ki je dosegla normo in 

potrošniki ankete niso mogli več reševati. Iz osrednjeslovenske regije smo dobili 103 

ankete, iz podravske 93, gorenjske 89, savinjske 97, pomurske 46, zasavske 35, 

koroške in obalno-kraške 42, JV Slovenije 40, notranjsko-kraške 50, goriške 40 in 

spodnjeposavske 53 anket. Neodvisne spremenljivke, na katere smo bili pozorni, so 

bile starost, spol, regija, izobrazba in okolje, iz katerega prihaja potrošnik. Pri 

posameznih vprašanjih smo anketo analizirali glede na spremenljivko, ki je imela po 

našem mnenju največji vpliv na problematiko, ki smo jo preučevali. Anketa je bila na 

spletu aktivna v obdobju od 18. 2. 2016 do 20. 4. 2016. Vse ankete so bile opravljene 

preko spleta. 

 

Anketa je dostopna na spletni strani: https://www.1ka.si/a/81577.  

 

Pridobljene podatke smo analizirali z uporabo opisnih statistik, za kar smo uporabili 

program IBM SPSS (Statistical Pacage 38ort he Social Sciences) 24.0 za Windows. 

https://www.1ka.si/a/81577
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Pri metodah opisnih statistik smo izdelali preglednice s frekvenčnimi porazdelitvami 

in izpeljali Pearsonov hi-kvadrat test ter v skladu z njim izdelali kontingenčne 

preglednice.  

 

V prvi fazi obdelave podatkov smo le-te uredili in preverili popolnost rešenih 

anketnih vprašalnikov. Zaradi spletnega programa, ki je sam izločal ankete, ki niso 

bile popolno rešene, ni bilo potrebno izločiti nobenega vprašalnika. 

 

Anketni vprašalnik za potrošnike je v Prilogi 1.  

 

 

3.2 Socio-ekonomski podatki o anketirancih 

 

Od vseh 730 anketiranih je bilo 38,2 % anketirancev starih od 18 do 30 let, 29 % od 

31 do 45 let, 23,2 % od 46 do 60 let in 9,6 % tistih, ki so bili stari nad 60 let 

(Preglednica 1). Le 6,6 % vseh anketirancev ima dokončan magisterij ali doktorat, 

28,2 % anketirancev ima dokončano univerzitetno izobrazbo, 26,6 % anketirancev 

ima končano višjo ali visoko izobrazbo in več kot 38 % (38,6 %) anketirancev ima 

dokončano le osnovno ali srednjo šolo. Več kot polovica anketiranih (62,7 %) je 

doma s podeželja ali manjšega naselja, 10,3 % anketiranih je doma iz predmestja in 

27 % vseh anketirancev prihaja iz mesta. Od vseh anketiranih jih 12,7 % prihaja iz 

podravske regije, 14,1 % iz osrednjeslovenske regije, 13,3 % jih je iz savinjske regije 

ter 12,2 % vseh iz gorenjske regije. Iz koroške in obalno-kraške regije je 5,8 % 

anketirancev ter iz JV Slovenije in goriške 5,5 % vseh anketiranih. Iz pomurske 

regije je prihajalo 6,3 % anketirancev, iz notranjsko-kraške pa 6,9 % vseh 

anketirancev. Najmanj anketirancev je prihajalo iz zasavske regije, in sicer 4,8 %. Iz 

spodnjeposavske regije pa je prihajalo 7,3 % vseh anketirancev. Od vseh anketiranih, 

ki so sodelovali pri vprašalniku, je bilo kar 69,2 % žensk in 30,8 % moških, kar pa ne 

odraža stanja v Sloveniji, saj je po zadnjih podatkih v Sloveniji 51,3 % žensk in 49,7 

% moških (SURS 2015), so pa so pretežno ženske tiste, ki opravljajo večino nakupov 

hrane v gospodinjstvih.  
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Preglednica 1: Razporeditev anketiranih potrošnikov glede na starost, izobrazbo, okolje, kjer bivajo,               

                        regijo in spol     

 

Socio-ekonomski parametri Število Delež (%) 

Starost   

18−30 let 279 38,2 

31−45 let 212 29,0 

46−60 let 169 23,2 

61−75 let 70 9,6 

Izobrazba   

Osnovno-/srednješolska 282 38,6 

Višje-/visokošolska 194 26,6 

Univerzitetna 206 28,2 

Magisterij 34 4,7 

Doktorat 14 1,9 

Kraj bivanja   

Podeželje 294 40,3 

Manjše naselje 164 22,3 

Predmestje 75 10,3 

Mesto 197 27,0 

Regija   

Podravska 93 12,7 

Osrednjeslovenska 103 14,1 

Savinjska 97 13,3 

Gorenjska 88 12,0 

Koroška 42 5,8 

Obalno-kraška 42 5,8 

JV Slovenija 40 5,5 

Goriška 40 5,5 

Pomurska 46 6,3 

Notranjsko-kraška 50 6,9 

Zasavska 35 4,8 

Spodnjeposavska 53 7,3 

Spol   

Ženski 505 69,2 

Moški 225 30,8 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO  

 

 

4.1 Poznavanje GSO 

 

Glede na rezultate so potrošniki v večini (95,8 %) seznanjeni s pojmom gensko 

spremenjen organizem (Preglednica 2). V starostni skupini od 18 do 30 let so 

potrošniki najmanj osveščeni o GSO, v starostni skupini od 61 do 75 let pa so 

potrošniki o GSO seznanjeni v največji meri (98,6 %). Na podlagi teh rezultatov 

lahko hipotezo, da je slovenski potrošnik seznanjen s pojmom GSO, potrdimo. 

Spremenljivki starost in seznanjenost s pojmom GSO sta statistično značilno 

povezani, saj je P vrednost pridobljena s hi-kvadrat testom < 0,05. Starost vpliva na 

seznanjenost potrošnikov o gensko spremenjenih organizmih.   

 

Do podobne ugotovitve so prišli tudi v raziskavi pri Umanoteri (2002), saj je bilo že 

takrat z pojmom GSO seznanjenih 65 % slovenskega prebivalstva, do danes pa je to 

število narastlo že skoraj na 100 %, kar je zelo dober podatek.  
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Preglednica 2: Seznanjenost slovenskih potrošnikov o GSO glede na starost 

 

Poznate pojem gensko spremenjen organizem (GSO)? 

 

  

   18−30 let 31−45 let 46−60 let 61−75 let Skupaj 

Starost      

      

Da 258 (92,5) ¹ 208 (98,1) 164 (97,0) 69 (98,6) 699 (95,8) 

Ne  21   (7,5)  4 (1,9) 5 (3,0) 1 (1,4) 31 (4,2) 

Skupaj 279 (38,2) 212 (29,0) 169 (23,2) 70 (9,6) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 12,34 P= 0,006 < 0,05    

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 

 

Prav tako lahko potrdimo hipotezo, da je slovenski potrošnik seznanjen s pojmom 

GS hrana (Preglednica 3), saj je 96 % vseh anketirancev odgovorilo, da so s pojmom 

GS hrana seznanjeni. Glede na starost pa so s pojmom GS hrana v največji meri 

seznanjeni potrošniki pri starosti od 61 do 75 let (100 %), najmanj pa je s pojmom 

GS hrana seznanjena najmlajša skupina anketirancev (92,8 %).  

 

 

Preglednica 3: Seznanjenost slovenskih potrošnikov o GS hrani glede na starost 

 

Poznate pojem gensko spremenjena hrana (GS hrana)? 

 
 

 18−30 let 31−45 let 46−60 let 61−75 let Skupaj 

Starost      

Da 259 (92,8) ¹ 208 (98,1) 164 (97,0) 70 (100) 701 (96,0) 

Ne 20 (7,2) 4 (1,9) 5 (3,0) 0 (0,0) 29 (4,0) 

Skupaj 279 (38,2) 212 (29,0) 169 (23,2) 70 (9,6) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 13,24 P= 0,004 < 0,05    
¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Večina anketirancev (91 %) meni, da slovenska javnost ni dovolj osveščena o 

tematiki glede GSO (Preglednica 4). Potrošniki stari od 46 do 60 let v največji meri 

menijo, da slovenska javnost ni dovolj informirana o tej temi (97 %), potrošniki v 

starostni skupini od 18 do 30 let pa v 85,7 % menijo, da slovenska javnost o tej temi 

ni dovolj informirana. Tako lahko hipotezo, da slovenska javnost ni dovolj osveščena 

o GSO, potrdimo. Spremenljivki starost in osveščenost slovenske javnosti o GSO sta 

statistično značilno povezani, saj je P < 0,05.   

 

Do enakih ugotovitev so prišli v javnomnenjski raziskavi pri Zvezi potrošnikov 

Slovenije leta 2007, saj je tudi takrat 85 % anketirancev odgovorilo, da slovenska 

javnost ni dovolj informirana glede GSO (Zveza potrošnikov Slovenije 2007). 

 

 

Preglednica 4: Mnenje o osveščenosti slovenske javnosti o GSO glede na starost 

 

Menite, da je javnost dovolj osveščena o tej temi? 

 

 

 Da Ne Ne vem Skupaj 

Starost     

18−30 let 17 (6,1) ¹ 239 (85,7) 23 (8,2) 279 (38,2) 

31−45 let 12 (5,7) 196 (92,5) 4 (1,9) 212 (29,0) 

46−60 let 4 (2,4) 164 (97,0) 1 (0,6) 169 (23,2) 

61−75 let 4 (5,7) 65 (92,9) 1 (1,4)  70 (9,6) 

Skupaj 37 (5,1) 664 (91,0) 29 (4,0) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 25,98 P= 0,000 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Anketiranci so največ o GSO izvedeli preko interneta (53,7 %), najmanj pa preko 

radia (1,4 %) (Preglednica 5). Kot dodatne vire informacij o GSO (16,6 %) so 

anketiranci navedli: univerzitetna predavanja, šola, služba, članki, knjige in starši. V 

starostni skupini od 18 do 30 let so anketiranci odgovorili, da so največ izvedeli 

preko interneta (66,3 %), nato preko televizije (11,5 %), časopisa (1,4 %) in preko 

radia (0,4 %). Anketiranci iz starostne skupine od 61 do 75 let so prav tako 

odgovorili, da so največ izvedeli preko interneta (37,1 %), vendar pa jih je več kot 

polovica več kot pri starostni skupini 18–30 let odgovorila, da so največ izvedeli 

preko televizije (24,3 %), časopisa (12,9 %) in preko radia (5,7 %). Glede na kraj 

bivanja se rezultati med mestom in podeželjem bistveno ne razlikujejo, razen v 

primeru televizije, ki je pogostejši vir informacij na podeželju (23,5 %) in v manjšem 

naselju (30,1 %), kot pa v predmestju in mestu, kjer je odstotek le okoli 15 %. Spol, 

regija ter izobrazba statistično značilno ne vplivajo na vir informacij o GSO.  
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Preglednica 5: Vir informacij o GSO 
 

                                   Iz katerega medija ste največ izvedeli o GSO? 

 

 

 Radio Televizija Internet Časopis Drugo Skupaj 

 

Starost       

18−30 let   1 (0,4) ¹ 32 (11,5) 185 (66,3) 4 (1,4) 55 (19,7) 279 (38,2) 

31−45 let 3 (1,4) 64 (30,2) 116 (54,7) 10 (4,7) 19 (9,0) 212 (29,0) 

46−60 let        2 (1,2) 50 (29,6) 65 (38,5) 21 (12,4) 31 (18,3) 169 (23,2) 

61−75 let  4 (5,7) 17 (24,3) 26 (37,1) 9 (12,9) 14 (20,0) 70 (9,6) 

Skupaj 10 (1,4) 163 (22,3) 392 (53,7) 44 (6,0) 121 (16,6) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 92,95 P= 0,000 < 0,05     

Kraj bivanja       

Podeželje 4 (1,4) 69 (23,5) 141 (48,0) 20 (6,8) 60 (20,4) 294 (40,3) 

Manjše 

naselje 

3 (1,8) 50 (30,5) 87 (53,4) 4 (2,5) 20 (12,3) 164(22,5) 

Predmestje 1 (1,3) 11 (14,7) 46 (61,3) 2 (2,7) 15 (20,0) 75 (10,3) 

Mesto  2 (1,0) 33 (16,8) 118 (59,9) 18 (9,1) 26 (13,2) 197 (27,0) 

Skupaj  10 (1,4) 163 (22,3) 392 (53,7) 44 (6,0) 121 (16,6) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 28,37 

 

P= 0,005 < 0,05     

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketiranih kar 74,7 % meni, da uživanje GS hrane ni varno, 13 % 

anketirancev ne ve odgovora, 12,3 % anketirancev pa je takšnih, ki menijo, da je 

uživanje gensko spremenjene hrane varno (Preglednica 6). V starostni skupini od 18 

do 30 let 22,6 % anketirancev meni, da je GS hrana varna, 19,7 % od njih ne ve, ali 

je GS hrana varna ali ne, 57,7 % pa jih meni, da GS hrana ni varna. V starostni 

skupini od 61 do 75 let pa le v 4,3 % menijo, da je GS hrana varna, 8,6 % jih ne ve, 

ali je varna ali ne, kar 87,1 % pa jih meni, da GS hrana ni varna. Med tema dvema 

starostnima skupinama prihaja do največjih razlik pri odgovorih. Glede na kraj 

bivanja med posameznimi kategorijami ni prihajalo do večjih razlik, ker je kraj 

bivanja na meji signifikance. Po vsej verjetnosti so rezultati takšni zaradi tega, ker 

imajo potrošniki odklonilen odnos do GS hrane in zato so v večini mnenja, da le-ta 

hrana ni varna, čeprav to ni dokazano. Neodvisni spremenljivki starost in kraj 

bivanja sta statistično značilno povezani z mnenjem o varnosti GS hrane (P < 0,05). 

Spol, izobrazba ter regija statistično značilno ne vplivajo na mnenje potrošnika o GS 

hrani. 

 

Hipotezo, da slovenski potrošniki menijo, da gensko spremenjena hrana ni varna za 

uživanje, na podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo.  
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Preglednica 6: Mnenje potrošnika o varnosti GS hrane  

 

Ste mnenja, da je GS hrana varna? 

 

 Je varna Ni varna Ne vem Skupaj 

Starost     

18−30 let       63 (22,6) ¹ 161 (57,7) 55 (19,7) 279 (38,2) 

31−45 let 12 (5,7) 175 (82,5) 25 (11,8) 212 (29,0) 

46−60 let 12 (7,1) 148 (87,6) 9 (5,3) 169 (23,2) 

61−75 let 3 (4,3) 61 (87,1) 6 (8,6) 70 (9,6) 

Skupaj 90 (12,3) 545 (74,7) 95 (13,0) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 75, 19 P= 0,000 < 0,05   

Kraj bivanja     

Podeželje 34 (11,6) 231 (78,6) 29 (9,9) 294 (40,3) 

Manjše naselje 20 (12,3) 112 (68,3) 32 (19,6) 164 (22,5) 

Predmestje 14 (18,7) 51 (68,0) 10 (13,3) 75 (10,3) 

Mesto 22 (11,2) 151 (76,6) 24 (12,2) 197 (27,0) 

Skupaj 90 (12,3) 545 (74,7) 95 (13,0) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 12,72 P= 0,05 ≤ 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketiranih potrošnikov jih več kot polovica (57,3 %) meni, da gensko 

spremenjena hrana povzroča alergije, 29,3 % od njih je odgovorilo, da ne vedo ali da 

še nikoli niso slišali, da bi GS hrana povzročala alergije, 13,4 % pa jih meni, da GS 

hrana ne povzroča alergij (Preglednica 7). Ženske v 61 % menijo, da GS hrana 

povzroča alergije, medtem pa manj kot polovica (48,9 %) moških meni enako. Več 

moških je takšnih, ki menijo, da GS hrana ne povzroča alergij (19,6 %) in manj 

žensk meni, da GSH ne povzroča alergij (10,7 %). Potrošniki pri starosti od 18 do 30 

let v 44, 8 % menijo, da gensko spremenjena hrana povzroča alergije, medtem pa 

potrošniki v najstarejši starosti skupini v 82,9 % menijo, da GS hrana povzroča 

alergije, kar je skoraj polovico več kot pri najmlajši starostni skupini. Glede na 

izobrazbo pa potrošniki z osnovnošolsko izobrazbo v največ odstotkih menijo, da je 

gensko spremenjena hrana povzročiteljica alergij (64,2 %), potrošniki s končanim 

doktoratom pa enako menijo le v 35,7 %, kar je presenetljiv rezultat glede na to, da 

so bolj izobraženi. Verjetno ima več kot polovica anketiranih potrošnikov mnenje, da 

GS hrana povzroča alergije, ker, kot smo že ugotovili, slovenski potrošniki menijo, 

da GS hrana ni varna in imajo do takšne hrane večinoma odklonilen odnos. 

 

Vrednost koeficienta je statistično značilna, saj je P < 0,05, kar pomeni da obstaja 

povezanost med neodvisnimi in odvisno spremenljivko. Neodvisne spremenljivke 

spol, starost in izobrazba so statistično značilno povezane z odvisno spremenljivko 

GS hrana povzroča alergije. Regija ter kraj bivanja statistično značilno ne vplivata na 

mnenje o tem, ali je gensko spremenjena hrana povzročiteljica alergij. 

Hipotezo, da večina slovenskih potrošnikov meni, da GS hrana povzroča alergije, na 

podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo.  
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Preglednica 7: Mnenje o GS hrani kot povzročiteljici alergij 

 

Menite, da GS hrana povzroča alergije? 

 

 Da Ne Ne vem Skupaj 

Spol     

Ženski  308 (61,0) ¹ 54 (10,7) 143 (28,3) 505 (69,2) 

Moški 110 (48,9) 44 (19,6)  71 (31,6) 225 (30,8) 

Pearsonov Hi² Hi²= 13,644 P= 0,001 < 0,05   

Starost     

18−30 let 125 (44,8) 65 (23,3) 89 (31,9) 279 (38,2) 

31−45 let 126 (59,4) 19 (9,0) 67 (31,6) 212 (29,0) 

46−60 let 109 (64,5) 13 (7,7) 47 (27,8) 169 (23,2) 

61−75 let 58 (82,9) 1 (1,4) 11 (15,7) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 57,89 P= 0,000 < 0,05   

Izobrazba     

Osnovno-/srednje 

šolska 

181 (64,2) 27 (9,6) 

 

74 (26,2) 282 (38,6) 

Višje-/visoko 

šolska 

114 (58,8) 16 (8,2) 64 (33,0) 194 (26,6) 

Univerzitetna 103 (50,0) 44 (21,4) 59 (30,4) 206 (28,2) 

Magisterij 15 (44,1) 3 (8,8) 16 (47,1) 34 (4,7) 

Doktorat 5 (35,7) 8 (57,1) 1 (7,1) 14 (1,9) 

Skupaj 418 (57,3) 98 (13,4) 214 (29,3) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 51,45 P= 0,000 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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4.2 Nakupovalne navade anketirancev  

 

64,2 % vseh anketiranih si pridelave (setve) GS rastlin v Sloveniji ne želi, ker bi s 

tem škodovali našemu zdravju, 18,2 % anketiranih je proti, ker bi s tem onesnažili 

okolje, 7,5 % vseh anketiranih bi si pridelave želeli zaradi tega, ker bi bila večja 

samooskrba in 3,2 % zato, ker bi bila hrana cenejša. 6,8 % anketiranim je vseeno 

(Preglednica 8). Med moškimi in ženskami je največja razlika pri odgovoru: »Ne, ker 

bi s tem škodovali našemu zdravju.«, tako je odgovorilo 72,5 % žensk in 45,8 % 

moških, prav tako tudi pri odgovoru: »Ne, ker bi s tem onesnažili okolje, tako pa je 

odgovorila večina moških (27,1 %) in približno polovica manj žensk (14,3 %). Glede 

na starost so anketiranci v starostni skupini od 18 do 30 let v največ odstotkih 

odgovorili, da bi si želeli setve GS rastlin v Sloveniji, potrošniki v starostni skupini 

od 46 do 60 let pa si najmanj želijo setve GS rastlin, ker bi s tem škodovali našemu 

zdravju. Glede na kraj bivanja so anketiranci s podeželja v največ odstotkih – 72,1 % 

odgovorili, da si ne želijo setve GS rastlin, ker bi to škodovalo našemu zdravju, 

anketiranci iz manjšega naselja pa so v najmanjšem številu odgovorili enako, z le 50 

%. Neodvisne spremenljivke spol, starost in kraj bivanja so statistično značilno 

povezane s predelavo (setvijo) GS rastlin (P < 0,05). Neodvisni spremenljivki 

izobrazba ter regija statistično značilno ne vplivata na odločitev potrošnikov o setvi 

GS rastlin. 

Do podobnih rezultatov so prišli v javnomnenjski raziskavi pri Zvezi potrošnikov 

Slovenije leta 2007, saj je 51 % anketirancev odgovorilo, da GSO vpliva na zdravje 

ljudi (Zveza potrošnikov Slovenije 2007).  
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Preglednica 8: Setev GS rastlin v Sloveniji 

 

Bi si želeli pridelave (setve) GS rastlin oz. hrane v Sloveniji? 

 

 

 Da, ker bi bila 

večja 

samooskrba. 

Da, ker bi bila 

hrana cenejša. 

Ne, ker bi s 

tem 

onesnažili 

okolje. 

Ne, ker bi s 

tem škodovali 

našemu 

zdravju. 

Vseeno 

mi je. 

Skupaj 

Spol 

 

      

Ženski    31 (6,1) ¹ 9 (1,8) 72 (14,3) 366 (72,5) 27 (5,3) 505 (69,2) 

Moški  24 (10,7) 14 (6,2) 61 (27,1) 103 (45,8) 23 (10,2) 225 (30,8) 

Pearsonov Hi² Hi²= 50,760      P= 0,000 < 0,05   

Starost       

18−30 let 42 (15,1) 13 (4,7) 33 (11,8) 154 (55,2) 37 (13,3) 279 (38,2) 

31−45 let 5 (2,4) 7 (3,3) 48 (22,6) 142 (67,0) 10 (4,7) 212 (29,0) 

46−60 let 7 (4,1) 3 (1,8) 33 (19,5) 125 (74,0) 1 (0,6) 169 (23,2) 

61−75 let 1 (1,4) 0 (0,0) 19 (27,1) 48 (68,6) 2 (2,9)  70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 87,46 P= 0,000 < 

0,05 

    

Kraj bivanja       

Podeželje 19 (6,5) 7 (2,4) 42 (14,3) 212 (72,1) 14 (4,8) 294 (40,3 

Manjše 

naselje 

13 (7,9) 10 (6,1) 44 (26,8) 82 (50,0) 15 (9,1) 164 (22,5) 

Predmestje 7 (9,3) 3 (4,0) 11 (14,7) 48 (64,0) 6 (8,0)  75 (10,3) 

Mesto 16 (8,1) 3 (1,5) 37 (18,8) 126 (64,0) 15 (7,6) 197 (27,0) 

Skupaj  55 (7,5) 23 (3,2) 133 (18,2) 469 (64,2) 50 (6,8) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 28,14 P= 0,005 < 

0,05 

    

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Več kot polovica anketirancev (56,2 %) je na vprašanje, ali so pozorni na označbe na 

embalažah, medtem ko kupujejo hrano, odgovorila, včasih (odvisno za katero živilo 

gre), 37,2 % anketirancev vedno pregleda označbe, ki so na embalažah in le 6,7 % 

oznak na embalaži nikoli ne pogleda (Preglednica 9). Glede na izobrazbo ni bilo 

velikih razlik med različnimi stopnjami izobrazbe, glede na starost pa je malenkost 

izstopala najstarejša skupina anketirancev, saj je kar 68,6 % izmed njih odgovorilo, 

da vedno pregledajo označbe na embalažah, medtem ko kupujejo hrano. Neodvisna 

spremenljivka starost je statistično značilno povezana z označbami na izdelkih (P < 

0,05). Starost vpliva na pozornost glede označb, ki se pojavljajo ob nakupu hrane. 

Neodvisna spremenljivka izobrazba ni statistično značilno povezana z označbami na 

izdelkih (P > 0,05). Izobrazba ne vpliva na pozornost potrošnikov na označbe, ki se 

na izdelkih pojavljajo ob nakupu živil.  

 

Tako lahko hipotezo, da potrošnik v večini ni pozoren na označbe, ki se pojavljajo na 

embalažah, delno zavrnemo, saj je starost statistično značilno povezana z označbami 

na izdelkih, izobrazba in označbe na izdelkih pa med seboj niso statistično značilno 

povezani.  
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Preglednica 9: Pozornost na označbe ob nakupovanju 

 

Ko kupujete hrano, ste pozorni na označbe na embalažah? 

 

 Da, vedno Včasih Nikoli Skupaj 

Starost     

18−30 let 70 (25,1) ¹ 167 (59,9) 42 (15,1) 279 (38,2) 

31−45 let 81 (38,2) 125 (59,0) 6 (2,8) 212 (29,0) 

46−60 let 72 (42,6) 97 (57,4) 0 (0,0) 169 (23,2) 

61−75 let 48 (68,6) 21 (30,0) 1 (1,4) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 88,45 P= 0,000 < 0,05   

Izobrazba     
Osnovno-

/srednješolska 

102 (36,2) 159 (56,4) 21 (7,4) 282 (38,6) 

Višje-

/visokošolska 

77 (39,7) 109 (56,2) 8 (4,1) 194 (26,6) 

Univerzitetna 75 (36,4) 114 (55,3) 17 (8,3) 206 (28,2) 

Magisterij 11 (32,4) 20 (58,8) 3 (8,8) 34 (4,7) 

Doktorat 6 (42,9) 8 (57,1) 0 (0,0) 14 (1,9) 

Skupaj 271 (37,2) 410 (56,2) 49 (6,7) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 4,90 P= 0,768 > 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketiranih (730) jih 62,3 % odgovorilo, da ne kupujejo hrane (živil), ki 

vsebuje GSO (Preglednica 10). 21,1 % anketirancev ne ve, ali kupujejo GS hrano 

(živila) in 16,6 % jih takšno hrano kupuje. Pri odgovorih je bilo glede na starost 

nekaj odstopanj. Pri starosti od 18 do 30 let je manj kot polovica anketirancev 

odgovorila, da ne kupujejo GS hrane, vendar pa je bilo pri enaki starosti več takšnih, 

ki so odgovorili, da ne vedo, ali takšno kupujejo ali ne (približno 8 % več je bilo 

takšnih odgovorov). Je pa zato večina starejših anketirancev (pri starosti 61–75 let) v 

91,4 % odgovorila, da takšne hrane ne kupujejo, le 1,4 % starejših kupuje GS hrano 

in le 7,2 % od njih ne ve, ali GS hrano kupujejo ali ne. Pri obeh vmesnih starostnih 

skupinah pa so si bili rezultati dokaj podobni. Glede na kraj bivanja med odgovori ni 

bilo večjih odstopanj.  

 

Neodvisni spremenljivki starost in kraj bivanja sta statistično značilno povezani z  

nakupom GSO hrane (P < 0,05). Spol, izobrazba ter regija statistično značilno ne 

vplivata na nakup hrane, ki vsebuje GSO. 

 

Do podobnih rezultatov so prišli leta 2007 pri Zvezi potrošnikov Slovenije, saj je kar 

75 % potrošnikov odgovorilo, da nikoli ne bi kupili gensko spremenjene hrane 

(Zveza potrošnikov Slovenije 2007).  
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Preglednica 10: Nakup hrane, ki vsebuje GSO 

 

Kupujete hrano, ki vsebuje GSO? 

 

 Da Ne Ne vem Skupaj 

Starost     

18−30 let 70 (25,1) ¹ 129 (46,2) 80 (28,7) 279 (38,2) 

31−45 let 32 (15,1) 137 (64,6) 43 (20,3) 212 (29,0) 

46−60 let 18 (10,7) 125 (74,0) 26 (15,3) 169 (23,2) 

61−75 let 1 (1,4) 64 (91,4) 5 (7,2) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 67,44 P= 0,000 < 0,05   

Kraj bivanja     

Podeželje 43 (14,6) 204 (69,4) 47 (16,0) 294 (40,3) 

Manjše naselje 32 (19,5) 89 (54,3) 43 (26,2) 164 (22,5) 

Predmestje 9 (12,0) 48 (64,0) 18 (24,0) 75 (10,3) 

     

Mesto 37 (18,8) 115 (58,4) 45 (22,8) 197 (27,0) 

Skupaj 121 (16,6) 455 (62,3) 154 (21,1) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 14,21 P= 0,03 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Več kot polovica anketirancev (55,8 %) je odgovorila, da ne kupujejo hrane (živil), 

ki je bila pridelana/proizvedena s pomočjo GSO. 23 % anketirancev ne ve, ali takšno 

hrano kupujejo ali ne ter 21,2 % anketirancev kupuje hrano, ki je bila 

pridelana/proizvedena s pomočjo GSO (Preglednica 11). V starostni skupini od 18 do 

30 let je 38 % anketirancev odgovorilo, da ne kupujejo hrane, pridelane/proizvedene 

z GSO, 31,2 % anketirancev takšno hrano kupuje in 30,8 % od vseh v tej starostni 

skupini ne ve, ali kupujejo hrano pridelano/proizvedeno iz GSO. V starostni skupini 

od 61 do 75 let se kar 87,1 % anketirancev ne odloči za nakup hrane, 

pridelane/proizvedene iz GSO, 2,9 % od njih takšno hrano kupuje in 10 % 

anketirancev ne ve, ali takšno hrano kupujejo ali ne. V spodnje-posavski regiji (73,6 

%) je največ anketirancev odgovorilo, da ne kupujejo hrane, ki je 

pridelana/proizvedena iz GSO, v osrednjeslovenski regiji (42,7 %) pa je bilo takšnih 

odgovorov najmanj. Za nakup hrane oz. živil, ki so bila pridelana/proizvedena s 

pomočjo GSO, se najbolj pogosto odločajo v osrednjeslovenski regiji (32 %), 

najmanj pogosto pa v savinjski (12,4 %) in zasavski (11,4 %) regiji. Neodvisni 

spremenljivki starost in regija sta statistično značilno povezani z nakupom hrane 

(živil), ki je bila pridelana/proizvedena s pomočjo GSO (P < 0,05), kar pomeni, da 

starost in regija vplivata na nakup hrane (živil), pridelane/proizvedene iz GSO. 

Neodvisne spremenljivke spol, izobrazba ter kraj bivanja statistično značilno ne 

vplivajo na nakup hrane, pridelane/proizvedene s pomočjo GSO. 
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Preglednica 11: Nakup hrane, ki je bila pridelana/proizvedena s pomočjo GSO 

Kupujete hrano (živila), ki je bila pridelana/proizvedena s pomočjo GSO? 

 

 Da Ne Ne vem Skupaj 

Starost     

18−30 let 87 (31,2) ¹ 106 (38) 86 (30,8) 279 (38,2) 

31−45 let 42 (19,8) 122 (57,5) 48 (22,6) 212 (29,0) 

46−60 let 24 (14,2) 118 (69,8) 27 (16,0) 169 (23,2) 

61−75 let 2 (2,9) 61 (87,1) 7 (10,0) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 78,75   P= 0,000 < 0,05   

Regija     

Podravska  23 (24,7) 53 (57,0) 17 (18,3) 93 (12,7) 

Osrednjeslovenska 33 (32,0) 44 (42,7) 26 (25,3) 103 (14,1) 

Savinjska 12 (12,4) 67 (69,0) 18 (18,6) 97 (13,2) 

Gorenjska 19 (21,3) 43 (48,3) 27 (30,3) 89 (12,2) 

Koroška 13 (31,0) 20 (47,6) 9 (21,4) 42 (5,8) 

JV Slovenija 8 (20,0) 19 (47,5) 13 (32,5) 40 (5,5) 

Zasavska 4 (11,4) 25 (71,4) 6 (17,2) 35 (4,8) 

Pomurska 9 (19,6) 27 (58,7) 10 (21,7) 46 (6,3) 

Obalno-kraška 8 (19,0) 22 (52,4) 12 (28,6) 42 (5,8) 

Notranjsko-kraška 10 (20,0) 24 (48,0) 16 (32,0) 50 (6,8) 

Goriška 9 (22,5) 24 (60,0) 7 (17,5) 40 (5,5) 

Spodnjeposavska 7 (13,2) 39 (73,6) 7 (13,2) 53 (7,3) 

Skupaj 155 (21,2) 407 (55,8) 168 (23,0) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 40,12 P= 0,010 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od  vseh anketirancev (730) jih 33,4 % pogosto (vsaj 1× na teden) kupuje izdelke, ki 

so označeni kot pridelani/proizvedeni brez gensko spremenjenih organizmov 

(Preglednica 12), 24,8 % jih takšne izdelke kupuje občasno (vsaj 1× na mesec), 16,3 

% anketirancev izdelke »brez GSO« kupuje redno (dnevno), 15,1 % jih takšne 

izdelke kupuje redko (nekajkrat na leto), 9 % vseh anketirancev nikoli ne kupi 

izdelkov »brez GSO« in 1,4 % od vseh je odgovorilo, da ne kuhajo in zato izdelkov 

sploh ne kupujejo. Pri starosti od 18 do 30 let je največ anketirancev odgovorilo, da 

pogosto kupijo izdelke »brez GSO« (28 %), občasno (23,7 %), redko (22,2 %), nikoli 

(16,5 %), redno (7,2 %) in najmanj anketirancev je odgovorilo, da ne kuhajo, zato 

takšnih izdelkov ne kupujejo (2,5 %). Pri najstarejši starostni skupini je bilo največ 

odgovorov pogosto (42,9 %), večje število kot pri vseh ostalih starostnih skupinah je 

bilo pri odgovoru redno (37,1 %), manjše število kot pri ostalih starostnih skupinah 

je bilo pri odgovoru občasno (14,3 %), tudi pri odgovoru redko je bilo najmanjše 

število odgovorov kot pri ostalih starostnih skupinah (5,7 %), zadnjih dveh 

odgovorov »nikoli« in »ne kuham, zato takšnih izdelkov ne kupujem« pa ni izbral 

nobeden izmed anketirancev(0 %). Največje razlike so bile med najmlajšo in 

najstarejšo starostno skupino. Glede na regijo se v spodnje-posavski regiji (24,5 %) v 

največjem odstotku redno kupujejo izdelke, ki so označeni kot »brez GSO«, v 

najmanjšem pa v JV Sloveniji (7,5 %). Pogosto se za nakup izdelkov brez GSO 

odločajo v zasavski (45,7 %) in savinjski regiji (44,3 %) najmanj pogosto pa v 

goriški regiji (15 %). Nikoli se za nakup izdelkov »brez GSO« v največji meri ne 

odločijo v goriški regiji (22,5 %). Neodvisni spremenljivki starost in regija sta 

statistično značilno povezani z nakupom izdelkov, ki so označeni kot »brez GSO« (P 

< 0,05). Starost vpliva na odločitev izdelkov »brez GSO«.  
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Preglednica 12: Nakup izdelkov, ki so pridelani/proizvedeni brez GSO 

 

Kupujete izdelke, ki so označeni kot proizvedeni brez gensko spremenjenih organizmov (brez GSO)? 

 

 Redno 

(dnevno) 

Pogosto  Občasno  Redko  Nikoli Ne 

kuham  

Skupaj 

Starost        

18−30 let 20 (7,2) ¹ 78 (28,0) 66 (23,7) 62 (22,2) 46 (16,5) 7 (2,5) 279 (38,2) 

31−45 let 35 (16,5) 76 (35,8) 60 (28,3) 30 (14,2) 10 (4,7) 1 (0,5) 212 (29,0) 

46−60 let 38 (22,5) 60 (35,5) 45 (26,6) 14 (8,3) 10 (5,9) 2 (1,2) 169 (23,2) 

61−75 let 26 (37,1) 30 (42,9) 10 (14,3) 4 (5,7) 0 (0,0) 0 (0,0) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 99,76 P= 0,000 < 0,05      

Regija        

Podravska 17 (18,3) 30 (32,3) 23 (24,7) 16 (17,2) 5 (5,4) 2 (2,2) 93 (12,7) 

Osrednjeslovens

ka 

18 (17,5) 36 (35,0) 19 (18,4) 16 (15,5) 13 (12,6) 1 (1,0) 103 (14,1) 

Savinjska 18 (18,6) 43 (44,3) 22 (22,7) 11 (11,3) 3 (3,1) 0 (0,0) 97 (13,2) 

Gorenjska 11 (12,4) 27 (30,3) 31 (34,8) 10 (11,2) 6 (6,7) 4 (4,5) 89 (12,2) 

Koroška 10 (23,8) 13 (31,0) 5 (11,9) 9 (21,4) 4 (9,5) 1 (2,4) 42 (5,8) 

JV Slovenija 3 (7,5) 15 (37,5) 13 (32,5) 6 (15,0) 3 (7,5) 0 (0,0) 40 (5,5) 

Zasavska 5 (14,3) 16 (45,7) 9 (25,7) 3 (8,6) 2 (5,7) 0 (0,0) 35 (4,8) 

Pomurska 6 (13,0) 17 (37,0) 10 (21,7) 8 (17,4) 5 (10,9) 0 (0,0) 46 (6,3) 

Obalno-kraška 5 (11,9) 14 (33,3) 11 (26,2) 5 (11,9) 6 (14,3) 1 (2,4) 42 (5,8) 

Notranjsko-

kraška 

5 (10,0) 12 (24,0) 13 (26,0) 11 (22,0) 9 (18,0) 0 (0,0) 50 (6,8) 

Goriška 8 (20,0) 6 (15,0) 9 (22,5) 8 (20,0) 9 (22,5) 0 (0,0) 40 (5,5) 

Spodnjeposavsk

a 

13 (24,5) 15 (28,3) 16 (30,2) 7 (13,2) 1 (1,9) 1 (1,9) 53 (7,3) 

Skupaj 119 (16,3) 244 (33,4) 181 (24,8)   110 (15,1)     66 (9,0) 10 (1,4) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 75,33 P= 0,036 < 0,05      
¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketiranih (730) jih je več kot polovica (52,3 %) odgovorilo, da bi pri 

odločitvi za nakup med živilom »brez GSO« in z GSO prevladala kakovost izdelka 

(Preglednica 13). Na drugem mestu je po njihovem mnenju pomembno poreklo (22,6 

%), na tretje mesto so anketiranci postavili ceno izdelka (13,6 %) in na zadnje mesto 

možnost »drugo« (11,5 %), kjer so anketiranci odgovarjali, da je pomembna tako 

kakovost kot cena ali kakovost in poreklo, samo da je »brez GSO« (oboje skupaj). 

Pri starostnih skupinah je bila največja razlika med najmlajšo in najstarejšo starostno 

skupino, in sicer pri izbiri cene izdelka, saj so anketiranci pri starosti od 18 do 30 let 

v 19,7 % odločili, da je pri odločitvi pomembna cena, medtem ko so anketiranci v 

starostni skupini od 61 do 75 let odločili, da je cena pomembna le v 1,4 %. Med 

izobrazbami pri odgovorih ni bilo večjih odstopanj. Neodvisni spremenljivki starost 

in spol sta statistično značilno povezani z nakupom živil z ali brez GSO (P < 0,05), 

kar pomeni, da so spremenljivke med seboj odvisne. Spol ima vpliv na odločitev med 

živilom z ali brez GSO, pri čemer je spol za odločitev o nakupu živil brez GSO cena 

izdelka pomembnejša pri moških, poreklo pa pri ženskah, glede kakovosti pa ni večje 

razlike med spoloma.  
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Preglednica 13: Nakup živil z ali brez GSO 

 

Če bi se odločali za nakup med živilom brez GSO in z GSO, kaj bi prevladalo pri Vaši odločitvi? 

 

 Kakovost 

izdelka 

Cena izdelka Poreklo Drugo Skupaj 

Starost      

18-30 let 147 (52,7) ¹ 55 (19,7) 58 (20,8) 19 (6,8) 279 (38,2) 

31-45 let 117 (55,2) 31 (14,6) 32 (15,1) 32 (15,1) 212 (29,0) 

46-60 let 82 (48,5) 12 (7,1) 55 (32,5) 20 (11,8) 169 (23,2) 

61-75 let 36 (51,4) 1 (1,4) 20 (28,6) 13 (18,6) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 99,76 P= 0,000 < 0,05    

Spol      

Ženski 259 (51,3) 60 (11,9) 133 (26,3) 53 (10,5) 505 (69,2) 

Moški 123 (54,7) 39 (17,3) 32 (14,2) 31 (13,8) 225 (30,8) 

Skupaj 382 (52,3) 99 (13,6) 165 (22,6) 84 (11,5) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 15,32 P= 0,002 < 0,05    

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Kar 32,9 % anketirancev pogosto kupuje ekološko hrano, 29,9 % od njih se za nakup 

ekološke hrane odloči občasno, 17,4 % je odgovorilo, da ekološko kupujejo redko, 

12,9 % izmed njih je takšnih, ki redno (dnevno) kupujejo ekološko hrano in 7% je 

takšnih, ki ekološke hrane ne kupijo nikoli (Preglednica 14). Potrošniki pri starosti 

od 18 do 30 let se najmanjkrat odločijo za nakup ekološke hrane (4,3 %), najbolj 

pogosto pa se za nakup ekološke hrane odločijo potrošniki pri starosti od 61 do 75 let 

(32,9 %). Prav obratno pa je bilo pri izbiri odgovora nikoli, saj se pri starosti od 18 

do 30 let 13,6 % anketiranih ne odloči za nakup ekološke hrane, pri starosti od 61 do 

75 let pa je takšnih le 1,4 %. Zaključujemo, da obstajajo razlike med starostnimi 

skupinami, ni pa večjih razlik med mestom in podeželjem. Nepričakovano pa pri 

nekaterih odgovorih odstopajo anketiranci iz manjših naselij, kjer jih kar 14 % nikoli 

ne kupuje ekološke hrane in 25 % redko, ter najmanj redno (7,9 %). Neodvisni 

spremenljivki starost in kraj bivanja sta statistično značilno povezani z nakupom 

ekološke hrane (P < 0,05), tako so te spremenljivke odvisne ena od druge. Starost in 

kraj bivanja vplivata na nakup ekološke hrane.  
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Preglednica 14: Pogostost kupovanja ekološke hrane 

 

Kako pogosto kupujete ekološko hrano? 

 

 Redno 

(dnevno) 

Pogosto (vsaj 

1× na teden) 

Občasno 

(vsaj 1× na 

mesec) 

Redko 

(nekajkrat 

letno) 

Nikoli Skupaj 

Starost       

18−30 let  12 (4,3) ¹ 70 (25,1) 89 (31,9) 70 (25,1) 38 (13,6) 279 (38,2) 

31−45 let 30 (14,2) 77 (36,3) 61 (28,8) 34 (16,0) 10 (4,7) 212 (29,0) 

46−60 let 29 (17,2) 60 (35,5) 57 (33,7) 21 (12,4) 2 (1,2) 169 (23,2) 

61−75 let 23 (32,9) 33 (47,1) 11 (15,7) 2 (2,9) 1 (1,4) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 107,92       P= 0,000 < 0,05    

Kraj bivanja       
Podeželje 52 (17,7) 96 (32,7) 85 (28,9) 46 (15,6) 15 (5,1) 294 (40,3 

Manjše 

naselje 

13 (7,9) 32 (19,5) 55 (33,5) 41 (25,0) 23 (14,0) 164 (22,5) 

Predmestje 9 (12,0) 35 (46,7) 18 (24,0) 12 (16,0) 1 (1,3)   75 (10,3) 

Mesto 20 (10,2) 77 (39,1) 60 (30,5) 28 (14,2) 12 (6,1)  197 (27,0) 

Skupaj 94 (12,9) 240 (32,9) 218 (29,9) 127 (17,4) 51 (7,0) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 50,73 P = 0,000 < 0,05     

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketiranih potrošnikov (730) se jih je kar 73,7 % odločilo, da ne podpirajo 

uporabo GSO za prehrano ljudi, 11,6 % potrošnikov podpira uporabo GSO za 

prehrano ljudi, 14,7 % izmed vseh pa se ne more opredeliti, ali podpirajo uporabo 

GSO za prehrano ljudi ali ne (Preglednica 15). Pri starosti od 18 do 30 let so se 

potrošniki v 53,3 % odločili, da ne podpirajo uporabe GSO, v 23,3 % so se odločili, 

da uporabo GSO podpirajo in v 19,4 % so neopredeljeni. V starostni skupini od 31 

do 45 let se je večje število potrošnikov (75,9 %) kot v starostni skupini od 18 do 30 

let odločilo, da uporabe GSO ne podpirajo, v manjšem številu (4,7 %) uporabo GSO 

podpirajo in v 19,3 % so neopredeljeni. V starostni skupini od 46 do 60 let še večje 

število potrošnikov, kot pri prejšnjih dveh starostnih skupinah, ne podpira uporabe 

GSO (87,6 %), uporabo GSO podpira 5,3 % potrošnikov v tej starostni skupini in 7,1 

% izmed njih je neopredeljenih. V najstarejši starostni skupini je največ potrošnikov 

proti uporabi GSO (98,6 %) in najmanj potrošnikov za uporabo GSO (1,4 %). 

Neopredeljenih odgovorov v starostni skupini od 61 do 75 let ni (0 %). Največje 

razlike so med najmlajšo in najstarejšo starostno skupino, in sicer pri vseh 

odgovorih. Glede na regijo je v spodnje-posavski regiji največ potrošnikov proti 

uporabi GSO (86,6 %), najmanj pa v notranjsko-kraški (56 %). Za uporabo GSO v 

prehrani za ljudi je podpora največja v notranjsko-kraški (22 %), najmanjša podpora 

uporabi GSO pa je v zasavski regiji (2,9 %). Najbolj neopredeljeni za ali proti 

uporabi GSO so bili v zasavski regiji (31,4 %), najmanj neopredeljeni so potrošniki v 

savinjski regiji (6,2 %). Spol, izobrazba ter kraj bivanja nimajo vpliva na podporo 

uporabe GSO za prehrano ljudi. 

 

Tako lahko hipotezo, da potrošniki ne podpirajo uporabe GSO za prehrano ljudi, na 

podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo. Vrednost koeficienta je statistično 

pomembna na ravni P= 0,000 in P= 0,002, kar pomeni, da povezanost med odvisno 

in neodvisno spremenljivko obstaja. Spremenljivki starost in regija sta statistično 

značilno povezani s podporo GSO za prehrano ljudi (da, ne, se ne morem opredeliti). 
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Preglednica 15: Podpora uporabe GSO za prehrano ljudi 

 

Podpirate uporabo GSO za prehrano ljudi? 

 

 Da Ne Ne morem se 

opredeliti 

Skupaj 

Starost     

18−30 let 65 (23,3) ¹ 160 (57,3) 54 (19,4) 279 (38,2) 

31−45 let 10 (4,7) 161 (75,9) 41 (19,3) 212 (29,0) 

46−60 let 9 (5,3) 148 (87,6) 12 (7,1) 169 (23,2) 

61−75 let 1 (1,4) 69 (98,6) 0 (0,0) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 98,117 P= 0,000 < 0,05   

Regija     

Podravska 9 (9,7) 75 (80,6) 9 (9,7) 93 (12,7) 

Osrednjeslovenska 20 (19,4) 70 (68,0) 13 (12,6) 103 (14,1) 

Savinjska 9 (9,3) 82 (84,5) 6 (6,2) 97 (13,2) 

Gorenjska 8 (9,0) 65 (73) 16 (18) 89 (12,2) 

Koroška 5 (11,9) 30 (71,4) 7 (16,7) 42 (5,8) 

JV Slovenija 4 (10,0) 30 (75,0) 6 (15,0) 40 (5,5) 

Zasavska 1 (2,9) 23 (65,7) 11 (31,4) 35 (4,8) 

Pomurska 3 (6,5) 36 (78,3) 7 (15,2) 46 (6,3) 

Obalno-kraška 5 (11,9) 30 (71,4) 7 (16,7) 42 (5,8) 

Notranjsko-kraška 11 (22,0) 28 (56,0) 11 (22,0) 50 (6,8) 

Goriška 8 (20,0) 23 (57,5) 9 (22,5) 40 (5,5) 

Spodnjeposavska 2 (3,8) 46 (86,8) 5 (9,4) 53 (7,3) 

Skupaj 85 (11,6) 538 (73,7) 107 (14,7) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 46,601 P= 0,002 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Več kot polovica (75,8 %) anketirancev iz celotne Slovenije ne podpira uporabe 

GSO za krmljenje živali za prirejo mleka, mesa, jajc in rib (Preglednica 16). 10,4 % 

vseh potrošnikov podpira uporabo GSO za krmljenje živali, nekaj več pa je takšnih, 

ki se ne morejo opredeliti (13,8 %). Glede na starost so v starostni skupini od 18 do 

30 let v največjem odstotku od vseh starostnih skupin za podporo uporabe GSO za 

krmljenje živali (21,1 %) in v najmanjšem odstotku proti uporabi GSO (58,1 %), 

prav tako so v največjem odstotku neopredeljeni glede GSO (20,8 %). V starostni 

skupini od 31 do 45 let je 82,1 % vseh anketirancev proti uporabi GSO za krmljenje 

živali, 13,7 % izmed njih je neopredeljenih in 4,2 % od njih podpira uporabo GSO za 

prehrano živali. Med 46 in 60 letom starosti je proti uporabi GSO za krmljenje živali 

še večje število potrošnikov kot v prejšnjih dveh starostnih skupinah (88,2 %), nekaj 

manj je neopredeljenih (7,7 %) in približno enako ljudi glede na prejšnjo starostno 

skupino podpira uporabo GSO za prehrano živali. V najstarejši starostni skupini je 

odstotek proti uporabi GSO tudi največji, in sicer 97,1 %, za podporo uporabe in 

neopredeljenih pa je le 1,4 % potrošnikov. Glede na kraj bivanja so potrošniki s 

podeželja v največjem odstotku proti uporabi GSO za prehrano živali (79,6 %), za 

uporabo GSO jih je 9,9 %, neopredeljenih pa je 10,5 % vseh anketiranih, ki prihajajo 

s podeželja. 65,9 % potrošnikov, ki prihajajo iz manjšega naselja, nasprotuje uporabi 

GSO za krmljenje živali za prirejo mleka, mesa, jajc, rib idr., 22,6 % je 

neopredeljenih in 11,6 % je za uporabo GSO za prehrano živali. Od vseh 

anketirancev, ki prihajajo iz predmestja, je 77,3 % proti uporabi GSO, 13,3 % je za 

uporabo GSO in 9,3 % izmed njih je neopredeljenih. 77,7 % potrošnikov iz mesta je 

proti uporabi GSO za krmljenje živali, 13,2 % izmed njih je neopredeljenih in 9,1 % 

je za uporabo GSO. 

 

Hipotezo, da večina anketiranih ne podpira uporabe GSO za krmljenje živali za 

prirejo mleka, mesa, jajc, rib idr., na podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo. Glede 

na vrednost koeficienta (P = 0,000 in P = 0,010) vidimo, da povezanost med 

neodvisno in odvisno spremenljivko obstaja. Spremenljivki starost in kraj bivanja sta 

statistično značilno povezani s podporo oz. nepodporo uporabe GSO za krmljenje 

živali.  
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Preglednica 16: Podpora uporabe GSO za krmljenje živalim 

 

Podpirate uporabo GSO za krmljenje živali za prirejo mleka, mesa, jajc, rib itd.? 

 

 Da Ne Ne morem se 

opredeliti 

Skupaj 

Starost     

18−30 let 59 (21,1) ¹ 162 (58,1) 58 (20,8) 279 (38,2) 

31−45 let 9 (4,2) 174 (82,1) 29 (13,7) 212 (29,0) 

46−60 let 7 (4,1) 149 (88,2) 13 (7,7) 169 (23,2) 

61−75 let 1 (1,4) 68 (97,1) 1 (1,4) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 92,89 P= 0,000 < 0,05   

Kraj bivanja     

Podeželje 29 (9,9) 234 (79,6) 31 (10,5) 294 (40,3) 

Manjše naselje 19 (11,6) 108 (65,9) 37 (22,6) 164 (22,5) 

Predmestje 10 (13,3) 58 (77,3) 7 (9,3) 75 (10,3) 

Mesto 18 (9,1) 153 (77,7) 26 (13,2) 197 (27,0) 

Skupaj 76 (10,4) 553 (75,8) 101 (13,8) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 16,84 P= 0,010 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Anketirance smo vprašali, koliko odstotkov višjo ceno so/bi bili pripravljeni plačati 

za živila »brez GSO« (Preglednica 17). Anketiranci so v 24,4 % odgovorili, da niso 

pripravljeni plačati nič več kot za izdelke z GSO, 12,9 % od njih je pripravljenih 

plačati 2 % več, 15,8 % potrošnikov je pripravljenih plačati od 3 do 5 % več, 15,9 % 

od 6 do 10 % več, 10,3 % od 11 do 20 % več, več kot 20 % višjo ceno je 

pripravljenih plačati 8,6 % anketirancev, brez mnenja pa je 12,2 % potrošnikov. 

Anketiranci v starosti od 61 – 75 let so tisti, ki so pripravljeni za živila »brez« GSO«, 

plačati največ, najmlajša skupina anketirancev pa je tista, ki je za živila brez genske 

tehnike, pripravljena plačati najmanj. Glede na izobrazbo, pa so potrošniki z najvišjo 

stopnjo izobrazbe tisti, ki za živila brez genske tehnike niso pripravljeni plačati nič 

več, kot pa za GS živila, potrošniki s končanim magisterijem, pa so tisti, ki so za 

živila »brez GSO« pripravljeni odšteti največ. Neodvisni spremenljivki starost in 

izobrazba sta statistično značilno povezani s ceno živil (P < 0,05). Starost in 

izobrazba imata vpliv na to, koliko smo pripravljeni plačati za živilo.  
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Preglednica 17: Koliko smo pripravljeni odšteti za živila brez GSO? 

 

Koliko odstotkov višjo ceno ste/bi bili pripravljeni plačati za živila »brez GSO«? 

 

 Nič Do 2 % 3−5 % 6−10 % 11−20 % Več kot 

20 % 

Nimam 

mnenja 

Skupaj 

Starost         

18−30 let 84 (30,1) 

¹ 
37 (13,3)  49 (17,6) 40 (14,3) 20 (7,2) 17 (6,1) 32 (11,5) 279 (38,2) 

31−45 let 48 (22,6) 32 (15,1)   34 (16,0) 30 (14,2) 24 (11,3) 19 (9,0) 25 (11,8) 212 (29,0) 

46−60 let 33 (19,5) 23 (13,6) 26 (15,4) 31 (18,3) 19 (11,2) 17 (10,1) 20 (11,8) 169 (23,2) 

61−75 let 13 (18,6) 2 (2,9) 6 (8,6) 15 (21,4) 12 (17,1) 10 (14,3) 12 (17,1) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 31,59    P= 0,025 < 0,05      

Izobrazba         

Osnovno-

/srednješolska 

64 (22,7) 32 (11,3) 47 (16,7) 42 (14,9) 30 (10,6) 23 (8,2) 44 (15,6) 282 (38,6) 

Višje-

/visokošolska 

39 (20,1) 29 (14,9) 28 (14,4) 38 (19,6) 21 (10,8) 14 (7,2) 25 (12,9) 194 (26,6) 

Univerzitetna 59 (28,6) 23 (11,2) 36 (17,5) 30 (14,6) 21 (10,2) 22 (10,7) 15 (7,3) 206 (28,2) 

Magisterij 8 (23,5) 10 (29,4) 4 (11,8) 4 (11,8) 2 (5,9) 4 (11,8) 2 (5,9) 34 (4,7) 

Doktorat 8 (57,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (14,3) 1 (7,1) 0 (0,0) 3 (11,4)  14 (1,9) 

Skupaj 178 (24,4)     94 (12,9) 115 (15,8)    116 (15,9) 75 (10,3) 63 (8,6) 89 (12,2) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 38,82     P= 0,029 < 0,05     

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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4.3 Označevanje  

 

Večina Slovencev meni, da bi morala biti živila živalskega izvora (meso, jajca, siri) 

označena kot »brez GSO« oz. nasprotno, če so bile živali krmljene z GS krmo 

(Preglednica 18). Glede na starost anketiranci v starostni skupini od 61 do 75 let v 

100 % menijo, da bi morala biti označena tudi živila živalskega izvora, medtem ko 

anketiranci v starostni skupini od 18 do 30 let menijo enako, vendar le v 67 %. Glede 

na izobrazbo anketiranci s končano osnovno šolo v 85,1 % menijo, da bi morala biti 

živila živalskega izvora označena, anketiranci s končanim magisterijem pa, da bi 

morala biti živila živalskega izvora označena, vendar je ta odstotek nižji (57,7 %). 

Neodvisni spremenljivki starost in izobrazba sta statistično značilno povezani z 

označevanjem živil živalskega izvora (P < 0,05). Spol, kraj bivanja in regija 

statistično značilno ne vplivajo na mnenje potrošnikov o označevanju živil 

živalskega porekla. 

 

Do podobnih ugotovitev, da bi takšna živila morala biti označena, sta prišli tudi 

Perkova (2006) in Potočnikova (2012) v javnomnenjski anketi, ki sta jo izvedli med 

slovenskimi potrošniki, in sicer pri Perkovi so potrošniki v 93,2 % odgovorili, da bi 

takšna živila morala biti označena, pri Potočnikovi pa so tako odgovorili v 92,2 %. 
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Preglednica 18: Označevanje brez GSO tudi na živilih živalskega izvora 

 

Bi si želeli označevanja »brez GSO« tudi na živilih živalskega izvora (meso, jajca, siri)? 

 

 Da Ne Vseeno Skupaj 

Starost     

18−30 let 187 (67,0) ¹ 61 (21,9) 31 (11,1) 279 (38,2) 

31−45 let 178 (84,0) 24 (11,3) 10 (4,7) 212 (29,0) 

46−60 let 152 (89,9) 15 (8,9) 2 (1,2) 169 (23,2) 

61−75 let 70 (100) 0 (0,0) 0 (0,0) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 62,596 P= 0,000 < 0,05   

Izobrazba     

Osnovno-

/srednješolska 

240 (85,1) 18 (6,4) 24 (8,5) 282 (38,6) 

Višje-

/visokošolska 

158 (81,4) 32 (16,5) 4 (2,1) 194 (26,6) 

Univerzitetna 154 (74,8) 39 (18,9) 13 (6,3) 206 (28,2) 

Magisterij 27 (79,4) 5 (14,7) 2 (5,9)  34 (4,7) 

Doktorat 8 (57,1) 6 (42,9) 0 (0,0)  14 (1,9) 

Skupaj 587 (80,4) 100 (13,7) 43 (5,9) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 36,523 P= 0,000 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Več kot polovica (55,6 %) vseh anketirancev pozna vsaj enega slovenskega 

proizvajalca (podjetje), ki proizvaja hrano/živila »brez GSO« (Preglednica 19). V 

starostni skupini od 18 do 30 let je manj kot polovica anketirancev odgovorila (48,4 

%), da poznajo vsaj enega slovenskega proizvajalca/pridelovalca hrane »brez GSO«, 

zopet pa so anketiranci najstarejše starostne skupine seznanjeni v največji meri, saj 

jih kar 75,7 % pozna vsaj enega slovenskega proizvajalca hrane/živil »brez GSO«. 

Glede na kraj bivanja so anketiranci s podeželja v največjem odstotku odgovorili, da 

poznajo slovenske proizvajalce hrane »brez GSO« (62,9 %), medtem ko so 

anketiranci iz manjših naselij v najmanjšem odstotku odgovorili, da poznajo 

slovenske proizvajalce hrane »brez GSO« (43,3 %). Glede na regijo pa so v savinjski 

regiji v največji meri odgovorili (74,2 %), da poznajo vsaj enega slovenskega 

proizvajalca hrane/živil, v notranjsko-kraški (40 %) regiji pa je najmanj takšnih, ki 

poznajo vsaj enega slovenskega proizvajalca hrane/živil. Pri tem vprašanju je bilo 

postavljeno tudi podvprašanje, vendar le v primeru, če je anketiranec na vprašanje 

odgovoril z DA. Podvprašanje se je glasilo: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z 

DA, potem navedite vsaj enega slovenskega proizvajalca (505 odgovorov) »brez 

GSO«. V največ primerih so anketiranci odgovarjali z: Mlekarna Celeia (18,4 %), 

Zelene Doline (21,8 %), kar je enako, Pečjak d.o.o. (2,4 %) in ekološke kmetije po 

Sloveniji (5,3 %). Med odgovori so bili tudi naslednji proizvajalci (52,1 %): Argeta, 

Perutnina Ptuj, Fructal, Mlinotest, Pomurske in Ljubljanske mlekarne. Ti slovenski 

proizvajalci pa nimajo proizvodnje brez GSO. Neodvisne spremenljivke starost, kraj 

bivanja in regija so statistično značilno povezane s poznavanjem slovenskih 

proizvajalcev in so si med seboj odvisne (P < 0,05). Neodvisne spremenljivke 

vplivajo na poznavanje slovenskih proizvajalcev. 

Tako lahko hipotezo, da slovenski potrošnik pozna vsaj enega slovenskega 

proizvajalca hrane »brez GSO«, na podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo.  
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Preglednica 19: Poznavanje slovenskih proizvajalcev brez GSO 

 

Poznate kakšnega slovenskega proizvajalca (podjetje), ki proizvaja živila oz. hrano »brez GSO«? 

 

 Da Ne Skupaj 

Starost    

18−30 let 135 (48,4) ¹ 144 (51,6) 279 (38,2) 

31−45 let 112 (52,8) 100 (47,2) 212 (29,0) 

46−60 let 106 (62,7) 63 (37,3) 169 (23,2) 

61−75 let 53 (75,7) 17 (24,3) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 21,49 P= 0,000 < 0,05  

Kraj bivanja    

Podeželje 185 (62,9) 109 (37,1) 294 (40,3) 

Manjše naselje 71 (43,3) 93 (56,7) 164 (22,5) 

Predmestje 46 (61,3) 29 (38,7) 75 (10,3) 

Mesto 104 (52,8) 93 (47,2) 197 (27,0) 

Pearsonov Hi² Hi²= 17,59 P= 0,001 < 0,05  

Regija    

Podravska 54 (58,1) 39 (41,9) 93 (12,7) 

Osrednjeslovenska 53 (51,5) 50 (48,5) 103 (14,1) 

Savinjska 72 (74,2) 25 (25,8) 97 (13,3) 

Gorenjska 44 (49,4) 45 (50,6) 89 (12,2) 

Koroška 25 (59,5) 17 (40,5) 42 (5,8) 

JV Slovenija 22 (55,0) 18 (45,0) 40 (5,5) 

Zasavska 17 (48,6) 18 (51,4) 35 (4,8) 

Pomurska 24 (52,2) 22 (47,8) 46 (6,3) 

Obalno-kraška 21 (50,0) 21 (50,0) 42 (5,8) 

Notranjsko-kraška 20 (40,0) 30 (60,0) 50 (6,8) 

Goriška 20 (50,0) 20 (50,0) 40 (5,5) 

Spodnjeposavska 34 (64,2) 19 (35,8) 53 (7,3) 

Skupaj 406 (55,6) 324 (44,4) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 24,67 P= 0,010 < 0,05  

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev.  
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Od vseh anketirancev (730) jih je 32,1 % odgovorilo, da morajo biti v EU produkti, 

ki vsebujejo več kot 0,9 % GSO, označeni (Preglednica 20), za ZDA pa to ne drži. 

Le 3,7 % anketirancev meni, da produkti, ki vsebujejo več kot 0,9 % GSO v EU, ne 

potrebujejo označbe, vendar pa je odstotek pri odgovoru »ne vem« bistveno večji 

(64,2 %). Tako smo ugotovili, da slovenski potrošniki niso ravno vešči o tem, kateri 

izdelki, ki vsebujejo GSO, morajo biti označeni oz. na podlagi česa se to določi. 

Glede na starost so anketiranci iz najstarejše starostne skupine v več kot polovici 

(54,3 %) odgovorili, da morajo biti živila, ki vsebujejo več kot 0,9 % GSO, označena 

in so tako edini od vseh ostalih starostnih skupin, ki o tem vedo največ. Po izobrazbi 

je največ anketirancev z doktoratom (50 %) odgovorilo, da morajo biti živila, ki 

vsebujejo več kot 0,9 % GSO, označena. Zanimivo pa je, da anketiranci z 

magisterijem v najmanjšem številu (14,7 %) vedo, da morajo biti živila, ki vsebujejo 

več kot 0,9 % GSO, označena. Glede na regijo pa ni nobene regije, ki bi vsaj v 50 % 

odgovorila, da morajo biti živila, ki vsebujejo več kot 0,9 % GSO, označena. V vseh 

primerih so anketiranci v veliki večini odgovarjali z »ne vem«. Neodvisne 

spremenljivke starost, izobrazba in regija so statistično značilno povezane z 

označenostjo EU živil (P < 0,05).  
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Preglednica 20: V EU so živila, ki vsebujejo več kot 0,9 % GSO, označena 

 

V EU morajo biti živila, ki vsebujejo več kot 0,9% GSO, označena, v ZDA pa ne. 

 

 Da Ne Ne vem Skupaj 

Starost     

18−30 let 78 (28,0) ¹ 14 (5,0) 187 (67,0) 279 (38,2) 

31−45 let 57 (26,9) 8 (3,8) 147 (69,3) 212 (29,0) 

46−60 let 61 (36,1) 3 (1,8) 105 (62,1) 169 (23,2) 

61−75 let 38 (54,3) 2 (2,9) 30 (42,9) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 24,32 P= 0,000 < 0,05   

Izobrazba     

Osnovno-

/srednješolska 

94 (33,3) 8 (2,8) 180 (63,8) 282 (38,6) 

Višje-/visokošolska 42 (21,6) 9 (4,6) 143 (73,7) 194 (26,5) 

Univerzitetna 86 (41,7) 9 (4,4) 111 (53,9) 206 (28,2) 

Magisterij 5 (14,7) 1 (2,9) 28 (82,4) 34 (4,7) 

Doktorat 7 (50,0) 0 (0,0) 7 (50,0) 14 (1,9) 

Pearsonov Hi² Hi²= 27,52 P= 0,001 < 0,05   

Regija     

Podravska 34 (36,6) 2 (2,2) 57 (61,3) 93 (12,7) 

Osrednjeslovenska 35 (34,0) 7 (6,8) 61 (59,2) 103 (14,1) 

Savinjska 43 (44,3) 1 (1,0) 53 (54,6) 97 (13,3) 

Gorenjska 25 (28,1) 1 (1,1) 63 (70,8) 89 (12,2) 

Koroška 18 (42,9) 4 (9,5) 20 (47,6) 42 (5,8) 

JV Slovenija 10 (25,0) 3 (7,5) 27 (67,5) 40 (5,5) 

Zasavska 11 (31,4) 1 (2,9) 23 (65,7) 35 (4,8) 

Pomurska 14 (30,4) 0 (0,0) 32 (69,6) 46 (6,3) 

Obalno-kraška 7 (16,7) 3 (7,1) 32 (76,2) 42 (5,8) 

Notranjsko-kraška 11 (22,0) 2 (4,0) 37 (74,0) 50 (6,8) 

Goriška 13 (32,5) 2 (5,0) 25 (62,5) 40 (5,5) 

Spodnjeposavska 13 (24,5) 1 (1,9) 39 (73,6) 53 (7,3) 

Skupaj 234 (32,1) 27 (3,7) 469 (64,2) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 36,50 P= 0,03 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketirancev (730) smo želeli izvedeti, koliko označb (logotipov), ki se 

pojavljajo na izdelkih živil prepoznajo (bodisi so ekološka, brez GSO ali nič od 

navedenega). Ob označbah smo jim zastavili tri vprašanja, na katera so morali 

odgovoriti samo z DA ali NE (Preglednica 21): 

 

- Oznako »brez GSO« je prepoznalo 86,3 % potrošnikov, 85,3 % je odgovorilo, da 

je izdelek proizveden brez GSO, 26,6 % anketirancev pa, da ta oznaka pomeni, 

da je izdelek ekološki, kar pa v primeru Slovenije ne drži. 

- »Ohne Gentechnik« oznako je prepoznalo 29 % anketirancev, 66 % od njih je 

odgovorilo, da so izdelki s to oznako proizvedeni brez gensko spremenjenih 

organizmov in 25,3 % izmed njih, da je izdelek s takšno oznako tudi ekološki.  

- 44,2 % anketirancev je prepoznalo oznako »Ohne Gentechnik hergestellt«, 74,7 

% od njih je odgovorilo, da so izdelki s to oznako pridelani/proizvedeni brez 

GSO in 23 % anketiranih potrošnikov, da ta oznaka pomeni tudi da je izdelek 

ekološki, kar v tem primeru nujno ne drži. 

- Francosko oznako »nourri sans OGM« je prepoznalo 11,5 % potrošnikov, 45,2 % 

jih je odgovorilo, da je to oznaka za izdelek, ki je brez GSO in 25,1 %, da je to 

oznaka za ekološke proizvode, kar nujno ne drži. 

- Oznako »ekološka pridelava« je prepoznalo 69,9 % anketirancev, 41,1 % od njih 

je odgovorilo, da je to tudi oznaka, da je izdelek brez GSO in 83 %, da je to 

oznaka za ekološke proizvode. 

- Oznako inštituta za kontrolo in certifikacijo je prepoznalo 47,4 % anketirancev, 

32,2 % od njih jih je odgovorilo, da ta oznaka pomeni, da je izdelek 

pridelan/proizveden brez GSO in 60,1 %, da je ta oznaka za ekološke proizvode.  

- Oznako »ekološko kmetijstvo« je prepoznalo 72,5 % potrošnikov, 38,4 % med 

njimi je takšnih, ki so odgovorili, da so izdelki s to oznako brez GSO in 70,5 % , 

da so izdelki s to oznako ekološki. 

- 42,9 % potrošnikov je na živilih že opazilo oznako »Demeter«, 44 % jih je 

odgovorilo, da je to oznaka, ki zagotavlja, da je izdelek brez GSO in 47,7 %, 

da je to tudi oznaka za ekološke proizvode. 
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- Oznako »Biodar« je prepoznalo 55,2 % potrošnikov, 43 % je odgovorilo, da je to 

oznaka, ki zagotavlja, da je izdelek pridelan brez GSO in 56,7 % ,da je to tudi 

oznaka za ekološke proizvode. 

- Oznako »geografska označba« je prepoznalo 58,1 % anketirancev, 29,3 % je 

odgovorilo, da je to oznaka, ki zagotavlja, da je izdelek brez GSO in 29,5 % , da 

je to tudi oznaka za ekološke proizvode, kar oboje ne drži. 

- Oznako »zaščitena označba porekla« je prepoznalo 31,1 % potrošnikov, prav 

toliko jih je tudi odgovorilo, da je to tudi oznaka za ekološke proizvode in 32,9 

%, da ta oznaka zagotavlja, da je izdelek brez GSO, kar oboje ne drži.  

- 63,7 % vseh je prepoznalo oznako »integrirana pridelava«, 23,2 % od njih je 

odgovorilo, da je to oznaka, ki zagotavlja, da so izdelki proizvedeni brez GSO in 

30,5 %, da je to tudi oznaka za ekološke proizvode, kar ne drži. 

- Oznako »pridelano v slovenski zemlji« je prepoznalo 33,7 % potrošnikov, 33,6 

% izmed njih je odgovorilo da so izdelki s to oznako pridelani brez GSO in 31,6 

% od njih, da je ta oznaka tudi za ekološke proizvode, kar ne drži. 

- 83,4 % anketirancev je prepoznalo oznako »Natureta«, 28,8 % jih je odgovorilo, 

da je to tudi oznaka, ki zagotavlja, da so izdelki pridelani brez GSO in 25,9 %, da 

je to oznaka za ekološke proizvode, kar oboje ne drži.  

- 36,6 % anketirancev je prepoznalo oznako »eco+«, 27,4 % od njih je odgovorilo, 

da ta oznaka zagotavlja, da je izdelek brez GSO in 37,4 %, da je to oznaka za 

ekološke proizvode, kar ne drži, saj je to trgovska blagovna znamka za najcenejša 

živila v trgovski verigi. 

- 71 % anketirancev je že opazilo oznako »varuje zdravje«, 20,8 % je odgovorilo,  

da oznaka zagotavlja, da je izdelek brez GSO in 23,4 %, da je to oznaka tudi za 

ekološke proizvode, kar oboje ne drži. 

 

Tako lahko, hipotezo, da so potrošniki opazili vsaj polovico oznak, ki se pojavljajo 

na živilih, na podlagi pridobljenih rezultatov obdržimo.  
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Preglednica 21: Poznavanje označb na živilskih izdelkih 

 

 Na živilih sem že 

opazil/a to označbo. 

Ta označba zagotavlja, da 

je izdelek brez GS rastlin 

oz. da je proizveden brez 

GSO. 

Ali je to tudi 

označba za 

ekološke 

proizvode?  

 
 

DA 637 (86,3) 

NE 93 (12,7) 

DA 623 (85,3) 

NE 107 (14,7) 

DA 194 (26,6) 

NE 536 (73,4) 

 

 
 

DA 212 (29,0) 

NE 518 (71,0) 

DA 482 (66,0) 

NE 248 (34,0) 

DA 185 (25,3) 

NE 545 (74,7) 

  

 
 

DA 323 (44,2) 

NE 407 (55,8) 

DA 545 (74,7) 

NE 185 (25,3) 

DA 168 (23,0) 

NE 562 (77,0) 

 

DA 84 (11,5) 

NE 646 (88,5) 

DA 330 (45,2) 

NE 400 (54,8) 

DA 183 (25,1) 

NE 547 (74,9) 

 %  

 
 

DA 529 (72,5) 

NE 201 (27,5) 

DA 280 (38,4) 

NE 450 (61,6) 

DA 515 (70,5) 

NE 215 (29,5) 

 

 
 

DA 346 (47,4) 

NE 384 (52,6) 

DA 235 (32,2) 

NE 495 (67,8) 

DA 439 (60,1) 

NE 291 (39,9) 

 

 
 

DA 510 (69,9) 

NE 220 (30,1) 

DA 300 (41,1) 

NE 430 (58,9) 

DA 606 (83,0) 

NE 124 (17,0) 

 

DA 313 (42,9) 

NE 417 (57,2) 

DA 321 (44,0) 

NE 409 (56,0) 

DA 348 (47,7) 

NE 382 (52,3) 

 

DA 403 (55,2) 

NE 327 (44,8) 

DA 314 (43,0) 

NE 416 (57,0) 

DA 414 (56,7) 

NE 316 (43,3) 

Nadaljevanje na drugi strani. 

http://lokalna-kakovost.si/wp-content/uploads/2014/03/ekoloki.png
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DA 424 (58,1) 

NE 306 (41,9) 

DA 214 (29,3) 

NE 516 (70,7) 

DA 215 (29,5) 

NE 515 (70,5) 

 

 
 

DA 227 (31,1) 

NE 503 (68,9) 

DA 240 (32,9) 

NE 490 (67,1) 

DA 227 (31,1) 

NE 503 (68,9) 

 

 
 

 

DA 465 (63,7) 

NE 265 (36,3) 

 

DA 169 (23,2) 

NE 561 (76,8) 

 

DA 223 (30,5) 

NE 507 (69,5) 

 

DA 246 (33,7) 

NE 484 (66,3) 

DA 245 (33,6) 

NE 485 (66,4) 

DA 231 (31,6) 

NE 499 (68,4) 

 

 

DA 609 (83,4) 

NE 121 (16,6) 

DA 210 (28,8) 

NE 520 (71,2) 

DA 189 (25,9) 

NE 541 (74,1) 

 

DA 265 (36,3) 

NE 465 (63,7) 

DA 200 (27,4) 

NE 530 (72,6) 

DA 273 (37,4) 

NE 457 (62,6) 

 

DA 518 (71,0) 

NE 212 (29,0) 

DA 152 (20,8) 

NE 578 (79,2) 

DA 171 (23,4) 

NE 559 (76,6) 

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev.  

http://lokalna-kakovost.si/wp-content/uploads/2014/03/geografska_oznaba.png
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifgZHu7-zJAhXHcBoKHcsRAHoQjRwIBw&url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_179_R_0003&psig=AFQjCNGbIX8nhag1N_3f1GMjSSQCescnUQ&ust=1450784576771121
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcmZmdv-XJAhWDbxQKHZNsAbkQjRwIBw&url=http://natureta.si/&psig=AFQjCNGo1UMKRh71oQpjXYPSCJHrh1tmYQ&ust=1450530981325972
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40,8 % anketirancev meni, da ekološko hkrati ne pomeni, da je živilo »brez GSO«, 

36,4 % jih meni, da je ekološko hkrati tudi brez GSO in 22,7 % odgovora ne ve 

(Preglednica 22). V starosti od 61 do 75 let je največ anketirancev odgovorilo, da 

označba »ekološko« hkrati pomeni, da je tudi brez GSO (61,4 %). V starostni skupini 

od 18 do 30 let (29,7 %) in v starostni skupini od 30 do 45 let pa je najmanj 

anketirancev odgovorilo, da oznaka »ekološki« hkrati pomeni tudi, da je brez GSO 

(29,2 %). Glede na izobrazbo pa anketiranci s končanim doktoratom v največji meri 

menijo, da označba »ekološki« hkrati pomeni, da je brez GSO (71,4 %). 

Presenetljivo je mnenje anketirancev s končanim magisterijem, ki v najmanjšem 

odstotku (26,5 %) menijo, da oznaka »ekološki« hkrati pomeni, da je brez GSO. 

Neodvisni spremenljivki starost in izobrazba sta statistično značilno povezani z 

označbo ekološko je tudi brez GSO (P < 0,05).  

 

Hipotezo, da slovenski potrošniki ne vedo, da ekološko hkrati pomeni, da je izdelek 

brez gensko spremenjenih organizmov, na podlagi pridobljenih rezultatov potrdimo, 

saj je več kot polovica anketirancev odgovorila, da ekološko hkrati ne pomeni, da je 

živilo brez GSO oz. odgovora ne poznajo. Spol, kraj bivanja ter regija statistično 

značilno ne vplivajo na mnenje potrošnikov o ekoloških proizvodih. 
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Preglednica 22: Mnenje potrošnika o ekoloških proizvodih 

 

Ali označba »ekološki« pomeni hkrati, da je živilo brez GSO? 

 

 Da Ne Ne vem Skupaj 

Starost     

18-30 let 83 (29,7) ¹ 133 (47,7) 63 (22,6) 279 (38,8) 

31-45 let 62 (29,2) 93 (43,8) 57 (26,8) 212 (29,0) 

46-60 let 78 (46,2) 52 (30,8) 39 (23,1) 169 (23,2) 

61-75 let 43 (61,4) 20 (28,6) 7 (10,0) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 40,29 P= 0,000 < 0,05   

Izobrazba     

Osnovno-/srednje 

šolska 

108 (38,3) 112 (39,7) 62 (22,0) 282 (38,6) 

Višje-/visoko 

šolska 

62 (32,0) 79 (40,7) 53 (27,3) 194 (26,6) 

Univerzitetna 77 (37,4) 93 (45,1) 36 (17,5) 206 (28,2) 

Magisterij 9 (26,5) 10 (29,4) 15 (44,1) 34 (4,7) 

Doktorat 10 (71,4) 4 (28,6) 0 (0,0) 14 (1,9) 

Skupaj 266 (36,4) 298 (40,8) 166 (22,7) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 23,93 P= 0,002 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketiranih potrošnikov jih je večina (75,6 %) odgovorila, da oznaka 

»geografsko poreklo« (npr. za sir Tolminc) in »geografska oznaka« (npr. za Kraški 

pršut) ne pomenita tudi, da je živilo brez GSO. Le 6,7 % anketiranih meni, da ta 

označba pomeni tudi, da je brez GSO, 17,7 % od njih odgovora ne pozna 

(Preglednica 23). V JV Sloveniji v največ odstotkih menijo (87,5 %), da označba 

geografsko poreklo ne pomeni, da je živilo brez genske tehnike, v spodnje-posavski 

regiji pa je največ takšnih, ki menijo, da geografsko poreklo hkrati pomeni, da je 

živilo »brez GSO«. Glede na izobrazbo pa anketiranci s končano osnovno/srednjo 

šolo in magisterijem z najmanj odstotki (70,6 %) menijo, da oznaka »geografsko 

poreklo« ne pomeni, da je živilo tudi brez genske tehnike, potrošniki s končanim 

doktoratom pa menijo enako, vendar v 92,9 %. Glede na izobrazba pa anketiranci s 

končanim doktoratom v največ odstotkih (92,9 %) menijo, da oznaka geografsko 

poreklo ne pomeni, da je živilo brez GSO, anketiranci s končano osnovno/srednje 

šolsko izobrazbo pa menijo enako, vendar le v 70,6 %. Neodvisni spremenljivki 

regija in izobrazba sta statistično značilno povezani z geografskim poreklom (P < 

0,05). Regija in izobrazba imata vpliv na geografsko poreklo.  
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Preglednica 23: Mnenje potrošnikov o označbi »geografsko poreklo« 

 
Ali označba »geografsko poreklo« (npr. za sir Tolminc) in »geografska označba« (npr. za Kraški 

pršut) pomeni tudi da je brez GSO? 

 

 Da Ne Ne vem Skupaj 

Regija     

Podravska 11 (11,8) 72 (77,4) 10 (10,8) 93 (12,7) 

Osrednjeslovenska 6 (5,8) 81 (78,6) 16 (15,5)       103 (14,1) 

Savinjska 4 (4,2) 76 (78,4) 17 (17,5) 97 (13,3) 

Gorenjska 2 (2,2) 63 (70,8) 24 (27,0) 89 (12,2) 

Koroška 3 (7,1) 33 (78,6) 6 (14,3) 42 (5,8) 

JV Slovenija 0 (0,0) 35 (87,5) 5 (12,5) 40 (5,5) 

Zasavska 3 (8,6) 26 (74,3) 6 (17,1) 35 (4,8) 

Pomurska 2 (4,3) 34 (73,9) 10 (21,7) 46 (6,3) 

Obalno-kraška 1 (2,4) 34 (81,0) 7 (16,7) 42 (5,8) 

Notranjsko-kraška 2 (4,0) 35 (70,0) 13 (26,0) 50 (6,8) 

Goriška 6 (15,0) 27 (67,5) 7 (17,5) 40 (5,5) 

Spodnje-posavska 9 (17,0) 36 (67,9) 8 (15,1) 53 (7,3) 

Pearsonov Hi² Hi²= 39,79 P= 0,011 < 0,05  
Izobrazba     
Osnovno-/srednje 

šolska 

24 (8,5) 199 (70,6) 59 (20,9) 282 (38,6) 

Višje-/ visoko šolska 13 (6,7) 150 (77,3) 31 (16,0) 194 (26,6) 

Univerzitetna 10 (4,9) 167 (81,1) 29 (14,1) 206 (28,2) 

Magisterij  0 (0,0) 24 (70,6) 10 (29,4) 34 (4,7) 

Doktorat  1 (7,1) 13 (92,9) 0 (0,0) 14 (1,9) 

Skupaj 48 (6,6) 553 (75,6) 129 (17,7) 730 (100) 

Pearsonov Hi²  Hi²= 15,91 P= 0,044< 0,05  
¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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Od vseh anketiranih potrošnikov (730) jih je 67,8 % mnenja, da označevanje živil 

»brez GSO« ni dovolj jasno in razumljivo, 18,8 % jih meni, da je razumljivo, 11,5 %  

od njih se še nikoli ni oziralo na označevanje, 1,9 % pa jih označevanja »brez GSO« 

še nikoli ni opazilo (Preglednica 24). V starosti od 18 do 30 let jih je 20,4 % mnenja, 

da je označevanje »brez GSO« jasno in razumljivo, 21,9 % se jih ne ozira na 

označevanje, 3,2 % anketirancev označevanja »brez GSO« še ni opazilo, 54,4 % pa 

jih je mnenja, da označevanje ni dovolj jasno in razumljivo. 16 % anketirancev v 

starosti od 31 do 45 let meni, da je označevanje »brez GSO« jasno, 8 % se jih na 

označevanje ne ozira, 1,9 % jih označevanja »brez GSO« ni opazilo in 74,1 % od 

njih meni, da označevanje »brez GSO« ni dovolj jasno in razumljivo oz. da si želijo 

jasnejšega označevanja. V starosti od 46 do 60 let jih je 24,3 % mnenja, da je 

označevanje »brez GSO« jasno in razumljivo, 3 % se na označevanje ne ozira, 72,8 

% od njih meni, da bi moralo biti označevanje bolj jasno in razumljivo, nobeden od 

njih pa ni odgovoril, da označevanja »brez GSO« še ni opazil. 7,1 % anketirancev v 

starosti od 61 do 75 let je mnenja, da je označevanje povsem jasno in razumljivo, 1,4 

% se jih na označevanje ne ozira oz. še nikoli niso opazili označevanja »brez GSO«, 

kar 90 % anketirancev pa meni, da bi moralo biti označevanje »brez GSO« bolj jasno 

in razumljivo. Neodvisna spremenljivka kraj bivanja ni pokazala bistvenih razlik 

med odgovori. Neodvisna spremenljivka starost in kraj bivanja sta statistično 

značilno povezani z mnenjem o označevanju (P < 0,05). Spremenljivki starost in kraj 

bivanja ter mnenje o označevanju so si med seboj odvisni. Spol, izobrazba in regija 

niso statistično značilni ter ne vplivajo na mnenje o označevanju GSO. 

 

Do podobne rezultatov so prišli tudi na Nizozemskem (2002), saj je 65 % 

potrošnikov v raziskavi odgovorilo, da bi morala označevanja živil biti takšna, da je 

lahko potrošnik 100 % prepričan, da izdelek vsebuje GSO oz. da je izdelek brez 

gensko spremenjenih organizmov (ICH 2013).  
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Preglednica 24: Mnenje o označenosti živil brez GSO 

 

Ste mnenja, da je označevanje »brez GSO« jasno in razumljivo? 

 

 Da Ne vem Označevanja 

še nisem 

opazil 

Ne, želel/a bi 

si jasnejšega 

označevanja 

Skupaj 

Starost      

18−30 let 57 (20,4) ¹ 61 (21,9) 9 (3,2) 152 (54,5) 279 (38,2) 

31−45 let 34 (16,0) 17 (8,0) 4 (1,9) 157 (74,1) 212 (29,0) 

46−60 let 41 (24,3) 5 (3,0) 0 (0,0) 123 (72,8) 169 (23,2) 

61−75 let 5 (7,1) 1 (1,4) 1 (1,4) 63 (90,0) 70 (9,6) 

Pearsonov Hi² Hi²= 74,22 P= 0,000 < 0,05   

Kraj bivanja      

Podeželje 62 (21,1) 27 (9,2) 9 (3,1) 196 (66,7) 294 (40,3) 

Manjše naselje 31 (19,0) 31 (19,0) 2 (1,2) 100 (61,3) 164 (22,5) 

Predmestje 15 (20,0) 4 (5,3) 2 (2,7) 54 (72,0) 75 (10,3) 

Mesto 29 (14,2) 22 (11,2) 2 (1,0) 144 (73,1) 197 (27,0) 

Skupaj 137 (18,8) 84 (11,5) 14 (1,9) 495 (67,8) 730 (100) 

Pearsonov Hi² Hi²= 21,05 P= 0,012 < 0,05   

¹Vrednosti v oklepaju pomenijo odstotek (%) anketirancev. 
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5 SKLEPI 

 

 

Glede gensko spremenjenih organizmov in gensko spremenjene hrane obstajajo 

različna stališča s strani strokovnjakov in prav tako so različna v širši javnosti, ter še 

zlasti med potrošniki. 

 

Poznavanje gensko spremenjenih organizmov (GSO), stališča o gensko spremenjeni 

hrani (GSH), poznavanje označb in nakupovalne navade (N = 730) anketirancev so 

bile analizirane na podlagi ankete, ki smo jo izvedli v letu 2016 in na tej podlagi 

lahko zaključimo:  

 

1. potrošniki so seznanjeni s pojmom »gensko spremenjen organizem« (GSO), 

2. prav tako so seznanjeni s pojmom »gensko spremenjena hrana« (GS hrana) (96 

%), 

3. menijo, da slovenska javnost ni dovolj informirana o problematiki GSO in GS 

hrane (91 %), 

4. menijo, da GS hrana ni varna (75 %), 

5. potrošniki so delno pozorni na označbe, ki se pojavljajo na živilskih izdelkih, 

6. ne podpirajo uporabe GSO za prehrano ljudi ali živali, 

7. so mnenja, da GS hrana povzroča alergije (57 %), 

8. poznajo vsaj enega slovenskega proizvajalca/pridelovalca hrane »brez GSO«,  

9. prepoznajo polovico označb, ki se pojavljajo na živilih, v večini pa ne vedo, ali 

izdelek res ne vsebuje GSO in ali je označba tudi za ekološke proizvode (50 %), 

10. potrošniki ne vedo, da ekološko hkrati pomeni, da je živilo brez GSO oz. 

odgovora ne poznajo (41 % in 23 %).  
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8 PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Anketa za potrošnike 

 

Lep pozdrav! 

Sem Sonjak Špela, študentka 3. letnika na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske 

vede v Mariboru. V tem letu pripravljam diplomsko nalogo z naslovom 

POTROŠNIKI IN GENSKO SPREMENJENA HRANA. Prosim, če si lahko 

vzamete nekaj minut in odgovorite na zastavljena vprašanja, ter mi tako pomagate pri 

pripravi moje diplomske naloge. Anketa je anonimna, podatki so namenjeni le interni 

uporabi. Vljudno prosimo za popolno izpolnitev ankete, ker bo le taka veljavna 

in uporabna za raziskavo.  
 

I.  SPOL   
a) ženski                            b) moški 

II.  STAROST  
a) od 18 do 30               b) od 31 do 45                c) od 46 do 60 
  
d) od 61 do 75  

III.  OKOLJE, V KATEREM BIVATE  
a) mesto               b) primestje                c) podeželje     
d) manjše naselje 

IV.  OBMOČJE (REGIJA), KJER BIVATE 
a) Pomurje                            b) Podravje                 c) Savinjska           
d) Posavje                                     e) Zasavje                                          f) Koroška   
g) Osrednjeslovenska                 h) Primorsko-notranjska                 i) Gorenjska      
j) Goriška                                       k) Obalno-kraška                             l) JV Slovenija 

V.  VAŠA ZADNJA ZAKLJUČENA STOPNJA IZOBRAZBE 
a) osnovno/srednješolska         b) višje/visokošolska strokovna     c) univerzitetna  
d) magisterij                                 e) doktorat 
 

 

1. Poznate pojem gensko spremenjen organizem (GSO)?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Poznate pojem gensko spremenjena hrana (GS hrana)? 

a) Da. 

b) Ne. 



 

 
 

 

3. Mislite, da je javnost dovolj osveščena o tej temi? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem, za to se ne zanimam.  

 

4. Iz katerega medija ste največ izvedeli glede GSO? 

a) radio, 

b) televizija, 

c) internet, 

d) časopis 

e) drugo: _____________________. 

5. Menite, da je gensko spremenjena hrana varna? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

6. Kupujete gensko spremenjeno hrano (živila), ki vsebujejo GSO? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

7. Kupujete hrano (živila), ki je bila pridelana/proizvedena s pomočjo  gensko 

spremenjenih organizmov (npr. GS soja in koruza v krmilih za živali, GS encimi in drugi 

dodatki v živilstvu)? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

8. Bi si želeli pridelave (setve) gensko spremenjeni rastlin oz. hrane  v Sloveniji? 

a) Da, ker bi potem bila večja samooskrba. 

b) Da, ker bi bila cenejša. 

c) Ne, ker bi še bolj onesnažili okolje. 

d) Ne, ker bi s tem škodovali našemu zdravju. 

e) Vseeno mi je. 

 

9. Ko kupujete hrano, ali ste pozorni na označbe, ki so na embalažah? 

a) Da, vedno pregledam vse označbe na izdelkih. 

b) Včasih, odvisno za katero živilo gre. 

c) Nikoli, to me ne zanima.  

 



 

 
 

10.  Kupujete izdelke, ki so označeni kot  proizvedeni brez gensko spremenjenih 

organizmov (brez GSO)? 

a) Izključno kupujem in uživam samo živila brez GSO. 

b) Redno (skoraj vsak dan). 

c) Pogosto (vsaj 1x teden).  

d) Včasih (vsaj 1x mesec). 

e) Redko (vsaj 5x na leto). 

f) Nikoli. 

g) Ne kuham in ne kupujem živil sam/a ter me to ne zanima. 

 

11. Kako pogosto kupujete in se prehranjujete z ekološkimi izdelki? 

a) Redno (vsak dan vsaj 1x) 

b) Pogosto (vsaj 1x na teden) 

c) Občasno (vsaj 1x mesec) 

d) Zelo poredko (vsaj 5x na leto) 

e) Nikoli. 

f) Ne kuham in ne kupujem živil sam/a ter me to ne zanima. 

 

12. Podpirate uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO) za krmljenje živalim za 

prirejo mleka, mesa, jajc, rib,…? 

a) Podpiram. 

b) Ne morem se odločiti. 

c) Nasprotujem. 

 

13. Mislite da gensko spremenjena hrana povzroča alergije? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem, nikoli še nisem slišal/a za kaj takšnega. 

 

14.  Podpirate uporabo gensko spremenjenih organizmov (GSO) za prehrano ljudi? 

a) Podpiram. 

b) Ne morem se odločiti. 

c) Nasprotujem. 

 

 

 

 

 



 

 
 

15. Prepoznate katere od teh označb? Ustrezno označite. 

 

 Na živilih sem že 
opazil/a to 
označbo. 

Ta označba zagotavlja, 
da je izdelek brez GS 

rastlin oz. da je 
proizveden brez GSO. 

Ali je to tudi označba 
za ekološke 
proizvode?  

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

  

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

  

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

DA  NE DA  NE DA  NE 

http://lokalna-kakovost.si/wp-content/uploads/2014/03/ekoloki.png


 

 
 

 
 

 

 
 

DA  NE DA  NE 

 
 

  DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 
 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

 

DA  NE DA  NE DA  NE 

 

16. Če bi se odločali za nakup živila med živilom brez GSO in z GSO, kaj bi prevladalo pri 

vaši odločitvi?  

a) Kakovost izdelka. 

b) Cena izdelka (kupil bi cenejši izdelek, ne glede na to ali vsebuje GSO ali ne). 

c) Oboje. 

d) Nič od navedenega. 

 

http://lokalna-kakovost.si/wp-content/uploads/2014/03/geografska_oznaba.png
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifgZHu7-zJAhXHcBoKHcsRAHoQjRwIBw&url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri%3DOJ:JOL_2014_179_R_0003&psig=AFQjCNGbIX8nhag1N_3f1GMjSSQCescnUQ&ust=1450784576771121
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcmZmdv-XJAhWDbxQKHZNsAbkQjRwIBw&url=http://natureta.si/&psig=AFQjCNGo1UMKRh71oQpjXYPSCJHrh1tmYQ&ust=1450530981325972


 

 
 

17.  V EU morajo biti produkti, ki vsebujejo več kot 0,9% GSO v hrani in krmi, označeni, v 

ZDA pa ne? 

a) Drži. 

b) Ne vem. 

c) Ne drži. 

 

18.  Bi si želeli označevanja brez GSO tudi na živilih živalskega izvora (mleko, siri, meso, 

jajca,…)? 

a) Da, tako bi bil še bolj seznanjen/a s tem kaj jem. 

b) Vseeno mi je. 

c) Ne, mislim da to ni potrebno. 

 

19.  Poznate kakšnega slovenskega proizvajalca (podjetje, firmo,..), ki proizvaja živila oz. 

hrano brez GSO?  Če je odgovor DA, napišite vsaj enega. 

a) Da:__________________________________________________. 

b) Ne. 

 

20.   Ali označba »ekološki« pomeni hkrati tudi, da je živilo  brez GSO? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

21.  Ali označba »geografsko poreklo« (npr. za sir Tolminc) in »geografska označba« (npr. 

za Kraški pršut) pomeni tudi, da je brez GSO? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

22.  Je označevanje brez GSO na živilih razumljivo in jasno?  

a) Da. 

b) Ne vem, nikoli se nisem oziral na označevanje. 

c) Označevanja brez GSO še nisem opazil. 

d) Ne, želel/a bi si jasnejšega označevanja 

  



 

 
 

23.  Koliko odstotkov višjo ceno ste/bi bili pripravljeni plačati živila »Brez GSO« (kolikšen 
dodatek k običajni ceni za primerljivo običajno ponudbo izdelka)?  

a) nič       

b) do 2 %   

c) 3 do 5 %    

d) 6 do 10 %     

e) 11 do 20 %    

f) več kot 20 %    

g) nimam mnenja 

 

 

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE! 

 

 

 


