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PRILOGA 3 

R
S

EPUBLIKA

LOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PROSTOR IN ENERGIJO

Dunajska 48, SI-1000 Ljubljana 

Izpolni MOP 

Datum vložitve prijave:

Klasifikacijska oznaka:

Registrska številka:

PRIJAVA
DELA Z GENSKO SPREMENJENIMI ORGANIZMI V ZAPRTEM SISTEMU 

1. Prijavitelj 
Prijavitelj je:  Pravna oseba  Fizi�na oseba

Firma:      

Identifikacijska številka iz Poslovnega registra Slovenije:        

Naslov:         

Poštna št.:                  Kraj:       

Država:

Telefon:                                    Telefaks:                                             e-pošta:   

2. Odgovorna oseba prijavitelja 
Priimek:                                       Ime:

Ime:

Delovno mesto pri prijavitelju:

Strokovni naziv:                 Stopnja izobrazbe:                 

Naslov:

Poštna št.:            Kraj: 

Telefon:                                       Telefaks:                                                  e-pošta:

3. Prijava zaprtega sistema za delo z GSO 
Številka zaprtega sistema iz Registra GSO : 
Datum vložitve prijave:          Datum izdaje potrdila: 

4. Naslov projekta in kratek opis dela z GSO 
Naslov prijave 

Kratek opis aktivnosti (do 300 znakov) 
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5. Vodja projekta 
Priimek:                                       Ime:

Delovno mesto pri prijavitelju:

Strokovni naziv:                 Stopnja izobrazbe:                 

Firma:

Naslov:

Poštna št.:                  Kraj:                          

Telefon:                                         Telefaks:                      e-pošta:         

6. Namestnik vodje projekta 
Priimek:                                       Ime:

Delovno mesto pri prijavitelju:

Strokovni naziv:                 Stopnja izobrazbe:                 

Firma:

Naslov:

Poštna št.:                  Kraj:                        

Telefon:                                         Telefaks:                      e-pošta:         

7. Vezanost dela z GSO na raziskovalni ali drugi program 
Prijavljeno delo je vezano na program, prijavljen v okviru

ministrstva
EU
ostalo __________________________ 

Naslov programa:
Oznaka (šifra) programa: 

8. Namen dela z GSO in njegovo trajanje 
Opis namena dela in trajanje

Delo Opis dela Namen dela in pri�akovan
rezultat

Predviden za�etek Predviden 
zaklju�ek

              

              

              

9. Izvorni in prejemni ali starševski organizem 
Izvorni organizem 

Znanstveno ime3 Družina* Oznaka organizma Slovensko ime Funkcija Drugo

                        
1 - uporabljeni organizmi so uvrš�eni na nacionalni seznam varnih organizmov, vektorjev; 2 - uporabljeni 
organizmi so uvrš�eni na druge liste varnih organizmov, vektorjev; 3- iz seznama organizmov, ki se vodi na 
podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št.45/01), *- v primeru mikroorganizmov 
navedi tudi sev 

Prejemni organizem ali starševski organizem3

Znanstveno ime (rod , vrsta oziroma nižja sistematska kategorija):         

Družina, v katero je razvrš�en organizem:          

Sorta, pasma, sev:

Oznaka organizma:         

Slovensko ime organizma:      

Opis organizma:      
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10. Vklju�ek in vektor 
Vklju�ek

Oznaka vklju�ka Opis – navedi celotno zaporedje 
vklju�no z baznimi pari gostitelja

Velikost Funkcija vsakega sestavnega dela 
vklju�ka

                  

                  

                  

Vektor
Vrsta vektorja Oznaka vektorja Opis – navedi zaporedje Velikost Seznam 

SI1
Seznam
ostalo2

                              

                              

                              

11. Novonastali GSO in funkcija vklju�enega genskega materiala 
GSO
Znanstveno ime (rod , vrsta oziroma nižja sistematska kategorija):         

Družina, v katero je razvrš�en organizem:          

Sorta, pasma, sev:

Oznaka organizma:         

Slovensko ime organizma:      

Opis organizma:      

Funkcija vklju�enega genskega materiala 

 Gensko spremenjeni organizem je uvožen (Kartagenski protokol o biološki varnosti) 
Ime in naslov izvoznika v državi, iz katere je GSO uvožen: 
Država, iz katere je GSO uvožen:

12. Varnostni razred nameravanega dela z GSO 
 II. varnostni razred

 III. varnostni razred

 IV. varnostni razred 

13. Vrsta zaprtega sistema, kjer se bo delo z GSO izvajalo 
Obvezno ozna�i vsaj enega, lahko pa tudi ve�

 Laboratorij 

 Bioreaktor 

 Prostor za živali 
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 Rastna komora

 Rastlinjak 

 Delo v ve�jem obsegu (pol-industrijski nivo)              _______ (npr. dm3)  Koli�ina (volumen, število, itd.) 

 Proizvodna enota 

 Ostalo: _______________________ (npr. hodnik, ki povezuje dva zaprta sistema) 

14. Identifikacija GSO 
Opis splošnih in specifi�nih meril za identifikacijo GSO 

15. Oprema za delo z GSO 
Opis opreme za delo z GSO glede na namen dela in varnostni razred  

16. Velikost populacije uporabljenega GSO 
Opis gostote, volumna ali števila uporabljene populacije GSO 

17. Stanje populacije uporabljenega GSO 
Opis splošnih in specifi�nih meril dolo�anja GSO v okolju 

18. Zadrževalni in drugi varnostni ukrepi pri delu z GSO  
Opis zadrževalnih ukrepov 
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19. Nadzor u�inkovitosti zadrževalnih ukrepov
Opis postopkov nadzora u�inkovitosti

20. Monitoring prisotnosti GSO izven zaprtega sistema 
Opis monitoringa 

21. Ukrepi za ravnanje z odpadki in odvajanje odpadnih vod 
Opis ravnanja z odpadki 
- nastajanje odpadkov 
- vrsta in zna�ilnosti odpadkov 
- ravnanje z odpadki 
- obdelava odpadkov 
- odstranjevanje 

Opis odvajanja odpadnih vod 

22. Ukrepi za primer nesre�e
Opis ukrepov za primer nesre�e in zna�ilnosti neposredne okolice zaprtega sistema 
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23. Mnenje odbora za varnost pri delu z GSO o oceni tveganja 
 Odbor za varnost pri delu z GSO je imenovan 

24. Dodatne informacije 
Dodatne informacije, pomembne za prijavo dela z GSO 

25. Utemeljitev dolo�itve podatkov, ki naj se varujejo kot zaupni 
 Številka to�ke v prijavi: 
  Utemeljitev:     

26. Izjava 
Potrjujem, da so vsi v prijavi navedeni podatki resni�ni in to�ni. Za resni�nost in to�nost podatkov v prijavi 
prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost. 

Kraj:     Datum:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:___________________________

27. Priloge 
 Ocena tveganja  (za 3. in 4. varnostni razred) 

 Povzetek ocene tveganja (za 2. varnostni razred) 

 Na�rt ukrepov za primer nesre�e (za 3. in 4. varnostni razred) 

 Povzetek prijave (za 3. in 4. varnostni razred)

 Drugo, navedite priloge:


