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1. člen � namen uredbe 
 
Ta uredba določa merila za uvrstitev dela z gensko spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem 
besedilu: GSO) v zaprtem sistemu v ustrezen varnostni razred, zadr�evalne in druge varnostne 
ukrepe, pravila ravnanja ter druge pogoje za delo z GSO v posameznem varnostnem razredu. 
 
 
Razlaga: 
 
Uredba je izdana na podlagi 14. člena Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi 
(Ur. l. RS 67/2002), ki določa, da se vsako delo z GSO v zaprtem sistemu glede na tveganje, ki 
ga tako delo predstavlja, uvrsti v enega od �tirih varnostnih razredov in pri tem upo�teva 
primerne zadr�evalne ukrepe. 
 
 

2. člen - pojmi 
 
V tej uredbi imajo pojmi naslednji pomen: 

1. Prejemni organizem je celica ali organizem, ki sprejema genski material iz izvornega 
organizma ali okolja, ga podvaja in lahko izrazi informacijo ter jo prena�a na 
potomce. 

2. Star�evski organizem je prejemni organizem pred izvedeno gensko spremembo. 
3. Izvorni organizem je organizem, iz katerega se pridobi genski material za prenos v 

prejemni organizem. 
4. Vektor je prena�alec genskega materiala ali ustreznih celičnih sestavin iz izvornega 

organizma v prejemni organizem.  
5. Vključek je genski material, ki se ga vključi v vektor.  
 

 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

3. člen � ocena tveganja 
 
Merila za uvr�čanje del z GSO v zaprtem sistemu (v nadaljnjem besedilu: delo z GSO) v 
varnostne razrede izhajajo iz ravni tveganja, ki ga GSO in delo z njimi predstavljajo za 
zdravje ljudi in okolje. 
 
Merila iz prej�njega odstavka se uporabijo za uvrstitev dela z GSO v enega od �tirih 
varnostnih razredov glede na raven tveganja, ki se ugotovi in ovrednoti v oceni tveganja, 
izdelani za nameravano delo z GSO.  
 
V primeru, če je GSO kombinacija organizmov, se delo z GSO uvrsti v ustrezni razred glede 
na tveganje, ki ga predstavljajo ti organizmi. 
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Razlaga: 
 
Ocena tveganja je ekspertno mnenje, ki ga neposredno ali posredno pripravi prijavitelj. V 
ekspertizi od točke do točke in v skladu s »Pravilnikom o oceni tveganja za delo z gensko 
spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu«  strokovno in znanstveno ter na osnovi 
predhodnih izku�en rabe primerljivih GSO, v primerljivih zaprtih sistemih, razčlenjuje in 
utemeljuje svoje trditve in odločitve. Ovrednoti dejavnike tveganja tako, da najprej oceni 
posamezne komponente GSO, in sicer najprej star�evski organizem, izvorni organizem - 
donor gena (vključka), gen (vključek) in vektor, nato pa �e novonastali gensko spremenjeni 
organizem, če se ta v kakr�nikoli lastnosti bistveno razlikuje star�evskega organizma.  
 
Upo�teva se lastnosti prejemnega ali star�evskega organizma pred izvedeno spremembo v 
GSO. Če je bila sprememba narejena na ravni istega organizma (na primer načrtovana in 
točno določena sprememba nukleotidnega zaporedja vsaj ene kodirajoče regije DNA / RNA 
(retro virus) ali točno določena načrtna sprememba določene nekodirajoče regije, ki povzroči 
spremembo v izra�anju določene genetske informacije). Nove lastnosti so lahko spremenjena 
struktura ali / in funkcija organizma ali njegovih posameznih delov (organov, organelov). 
Nastanejo lahko na primer novi primarni ali sekundarni metaboliti, ki jih je potrebno določiti 
ter ugotoviti njihov potencialni učinek na ljudi in na okolje. 
 
V naslednji stopnji lahko strokovnjak vpliv donorja glede na dejavnike tveganja izključi, če 
oceni, da je gen »varen«, in nadaljuje z vrednotenjem mo�nih vplivov GSO na ljudi in okolje. 
Določi začetno stopnjo tveganja, nato pa z ustreznimi re�itvami - zadr�evalnimi ukrepi - 
začetno stopnjo tvegana potrdi ali pa spremeni. Z ustreznimi ukrepi se lahko dose�e stopnjo 
tveganja, ki je ni�ja od začetne, zato prijavitelj kot končno lahko predlaga ni�jo stopnjo 
tveganja. 
 
 

4. člen � prvi varnostni razred 
 
Delo z GSO se lahko uvrsti v prvi varnostni razred, če so izpolnjena vsa naslednja merila: 

- prejemni organizem, star�evski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek in 
novo nastali GSO ne povzročajo bolezni ali sprememb pri zdravih ljudeh, �ivalih ali 
rastlinah, vključno z alergijskimi in toksičnimi učinki, 

- prejemni organizem, star�evski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek in 
novo nastali GSO ne povzročajo �kodljivih učinkov v okolju in ne ogro�ajo biotske 
raznovrstnosti ali naravnega ravnovesja, 

- vektor in vključek pri novo nastalem GSO ne omogočita pojava takega fenotipa, ki 
bi povzročil bolezni pri ljudeh, �ivalih ali rastlinah ali �kodljive učinke v okolju ali 
ogro�al biotsko raznovrstnost ali naravno ravnovesje, 

- novo nastali GSO se ne razmno�uje in ne kri�a z drugimi v naravi prisotnimi 
vrstami, če pride do njegovega nenamernega spro�čanja v okolje, 

- �kodljivi učinki zaradi naravnega prenosa vnesenega genskega materiala v druge 
organizme se ne pojavijo, 

- vektor spada med varne vektorje, ki se �e dolgo v uporabi in po znanih podatkih ne 
predstavljajo biolo�ke nevarnosti, in 

- prejemni organizmi niso evkariontske celice, ki bi se lahko spontano regenerirale v 
vi�je organizme. 
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Razlaga uvrstitve GS rastlin v 1. varnostni razred: 
 
V primeru, ko je GSO rastlina, se pri uvrstitvi v 1. varnostni razred upo�tevajo naslednje 
danosti oziroma ukrepi: 
 
4. alineja: 
tveganje za okolje je ocenjeno kot zanemarljivo ali nizko kadar imajo rastlinske vrste, 
vključene v delo z GSO, naslednje značilnosti oziroma mehanizme za�čite: 
- rastlinska vrsta v Sloveniji ne pre�ivi na prostem, 
- rastlinska vrsta na prostem pre�ivi, vendar se razmno�uje le vegetativno, zato je v primeru 

nesreče lahko obvladljiva, 
- rastlina ima močno omejeno zmo�nost prena�anja genskega materiala na prosto rastoče 

vrste. Tak primer je na primer prisotnost genske ali citoplazemske mo�ke sterilnosti v 
donorskih linijah. V primeru sicer�nje fertilnosti donorskih rastlin in zmo�nosti kri�anja s 
prosto rastočimi vrstami pa se upo�tevajo predvideni za�čitni postopki. Taki postopki so 
na primer vzgoja v za�čitenem prostoru (rastlinjak, rastne komore) izven časa cvetenja 
prosto rastočih vrst, odstranitev vseh cvetnih organov ali prekrivanje cvetov z dodatnimi 
izolacijskimi vrečkami. Navedeni ukrepi so standardni postopek v genetskih raziskavah za 
učinkovito preprečevanje raz�irjanja peloda. 

 
6. alineja: 
Kot primer varnih vektorjev so pri delu z rastlinami mi�ljeni naslednji uveljavljeni vektorji 
oziroma njihove modifikacije: vektorski organizmi so zlasti bakterije  Agrobacterium 
tumefaciens in A. rhizogenes, katerih plazmidi omogočajo vnos DNK konstrukta, ki pa ne 
izvira iz rastlinskega patogena. Konkretne lastnosti dereguliranih sojev vrst Agrobacterium 
so: 
- kakr�nikoli v naravi obstoječi soji, ki ne vključujejo Ti ali Ri plazmidov tudi v primeru, če 

povzročajo kalusno rast, 
- soj, ki povzroča tvorbo kalusov ali spodbuja razra�čanje korenin, vendar ne vključuje 

funkcionalne vir regije oziroma vključuje funkcionalno vir regijo, ne pa tudi intaktne T-
DNK regije, oziroma obojega, 

- soj, ki vključuje tako funkcionalni vir in T-DNK regiji, vendar so bili onkogeni iz T-DNK 
regije odstranjeni. 

 
Primer uvrstitve GS mikroorganizma v 1. varnostni razred je prikazan v Prilogi 5. 
 
Primer uvrstitve GS �ivali v 1. varnostni razred je prikazan v Prilogi 6. 
 
 

5. člen � drugi varnostnim razred 
 
Delo z GSO se uvrsti v drugi varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih 
meril: 

- prejemni organizem, star�evski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek ali 
novo nastali GSO lahko povzroči bolezni pri ljudeh, �ivalih ali rastlinah in je lahko 
nevaren za njihovo zdravje,  

- učinkovita preventiva ali zdravljenje je na voljo, 
- v primeru nenamernega spro�čanja prejemnega organizma, star�evskega organizma, 

izvornega organizma, vektorja, vključka ali novo nastalega GSO je tveganja za 
okolje, biotsko raznovrstnost in naravno ravnovesje majhno, če se �kodljivi učinki  v 
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okolju pojavijo, so popravljivi, 
- v primeru nenamernega spro�čanja v okolje je novo nastali GSO sposoben za 

razmno�evanje in kri�anje z drugimi v naravi prisotnimi vrstami, vendar to ob 
uporabi ustreznih zadr�evalnih ukrepov ne ogrozi biotske raznovrstnosti ali 
naravnega ravnovesja, ali 

- �kodljivi učinki zaradi naravnega prenosa vnesenega genskega materiala v druge 
organizme se lahko pojavijo, vendar to ne ogrozi biotske raznovrstnosti ali 
naravnega ravnovesja. 

 
 
Razlaga: 
 
Primer uvrstitve rastlin v 2. varnostni razred: 
 
V primeru, ko je GSO rastlina, se pri uvrstitvi v 2. varnostni razred upo�tevajo naslednje 
danosti oziroma ukrepi: 
 
Genska modifikacija rastline vključuje gene, ki kot rezultat transformacije tvorijo nevarne 
substance. Kot nevarne substance so zlasti mi�ljene substance, ki so toksične za ljudi in 
naravno okolje, lahko povzročajo alergije ali na kak drug poznan način povzročajo �kodo 
ljudem oziroma okolju. 
 
V ta razred sodijo tudi poskusi z rastlinami, ki sicer niso gensko spremenjene temveč so 
gostitelji gensko spremenjenega mikroorganizma (GSM). To velja za rastline, ki so z GSM 
oku�ene ali rastejo v asociaciji z njimi. V primeru, da so tudi gostiteljske rastline same gensko 
spremenjene, velja zaradi asociacije z GSM uvrstitev v vi�ji varnostni razred (2).   
 
 

6. člen � tretji varnostni razred 
 
Delo z GSO se uvrsti v tretji varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih 
meril: 

- prejemni organizem, star�evski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek ali 
novo nastali GSO lahko povzroči hude ali te�ke bolezni pri ljudeh, �ivalih ali 
rastlinah in predstavlja veliko tveganje za njihovo zdravje, 

- učinkovita preventiva ali zdravljenje je običajno te�ko dostopno ali ni na voljo, 
- v primeru nenamernega spro�čanja prejemnega organizma, star�evskega organizma, 

izvornega organizma, vektorja, vključka ali novo nastalega GSO se ta v okolju 
raz�iri in pojavijo se �kodljivi učinki, ki predstavljajo zmerno tveganje za okolje, 

- v primeru nenamernega spro�čanja v okolje je novo nastali GSO sposoben za 
razmno�evanje in kri�anje z drugimi v naravi prisotnimi vrstami, ogro�a biotsko 
raznovrstnost ali poru�i naravno ravnovesje, ali 

- če pride do naravnega prenosa vnesenega genskega materiala v druge organizme, se 
pojavijo �kodljivi učinki, ki ogrozijo biotsko raznovrstnost ali poru�ijo naravno 
ravnovesje. 

 
 
Razlaga: 
 
Primer uvrstitve GS virusa v 3. varnostni razred je prikazan v Prilogi 7. 
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Primer uvrstitve GS �ivali v 3. varnostni razred je prikazan v prilogi 8. 
 
 

7. člen � četrti varnostni razred 
 
Delo z GSO se uvrsti v četrti varnostni razred, če je izpolnjeno najmanj eno od naslednjih 
meril: 

- prejemni organizem, star�evski organizem, izvorni organizem, vektor, vključek ali 
novo nastali GSO povzroči hudo ali te�ko, pogosto smrtno bolezen ali smrt pri 
človeku, �ivali ali rastlini in predstavlja zelo visoko tveganje za njihovo zdravje, 

- učinkovite preventive ali zdravljenja ni na voljo, 
- v primeru nenamernega spro�čanja prejemnega organizma, star�evskega organizma, 

izvornega organizma, vektorja, vključka ali novo nastalega GSO se ta v okolju 
raz�iri in predstavlja veliko tveganje za okolje. Če se �kodljivi učinki v okolju 
pojavijo, so nepopravljivi, ogro�ena je biotsko raznovrstnost ali naravno ravnovesje. 

 
 
Razlaga: 
 
Primer uvrstitve GS mikroorganizma v 4. varnostni razred je prikazan v Prilogi 9. 
 
 

8. člen � vrste zadr�evalnik ukrepov 
 
Prijavitelj mora pri vsakem delu z GSO zagotoviti vse potrebne zadr�evalne in druge 
varnostne ukrepe (v nadaljnjem besedilu: zadr�evalni ukrepi), da se prepreči stik GSO z 
ljudmi in okoljem zunaj zaprtega sistema  ter prenos genskega materiala iz zaprtega sistema 
v okolje. 
 
Zadr�evalni ukrepi iz prej�njega odstavka so zlasti:  

- biolo�ki ukrepi, ki preprečujejo prenos genske spremembe v organizmu na druge 
organizme po biolo�ki poti, 

- fizični ukrepi, ki preprečujejo stik GSO z ljudmi zunaj zaprtega sistema in okoljem s 
fizičnimi zaporami, 

- kemični ukrepi, ki inaktivirajo ali uničijo GSO s kemičnimi procesi,  in 
- organizacijski ukrepi, ki obsegajo sistem dela v zaprtem sistemu in aktivnosti, 

povezane z zagotavljanjem varnega dela. 
 

 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 

9. člen � vrste prostorov 
 
Prijavitelj mora zagotoviti zadr�evalne ukrepe glede na vrsto prostora, v katerem bo delo z 
GSO potekalo, vrsto in značilnosti GSO ter način uporabe. 
 
Za delo z GSO v laboratoriju so obvezni zadr�evalni ukrepi, določeni v prilogi 1, ki je 
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sestavni del te uredbe. 
 
Za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku so poleg ukrepov iz priloge 1 te uredbe obvezni 
tudi ukrepi, določeni v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe. Če delo ne vključuje gensko 
spremenjenih mikroorganizmov, ukrepi iz priloge 1 niso obvezni. 
 
Za delo z GSO v enoti za delo z �ivalmi so poleg ukrepov iz priloge 1 te uredbe obvezni tudi 
ukrepi, določeni v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe. Če delo ne vključuje gensko 
spremenjenih mikroorganizmov, ukrepi iz priloge 1 niso obvezni. 
 
Za delo z GSO v namensko opremljenem prostoru, ki ni laboratorij, so obvezni zadr�evalni 
ukrepi, določeni v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe. Če to izhaja iz ocene tveganja, je 
treba pri delu v takem prostoru upo�tevati tudi ukrepe iz priloge 2 te uredbe. 
 
 
Razlaga: 
Zadr�evalni ukrepi so ukrepi, ki omogočajo zadr�evanje GSO v zaprtem in nadzorovanem 
okolju. Tako so npr. zadr�evalni ukrepi v laboratorijskih in drugih enotah, kjer potekajo dela 
z GSO, odvisni od uvrstitve GSO v varnostni razred (kot je zapisano v prilogah od 1 do 4). 
Koncipirani so tako, da omogočajo zadr�evanje �ivih GSO znotraj enote in preprečujejo iznos 
GSO brez predhodne inaktivacije. Tako pri delu z rekombinantnimi mikroorganizmi, kot je 
npr. E.coli (nepatogeni sevi), ki jo načeloma uvr�čamo v 1.varnostni razred, upo�tevamo 
zadr�evalne stopnje zapisane v prilogi 1, pod rubriko »zadr�evalne stopnje« 1.   
 
Namen zadr�evalnih ukrepov je varovanje okolja in zdravja ljudi, �ivali in rastlin pred 
�kodljivimi učinki GSO ali njegovih delov, npr. tako, da vsak nenadzorovan iznos GSO iz 
zaprtega sistema obravnavamo kot izredni dogodek oz. nesrečo. Če do tega pride, dogodek 
zabele�imo, ga razi�čemo in na osnovi rezultatov raziskave izbolj�amo zadr�evalne ukrepe. V 
primeru, da pride do iznosa GSO, ki predstavlja znatno nevarnost za okolje in zdravje ljudi, 
�ivali in rastlin (varnostni razred 3 in 4,) obvestimo ustrezne slu�be, skladno s predpisi. 
Prostori, ki omogočajo zadr�evalne ukrepe so prostori, ki ustrezajo merilom in zahtevam 
predpisanih v prilogah 1 do 4 . Tako je potrebno oceniti tveganje za okolje in za zdravje ljudi, 
ki so neposredno in posredno udele�eni pri delu z GSO ter za zdravje �ivali in rastlin za vsak 
GSO posebej. Prav tako je potrebno za vsak GSO posebej oceniti sposobnost pre�ivetja, 
medvrstnega prenosa, infektivnost ali patogenost GSO, učinke na druge organizme, iznos v 
okolje, dostopnost protisredstev itd. Vrste in značilnosti GSO so predpisane v 4., 5., 6. in 7. 
členu te uredbe in jih moramo glede na značilnosti prejemnega organizma, star�evskega 
organizma, izvornega organizma in vektorja od primera do primera posebej ovrednotiti.  
 
S stali�ča zadr�evalnih ukrepov je pomemben tudi način uporabe GSO. Tako npr. ni vseeno, 
ali uporabljamo cel, �iv GSO ali njegove sestavne dele ali presnovne produkte. �ivi GSO so 
mikroorganizmi, rastline in �ivali, ki vsebujejo tujo DNK. Sestavni deli GSO so tiste celične 
sestavine, ki vsebujejo dele tuje DNK. presnovni produkti so produkti GSO v zaprtem sistemu 
in za njih veljajo enaki zadr�evalni ukrepi kot za delo z GSO, dokler presnovni produkt ni 
ločen od GSO in njegovih ostankov. Z ostanki GSO ravnamo kot je zapisano v točkah 16 in 17 
priloge 1 ter v točkah 18 in 19 priloge 4.  
 
Navodila k tabelam 1, 2, 3 in 4 so pripisana kot komentar k tabelam v posamezni prilogi. 
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10. člen � zadr�evalne stopnje 
 
Prijavitelj mora glede na uvrstitev dela z GSO v varnostni razred zagotoviti ukrepe:  

- zadr�evalne stopnje 1, če gre za delo z GSO iz prvega varnostnega razreda, 
- zadr�evalne stopnje 2, če gre za delo z GSO iz drugega varnostnega razreda, 
- zadr�evalne stopnje 3, če gre za delo z GSO iz tretjega varnostnega razreda, ali 
- zadr�evalne stopnje 4, če gre za delo z GSO iz četrtega varnostnega razreda. 
 

 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

11. člen � kombinacije zadr�evalnih stopenj 
 
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, lahko prijavitelju dovoli, da ustrezno stopnjo varstva 
pred tveganjem pri delu z GSO zagotovi s kombinacijo ukrepov iz dveh različnih 
zadr�evalnih stopenj iz prej�njega člena ali da določenega predpisanega zadr�evalnega 
ukrepa ne izvede, če na podlagi vloge prijavitelja ugotovi, da bo s tem zagotovljena primerna 
stopnja varnosti pred tveganjem za zdravje ljudi in okolje. 
 
 
Razlaga:  
Prijavitelj lahko predlaga, da se GSO uvrsti v ni�ji varnostni razred, kot bi glede na nekatere 
lastnosti spadal, če je mo�no zagotoviti, da GSO ne predstavlja tveganja za okolje oziroma so 
na voljo ustrezni ukrepi, ki bi preprečili �irjenje v okolju (npr. preprečevanje cvetenja pri 
rastlinah) ali pa je skoraj ničelna mo�nost, da bi se GSO nenadzorovano raz�iril v okolje 
(npr. domače �ivali, večina laboratorijskih sesalcev s spremenjenim genomom). Obrazlo�itev 
uvrstitve v ni�ji varnostni razred mora biti podana v prijavi. Morebitno odstopanje od 
ustrezne ocene tveganja bo ugotovil znanstveni odbor. V vseh primerih pa bo o končni 
uvrstitvi odločilo pristojno ministrstvo.  
 
Posebno pozornost pri oceni tveganja je potrebno nameniti genskim bankam, saj so le-te 
pogosto sestavljene iz skupin GSO z različnimi heterolognimi vključki, na primer 
kromosomske DNA različnih organizmov. Te banke so lahko na primer bakteriofagne (zelo 
primeren za to je prirejen bakteriofag λ), plazmidne, kozmidne itd. Alikvote plazmidnih in 
kozmidnih genskih bank pogosto shranjujemo v obliki �e transformiranih bakterij, običajno E. 
coli. Kadar gre za genske banke patogenih in potencialno patogenih organizmov, so pogosto 
potrebni enaki zadr�evalni ukrepi kot za patogeni ali potencialno patogeni organizem. Kadar 
je patogenost ali virulentnost nekega organizma rezultat zelo kompleksne interakcije vrste 
dejavnikov (genov, genske regulacije, fiziolo�kega stanja�) patogenega organizma, se lahko 
v oceni tveganja na podlagi ustreznih dokazov predlaga razvrstitev �e narejene genske banke 
patogenega organizma v ni�ji razred.  
 
 

12. člen � dobra praksa 
 
Prijavitelj mora zagotoviti, da zadr�evalne ukrepe dopolnjuje uporaba načel dobre delovne, 
laboratorijske ali proizvodne prakse. 
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Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

13. člen � znak za biolo�ko nevarnost 
 
Pri delu z GSO iz drugega, tretjega ali četrtega varnostnega razreda je treba uporabljati znak 
za biolo�ko nevarnost, določen s predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti biolo�kim dejavnikom pri delu. 
 
 
Razlaga:  
 
Znak za biolo�ko nevarnost je predpisan v 6. členu »Pravilnika o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenost biolo�kim dejavnikom pri delu« (Ur. l. RS 4/2002). 
 
 

14. člen � usposobljenost osebja  
 
Prijavitelj mora zagotoviti, da je osebje, ki dela z GSO, za to usposobljeno. Usposobljenost 
osebja mora biti ustrezna glede na varnostni razred, v katerega je delo z GSO uvr�čeno. 
 
Prijavitelj mora zagotoviti redno izobra�evanje in  usposabljanje osebja, predvsem glede 
upravljanja z opremo, higienskih in individualnih varnostnih ukrepov za preprečitev tveganj 
za zdravje osebja, zadr�evalnih ukrepov pri delu z GSO, potencialnega tveganja za zdravje 
ljudi in okolje ter ukrepov v primeru nesreče. 
 
 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

15. člen � varnost osebja 
 
Prijavitelj mora zagotoviti varnost osebja pri delu z GSO in potrebne ukrepe za preprečitev 
tveganj za njihovo zdravje tudi skladno s predpisi, ki urejajo varovanje delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti biolo�kim dejavnikom pri delu, če zagotavljajo vi�ja raven 
varnosti in zdravja pri delu kot zadr�evalni ukrepi, določeni s to uredbo.   
 
Prijavitelj mora skladno s predpisi iz prej�njega odstavka zagotoviti izvajanje rednega 
zdravstvenega nadzora oseb, ki delajo z GSO. 
 
 
Razlaga: Ni potrebna. 
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16. člen � načrt zadr�evalnih ukrepov 
 
Prijavitelj mora za delo z GSO imeti izdelan načrt zadr�evalnih ukrepov, ki jih je treba v 
zaprtem sistemu izvajati, in določiti osebo, ki je odgovorna za njegovo hranjenje in nadzor 
nad njegovim izvajanjem. 
 
Vpogled v načrt iz prej�njega odstavka imajo le osebe, ki jih za to pooblasti prijavitelj. 
 
Načrt ukrepov iz prvega odstavka tega člena je treba v pisni in elektronski obliki hraniti ves 
čas dela z GSO in �e 10 let po njegovem zaključku.  
 
 
Razlaga: Natančen načrt zadr�evalnih ukrepov je namenjen zagotavljanju transparentnosti 
dela z GSO, presoji ustreznosti zadr�evalnih ukrepov in zagotavljanju pravilnega ravnanja 
dela z GSO ter predvideva ukrepe v primeru nesreče pri delu z GSO in njihov nadzor. 
 
 

17. člen � navodila za delo z GSO 
 
Prijavitelj mora imeti pisna navodila za delo z GSO in zagotoviti, da so z njimi seznanjene 
vse osebe, ki delajo v zaprtem sistemu.  
 
Navodila iz prej�njega odstavka obsegajo predvsem opis ukrepov za preprečitev tveganj za 
zdravje osebja, opis postopkov in aktivnosti, povezanih z ravnanjem z odpadki, odvajanjem 
odpadnih voda, či�čenjem in razku�evanjem prostorov ter drugih postopkov, ki jih je treba 
izvajati skladno z načrtom zadr�evalnih ukrepov iz prej�njega člena, in opis ukrepov v 
primeru napak pri delu ali v primeru nesreče. 
 
 
Razlaga: Navodila podpirajo izvajanje načrta zadr�evalnih ukrepov, ki so v navodilih 
natančno napisani in razlo�eni ter vsebujejo podroben opis aktivnosti potrebnih za izvajanje 
zadr�evalnih ukrepov. Podatki o učinkovanju GSO na osebje in ukrepih ter posledicah v 
primeru nepredvidenega spro�čanja so sestavni del navodil. 
 
 

18. člen � nadzor nad izvajanjem zadr�evalnih ukrepov 
 
Prijavitelj mora zagotoviti reden nadzor nad izvajanjem zadr�evalnih ukrepov, njihove 
skladnosti z načrtom iz 16. člena te uredbe in njihove učinkovitosti.  
 
Pri delu z GSO iz tretjega ali četrtega varnostnega razreda mora prijavitelj zagotoviti 
izvajanje monitoringa prisotnosti GSO v neposredni okolici zaprtega sistema. Obseg in način 
izvajanja monitoringa se določita v dovoljenju za delo z GSO. 
 
Učinkovitost zadr�evalnih ukrepov je treba vedno preveriti tudi v primeru, če se v zaprtem 
sistemu izvede sprememba prostorov ali opreme ali druga sprememba, ki lahko vpliva na 
raven tveganja. 
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Razlaga: 
 
Preverjanje zadr�evalnih ukrepov se izvaja zaradi ugotavljanja skladnosti načrtovanih 
zadr�evalnih ukrepov in realnega stanja. 
 
Za prvi in drugi varnostni razred  se skladnost načrtovanih in izvajanih zadr�evalnih ukrepov 
ne preverja z monitoringom temveč na podlagi predlo�ene dokumentacije, ogleda zaprtega 
sistema in pogovori z odgovornimi osebami.  
 
Za tretji in četrti razred se ugotavlja skladnost načrtovanih in izvajanih zadr�evalnih ukrepov 
z monitoringom nenadzorovane prisotnosti GSO v zaprtem sistemu in njegovi neposredni 
okolici.  
 
Za izvajanje zadr�evalnih ukrepov v skladu z načrtom, predlo�enim v prijav,i je odgovoren 
prijavitelj.  
 
 

19. člen � obratovalni dnevnik 
 
Prijavitelj mora zagotoviti, da se o delu z GSO vodi obratovalni dnevnik, in določiti osebo, ki 
je odgovorna za njegovo vodenje in hranjenje. 
 
V obratovalni dnevnik se poleg osnovnih podatkov o GSO in postopkih pri delu z njim 
vpisujejo zlasti podatki o ravnanju z odpadki in odpadnimi vodami, o izvajanju in rezultatih  
monitoringa iz prej�njega člena  ter o morebitnih napakah pri delu. 
 
Obratovalni dnevnik iz prvega odstavka tega člena se vodi v obliki knjige z o�tevilčenimi 
stranmi in se hrani ves čas dela z GSO v zaprtem sistemu. 
 
 
Razlaga: 
 
Poobla�čene osebe, ki imajo dostop do dokumentacije, ki se nana�a na oceno tveganja, 
zadr�evalne ukrepe in navodila v primeru nesreče pri delu z GSO, so: 
• prijavitelj ali njegov zastopnik, 
• oseba, odgovorna za nadzor in varnost, 
• člani odbora za varnost pri delu, 
• oseba, odgovorna za biolo�ko varnost, 
• vodja projekta, 
• predstavniki poobla�čenih in�pekcijskih slu�b in ministrstev. 
 
 

20. člen � poročilo o delu z GSO 
 
Prijavitelj mora za preteklo koledarsko leto izdelati poročilo o delu z GSO in ga do 31. marca 
tekočega leta posredovati ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. 
 
Poročilo iz prej�njega odstavka mora vsebovati osnovne podatke o delu z GSO, o ravnanju z 
odpadki in odpadnimi vodami ter o rezultatih monitoringa iz 18. člena te uredbe. 
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Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

21. člen � oseba, odgovorna za nadzor in varnost 
 
Prijavitelj mora pred začetkom del z GSO določiti eno ali več oseb, ki so odgovorne za 
nadzor in varnost v prostorih, kjer poteka delo z GSO. 
 
Naloge osebe iz prej�njega odstavka so zlasti:  

- sodelovanje pri uvajanju splo�nih varnostnih ukrepov in nadzor nad njihovim 
izvajanjem, 

- sodelovanje pri uvajanju načel dobre delovne, laboratorijske ali proizvodne prakse 
in nadzor nad njihovo uporabo, 

- sodelovanje pri pripravi načrta ukrepov za primer nesreče in redno preverjanje 
njegove ustreznosti,  

- seznanjanje osebja s splo�nimi varnostnimi ukrepi in z načrtom ukrepov za primer 
nesreče,  

- zagotavljanje ukrepov za varnost osebja pri delu z GSO in preprečitev tveganj za 
njegovo zdravje,  

- obve�čanje prijavitelja in pristojnih organov v primeru nesreče in 
- druge naloge v zvezi z nadzorom in varnostjo v skladu s pooblastili upravljavca. 

 
Oseba iz prvega odstavka tega člena mora imeti strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu 
skladno s predpisi, ki urejajo varnost  in zdravje pri delu, in ustrezno znanje o delu z GSO, da 
je zagotovljeno zanesljivo izvajanje nalog iz prej�njega odstavka. 
 
 
Razlaga:  
 
Oseba, odgovorna za nadzor in varnost, je zaposlena pri prijavitelju, ki je lahko Univerza, 
Fakulteta, In�titut ali podjetje in je pravna ali fizična oseba in ima ustrezno znanje o GSO.  
 
 
 

22. člen � oseba, odgovorna za biolo�ko varnost 
 
Prijavitelj mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju osebo, ki je odgovorna za 
biolo�ko varnost v organizaciji ( v nadaljnjem besedilu: poobla�čenec za biolo�ko varnost). 
 
Naloge poobla�čenca za biolo�ko varnost so zlasti: 

- spremljanje razvoja na področju dela z GSO in seznanjanje upravljavca in osebja z 
njim,  

- seznanjanje in svetovanje upravljavcu v zvezi z novimi spoznanji in informacijami, 
ki lahko vplivajo na raven tveganja ali uvrstitev dela  z GSO v varnostni razred,  

- svetovanje in sodelovanje pri pripravi ocen tveganja za nameravano delo z GSO, 
- dajanje mnenj in predlogov v zvezi z zadr�evalnimi ukrepi, 
- redno preverjanje izvajanja zadr�evalnih ukrepov in opreme ter poročanje 

upravljavcu  o ugotovljenih te�avah ali napakah,  
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- priprava navodil iz 17. člena te uredbe, 
- zagotavljanje rednega izobra�evanja in usposabljanja za osebje, ki dela v zaprtem 

sistemu, 
- priprava poročil iz 20. člena te uredbe, 
- obve�čanje javnosti o delu z GSO, 
- sodelovanje z osebo, odgovorno za nadzor in varnost, in 
- druge naloge v zvezi z zagotavljanjem biolo�ke varnosti v skladu s pooblastili 

upravljavca. 
 
Prijavitelj mora poobla�čencu za biolo�ko varnost omogočiti strokovno neodvisno 
opravljanje nalog iz prej�njega odstavka in zagotoviti dostop do vseh potrebnih podatkov. 
 
Prijavitelj lahko imenuje za poobla�čenca za biolo�ko varnost le osebo, ki ima univerzitetno 
izobrazbo naravoslovno tehnične smeri in ustrezne izku�nje z delom z GSO, da je 
zagotovljeno zanesljivo izvajanje nalog iz drugega odstavka te uredbe.  
 
O imenovanju poobla�čenca za biolo�ko varnost ali o njegovi razre�itvi mora prijavitelj 
obvestiti ministrstvo, pristojno za varstvo okolja. 
 
 
Razlaga: 
 
Oseba, odgovorna za biolo�ko varnost, je lahko oseba, zaposlena pri prijavitelju ali pa je 
prijavitelj sam. Oseba, odgovorna za biolo�ko varnost, mora imeti končano najmanj 
univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, npr. biologije, mikrobiologije, biokemije, farmacije, 
ekologije, agronomije�.  
 
Oseba odgovorna za biolo�ko varnost je lahko tudi oseba, ki ni redno zaposlena pri 
prijavitelju in izpolnjuje zahteve iz tega člena. 
 
 

23. člen � odbor za varnost pri delu 
 
Če se bodo v zaprtem sistemu izvajala dela z GSO iz tretjega ali četrtega varnostnega 
razreda, mora prijavitelj imenovati odbor za varnost pri delu kot posvetovalni organ, ki 
pomaga poobla�čencu za biolo�ko varnost pri opravljanju njegovih nalog iz prej�njega člena. 
 
Odbor iz prej�njega odstavka ima najmanj tri člane, poleg predstavnika prijavitelja morajo 
biti  člani odbora zunanji strokovnjaki s področja ravnanja z GSO in predstavniki lokalne 
skupnosti, na območju katere je zaprti sistem. 
 
Člani odbora morajo biti stalno seznanjeni z delom z GSO, ki se izvaja v zaprtem sistemu, z 
izvajanjem zadr�evalnih ukrepov in načrtom za primer nesreče. 
 
Odbor iz prvega odstavka tega člena lahko imenuje tudi prijavitelj zaprtega sistema, v 
katerem se bodo izvajala dela z GSO iz prvega ali drugega varnostnega razreda.     
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Razlaga: 
 
1. Za prvi in drugi varnostni razred ni potrebno ustanavljati odbora za varnost pri delu. Tto 

funkcijo lahko opravlja oseba odgovorna za biolo�ko varnost. 
2. Za tretji in četrti varnostni razred je zaradi povečane nevarnosti za ljudi, �ivali in okolje 

ustanovitev odbora za varnost pri delu obvezna. 
 
 

24. člen � vodja projekta 
 
Prijavitelj mora za vsak projekt, ki vključuje delo z GSO, imenovati vodjo projekta, ki 
načrtuje, vodi in nadzira delo z GSO ves čas izvajanja projekta, in njegovega namestnika. 
 
Vodja projekta je zadol�en zlasti za: 
- pripravo in vodenje predpisane dokumentacije za posamezno delo z GSO, 
- vodenje in nadziranje aktivnosti, povezanih z delom z GSO, 
- vodenje seznama osebja, ki dela z GSO, 
- sodelovanje pri pripravi navodil iz 17. člena te uredbe in seznanjanje osebja z njimi in 
- sodelovanje pri pripravi poročil iz 20. člena te uredbe.  
 
Vodja projekta je dol�an poobla�čenca za biolo�ko varnost obvestiti o vsaki spremembi glede 
dela z GSO, katerega vodi, in o kakr�nih koli novih informacijah ali podatkih, ki lahko 
vplivajo na raven tveganja. 
 
Vodja projekta ali njegov namestnik iz prvega odstavka tega člena mora biti v času izvajanja 
dela z GSO ves čas prisoten.  
 
Vodja projekta in njegov namestnik morata imeti ustrezno strokovno izobrazbo in ustrezne 
izku�nje z delom z GSO ter znanje o ukrepih za zagotavljanje varnosti pred tveganjem za 
zdravje ljudi in okolje. 
Prijavitelj lahko za vodjo posameznega projekta, ki vključuje delo z GSO, imenuje 
poobla�čenca za biolo�ko varnost, če izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

25. člen � sprememba firme 
 
Prijavitelj mora o vsaki spremembi firme ali imena ali sede�a ali naslova prijavitelja pisno 
obvestiti ministrstvo, prav tako pa tudi o prenehanju delovanja zaprtega sistema ali 
prenehanju prijavitelja, kar izkazuje s potrdilom o izdani po�iljki. 
 
 
Razlaga: Ni potrebna. 
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26. člen � izvajanje uredbe 
 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo in�pektorji, pristojni za varstvo okolja, 
in�pektorji, pristojni za veterino, in in�pektorji, pristojni za varstvo pri delu, vsak v skladu s 
svojimi pristojnostmi. 
 
 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

27. člen � prehodna določba 
 
Ne glede na določbo četrtega odstavka 22. člena te uredbe lahko prijavitelj do 31. julija 2005 
za poobla�čenca za biolo�ko varnost imenuje tudi osebo, ki nima predpisane univerzitetne 
izobrazbe, je pa ustrezno strokovno usposobljen in ima ustrezne izku�nje z delom z GSO, da 
je zagotovljeno zanesljivo izvajanje nalog iz drugega odstavka te uredbe. 
 
 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

28. člen � prehodna določba 
 
Določba 15. člena te uredbe se začne uporabljati 31. decembra 2005. 
 
 
Razlaga: Ni potrebna. 
 
 
 

29. člen � začetek veljavnosti 
 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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PRILOGA 1 
Zadr�evalni in drugi za�čitni ukrepi za laboratorijske aktivnosti 
 

zadr�evalne stopnje  Tehnične zahteve 
1 2 3 4 

1. laboratorijski oddelek: 
izolacija1 

ni obvezno ni obvezno obvezno obvezno 

2. mo�nost zatesnitve laboratorija 
ob zaplinjenju 

ni obvezno ni obvezno obvezno obvezno 

oprema 
3. povr�ine, ki so odporne na 

vodo, kisline, baze, topila, 
razku�ila, sredstva za 
dekontaminacijo in se jih lahko 
čisti 

obvezno 
(delovne 
povr�ine) 

obvezno 
(delovne 
povr�ine) 

obvezno 
(delovne 
povr�ine, tla) 

obvezno 
(delovne 
povr�ine, tla, 
stene in strop) 

4. vstop v laboratorij skozi zračno 
komoro2 

ni obvezno ni obvezno po izbiri obvezno 

5. podtlak glede na tlak v 
neposrednem okolju 

ni obvezno ni obvezno obvezno razen 
za3 

obvezno 

6. izpust in dovod zraka v 
laboratorij, naj bosta skozi filter 
HEPA4  

ni obvezno ni obvezno obvezno HEPA - 
odvod zraka 
razen za3  

obvezno5 HEPA 
- izpust in dovod 
zraka 

7. delovno mesto osebe, 
odgovorne za biolo�ko varnost* 

ni obvezno po izbiri obvezno obvezno 

8. avtoklav na isti lokaciji, 
kot je laboratorij 
(on site)  

v stavbi na oddelku6 v laboratoriju = 
avtoklav � z 
enosmernim 
pretokom 
materiala 
(double ended) 

Sistem dela 
9 Omejen dostop ni obvezno obvezno obvezno obvezno 

10 znak za biolo�ko nevarnost na 
vratih 

ni obvezno obvezno obvezno obvezno 

11 Posebni ukrepi za nadzor nad 
raz�irjanjem aerosolov 

ni obvezno obvezno - 
minimizirati 

obvezno - 
preprečiti 

obvezno - 
preprečiti 

12 Prha ni obvezno ni obvezno po izbiri Obvezno in 
opraviti 
dekontaminacijo 

13 Za�čitna obleka primerna za�čitna 
obleka 

primerna za�čitna 
obleka in (po 
izbiri) obutev 

primerna za�čitna 
obleka in obutev 

pred vstopom in 
izstopom 
zamenjati vso 
obleko in obutev 
in opraviti 
dekontaminacijo 

15 Rokavice ni obvezno po izbiri obvezno obvezno 
16 Učinkovit nadzor nad vektorji 

(npr. glodalci in �u�elke) 
po izbiri obvezno obvezno obvezno 

                                                           
1 izolacija: laboratorij je ločen od ostalih prostorov v isti stavbi oz. je v ločeni stavbi 
2 zračna komora: obvezen vstop skozi zračno komoro, ki je od laboratorija izoliran prostor. Čista stran zračne komore mora 
biti ločena od strani, za katero veljajo omejevalni ukrepi s prostori za preoblačenje in prhanje in po mo�nosti z vrati, ki se 
neprodu�no zapirajo 
3 dejavnosti, pri katerih ne pride do prenosa preko zraka 
4 HEPA "High Efficiency Particulate Air" - sistem za zelo učinkovito zadr�evanje delcev 
5 če se uporabljajo virusi, ki jih HEPA filtri ne zadr�ijo, so za odvajan zrak potrebne posebne zahteve 
6 Z validiranimi postopki, ki omogočajo varen prenos materiala v avtoklav zunaj laboratorija in zagotavljajo enakovredno 
stopnjo za�čite. 
* samo za delo z GS mikroorganizmi 
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odpadki 
18 Inaktivacija GSO v vsem 

materialu in odpadkih, ki so 
GSO ali so pri�li v stik z GSO 

po izbiri obvezno obvezno obvezno 

17 Ustrezno odstranjevanje odplak 
iz umivalnikov in prh ter v 
podobnih odplakah 

ni obvezno po izbiri obvezno obvezno 

Drugi ukrepi 
19 Laboratorij mora imeti svojo 

opremo 
ni obvezno ni obvezno obvezno obvezno 

23 Opazovalno okno ali druga 
re�itev, ki omogoča opazovanje 
ljudi v laboratoriju 

po izbiri po izbiri po izbiri obvezno 

 
Razlaga: 
 
Točke 9, 16, 18 
 
16: Pri delu z GS rastlinami v prvi stopnji zadr�evanja dostopa sicer ni potrebno posebej 
omejevati, vendar je priporočljivo izvajati določeno stopnjo omejevanja dostopa, ki 
preprečuje dostop tako nezaposlenim kot tudi osebam, ki s poskusi niso seznanjeni. 
Priporočeno je uporabiti znak, ki ka�e, da se izvaja poskus z omejenim dostopom. Glede na 
dobro laboratorijsko prakso je priporočljivo pisno seznaniti uporabnike z navodili o delu in 
postopkih, voditi evidence in zapiske o poskusih, ki se izvajajo v rastnih komorah oz. 
rastlinjakih. Priporoča se, da se po opravljenih poskusih GSR in njihovi deli obdelajo na tak 
način, da so biolo�ko neaktivni, preden se jih zavr�e.  
 
V rastlinjaku lahko vzporedno potekajo poskusi z rastlinami, ki niso predmet zakona o 
ravnanju z GSO, vendar morajo biti ustrezno prostorsko ločene.  
 
Opomba:  
V primeru tretiranja rastlin z �ivimi gensko spremenjenimi mikroorganizmi ni primerno, da 
take rastline vzgajamo neposredno na tleh. Primerneje je vzgajati rastline v posodah za 
enkratno uporabo, ki jih nato zavr�emo in ustrezno uničimo. Posode naj bodo iz ustreznega 
materiala, ki preprečuje penetracijo korenin v tla. Pri delu je potrebno upo�tevati pravila 
dobre laboratorijske prakse vključno z delom v zaprtem prostoru.  
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PRILOGA 2 
Zadr�evalni ukrepi za delo z GSO v rastni komori ali rastlinjaku 
 
 

 Tehnične zahteve stopnje zadr�evanja 
 

  1 2 3 4 
Stavba 
1 Rastlinjak: stalen objekt7  ni obvezno obvezno obvezno obvezno 
 Oprema     

2 Vstop preko ločenega prostora z 
avtomatskim sledilnim zapiranjem 
dvojnih vrat 

ni obvezno po izbiri obvezno obvezno 

3 Nadzor nad odtekajočo vodo po izbiri minimizirati8 
odtok 

preprečiti odtok preprečiti odtok 

Sistem dela 
4 Ukrepi za nadzor nad neza�elenimi 

vrstami kot so npr. �u�elke in drugi 
členono�ci, glodalci 

obvezno obvezno obvezno obvezno 

5 Pri prena�anju �ivega materiala 
med rastlinjakom/rastno komoro in 
laboratorijem je potrebno 
nadzorovati raz�irjanje GSO 

čim bolj 
zmanj�ati 
raz�irjanje 

čim bolj 
zmanj�ati 
raz�irjanje 

preprečiti 
raz�irjanje 

preprečiti 
raz�irjanje 

 

                                                           
7 Rastlinjak je trajen objekt s stalnim vodotesnim kritjem, kjer je prepren vstop odtekajoče povr�inske vode, in ima 
samozapiralna vrata, ki jih je mogoče zakleniti.  
8 Kjer lahko pride do prenosa preko tal. 
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PRILOGA 3 
Zadr�evalni ukrepi za delo z GSO v enoti za �ivali 
 
 

 Tehnične zahteve stopnje zadr�evanja 
 

  1 2 3 4 
Objekti in naprave 
1 Izoliranost enot za �ivali9  obvezno obvezno obvezno obvezno 
2 Objekti za �ivali10 ločeni z vrati, ki 

jih je mogoče zakleniti 
obvezno obvezno obvezno obvezno 

3 Objekti za �ivali oblikovani tako, 
da olaj�ujejo dekontaminacijo 
(material, ki je vodotesen in se 
lahko pere (kletke, itd.)) 

po izbiri po izbiri obvezno obvezno 

4 Tla in stene, ki se lahko perejo po izbiri po izbiri obvezno  obvezno  
5 �ivali zaprte v ustreznih objektih 

kot so kletke, ograde, akvariji in 
bazeni 

po izbiri po izbiri po izbiri obvezno 

6 Filtri na izolatorjih ali izoliranih 
prostorih11  

ni obvezno po izbiri obvezno obvezno 

7 Ukrepi za nadzor nad neza�elenimi 
vrstami kot so npr. �u�elke in drugi 
členono�ci, glodalci 

po izbiri obvezno obvezno obvezno 

8 Ukrepi pri prena�anju �ivega 
materiala  

preprečiti 
raz�irjanje 

preprečiti 
raz�irjanje 

preprečiti 
raz�irjanje 

preprečiti 
raz�irjanje 

 
Točka 1 in 2: �ivali s spremenjenim genomom, laboratorijske ali domače, morajo biti ne 
glede na uvrstitev v varnostni razred (omejitev velja za vse 4 razrede) obvezno nastanjene v 
posebnih objektih, v katere je vstop omejen in nadziran. Objekti morajo biti zaklenjeni tako, 
da je preprečen vstop nepoobla�čenim osebam. V istih prostorih se lahko gojijo navadne 
�ivali iste ali sorodnih vrst (npr. laboratorijski glodalci, v istih prostorih je dovoljeno imeti 
navadne mi�ke in podgane ter mi�ke s spremenjenim genomom) pod pogojem, da so �ivali 
znotraj prostorov fizično ločene v kletkah in jasno označene. Objekti morajo biti zgrajeni 
tako, da preprečujejo izhod �ivali v okolje in tudi stik �ivali z zunanjim okoljem (npr. ribe ne 
smejo biti v kletkah v naravnem okolju) razen v izjemnih primerih (npr. večje domače �ivali 
kot so krave ali ovce so lahko na pa�niku, če je ta fizično ločen od okolja in ustrezno 
zavarovan). 
 
Točka 3 in 4: Objekti, v katerih so nastanjene �ivali s spremenjenim genomom, morajo biti 
urejeni tako, da omogočajo ustrezne higienske pogoje. To pomeni, da so stene, tla in stropi iz 
takih materialov (npr. altromin tla, epoksi ometi�), ki omogočajo učinkovito pranje in po 
potrebi tudi dekontaminacijo. Za delo z organizmi, ki se uvrstijo v tretji ali četrti razred 
morajo prostori ustrezati tej zahtevi obvezno, za delo z �ivalmi v prvem ali drugem razredu pa 
je to za�eleno in priporočeno.  
 
Točka 5: Znotraj prostorov za rejo �ivali s spremenjenim genomom morajo biti te �ivali �e 
dodatno zaprte v ustreznih objektih, če se uvr�čajo glede na oceno tveganja v 4. varnostni 
                                                           
9 Enota za �ivali: stavba ali ločeno območje v stavbi ali zunaj stavbe vključno s prostori in napravami in drugimi prostori kot 
so garderobe, prhe, avtoklavi, shladi�ča za hrano, itd. 
10 Objekt za �ivali: objekt, ki se običajno uporablja za nastanitev �ivali, vključno s tistimi za razplod in poskuse, ali objekt v 
katerem se izvajajo manj�i kirur�ki posegi ali �rtvovanje �ivali. 
11 Izolatorji: npr.: prosojne �katle, v katerih so zaprte majhne �ivali v ali izven kletke; za večje �ivali so primernej�e izolirane 
sobe. 
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razred. V ostalih treh razredih se ta določba izvaja smiselno glede na vrsto �ivali in pogoje 
reje. 
 
Točka 6: Prezračevanje prostorov, v katerih se nahajajo �ivali s spremenjenim genomom 
mora biti urejeno tako, da se preprečuje izhod �kodljivih snovi, �ivali ali delov �ivali s 
spremenjenim genomom, ki bi lahko vplivalo na zdravje ljudi, �ivali ali rastlin ali �kodljivo 
vplivalo na okolje. Za delo v tretjem in četrtem razredu je izvajanje tega ukrepa obvezno. 
 
Točka 7: Prostori, v katerih se gojijo �ivali s spremenjenim genomom, morajo biti urejeni 
tako, da je preprečeno prihajanje �u�elk in drugih neza�elenih �ivalskih vrst (npr. mi�i, 
podgane) v prostore, kjer se nahajajo �ivali. To lahko dose�emo na različne načine, obvezno 
pa morajo biti prostori zaprti (tako kot to �e določata 1. in 2. točka), da je fizično preprečen 
dostop glodalcem od zunaj.  
 
Točka 8: Pri vsakr�nem transportu �ivali s spremenjenim genomom mora biti poskrbljeno, da 
se �ivali ne morejo raz�iriti v okolje. Za to poskrbimo na tak način, da preva�amo �ivali 
znotraj zaprtih prevoznih sredstev dodatno zaprte v primernih posodah za posamezno 
�ivalsko vrsto (kletka, akvariji, terariji). 
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PRILOGA 4 
Zadr�evalni ukrepi za delo z GSO v namensko opremljenem prostoru (npr. proizvodni 
obrat z bioreaktorjem) 
 

 Tehnične zahteve stopnje zadr�evanja 
 

  1 2 3 4 
Splo�no 
1 Za �ivljenje sposobni organizmi 

naj se zadr�ujejo v sistemu, ki 
ločuje proces od okolja (zaprt 
sistem) 

po izbiri obvezno obvezno obvezno 

2 Nadzor nad izpu�nimi plini iz 
zaprtega sistema 

ni obvezno obvezno, čim 
bolj zmanj�ati 
raz�irjanje 

obvezno, 
preprečiti 
raz�irjanje 

obvezno, 
preprečiti 
raz�irjanje 

3 Nadzor nad aerosoli med 
vzorčenjem, dodajanjem materiala 
v zaprt sistem ali prenosom 
materiala v drug zaprt sistem 

po izbiri obvezno, čim 
bolj zmanj�ati 
raz�irjanje 

obvezno, 
preprečiti 
raz�irjanje 

obvezno, 
preprečiti 
raz�irjanje 

4 Inaktivacija tekoče kulture pred 
odstranitvijo iz zaprtega sistema 

po izbiri obvezno, z 
validiranimi 
postopki 

obvezno, z 
validiranimi 
postopki 

obvezno, z 
validiranimi 
postopki 

5 Zatesnitev naj bi bila zasnovana 
tako, da čim bolj zmanj�a ali 
prepreči spro�čanje 

ni posebnih 
zahtev 

čim bolj 
zmanj�ati 
raz�irjanje 

preprečiti 
raz�irjanje 

preprečiti 
raz�irjanje 

6 Nadzorovano območje naj bo 
zasnovano tako, da zadr�i razlitje 
celotne vsebine zaprtega sistema 

po izbiri po izbiri obvezno obvezno 

7 Za nadzorovano območje naj bo 
mogoče zatesniti, da se omogoči 
zaplinjenje 

ni obvezno po izbiri po izbiri obvezno 

Oprema 
8 Vstop skozi zračno komoro ni obvezno ni obvezno po izbiri obvezno 
9 Povr�ine, ki so odporne na vodo, 

kisline, baze, topila, razku�ila ter 
sredstva za dekontaminacijo, in se 
jih lahko čisti 

obvezno 
(delovne 
povr�ine, če so) 

obvezno 
(delovne 
povr�ine, če so) 

obvezno 
(delovne 
povr�ine - če so, 
tla) 

obvezno 
(delovne 
povr�ine, tla, 
stene in strop) 

10 Posebni ukrepi za ustrezno 
prezračevanje nadzorovanega 
območja, da se čim bolj zmanj�a 
kontaminacija zraka 

po izbiri po izbiri po izbiri obvezno 

11 V nadzorovanem območju naj se 
vzdr�uje podtlak glede na 
neposredno okolico 

ni obvezno ni obvezno po izbiri obvezno 

12 Izpust in dovod zraka iz 
nadzorovanega območja naj bosta 
skozi filter HEPA 

ni obvezno ni obvezno obvezno - 
(izpust zraka, po 
izbiri za dovod 
zraka) 

obvezno (izpust 
in dovod zraka) 

Sistem dela 
13 Zaprti sistemi naj bodo na 

nadzorovanem območju 
ni obvezno po izbiri obvezno obvezno 

14 Dostop naj bo omejen samo na 
določeno osebje 

ni obvezno obvezno obvezno obvezno 

15 Postavljeni naj bodo znaki za 
biolo�ko nevarnost 

ni obvezno obvezno obvezno obvezno 

16 Osebje naj se oprha preden zapusti 
nadzorovano območje 

ni obvezno ni obvezno po izbiri obvezno 
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17 Za�čitna obleka primerna 
za�čitna obleka 

primerna 
za�čitna obleka 
in (po izbiri) 
obutev 

primerna 
za�čitna obleka 
in obutev 

pred vstopom in 
izstopom 
zamenjati vso 
obleko in obutev 
in opraviti 
dekontaminacijo

Odpadki 
19 Inaktivacija GSO v vsem materialu 

in odpadkih, ki so GSO, ali so 
pri�li z GSO v stik  

po izbiri obvezno, z 
validiranimi 
postopki 

obvezno, z 
validiranimi 
postopki 

obvezno, z 
validiranimi 
postopki 

18 Ustrezno odstranjevanje odplak iz 
umivalnikov in prh ter v podobnih 
odplakah 

ni obvezno ni obvezno obvezno obvezno 
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PRILOGA 5: 
Primer uvrstitve GS mikroorganizma v 1. varnostni razred na podlagi ocene tveganja 
 
1. Kratek opis ter namen projekta 
 
Escherichia coli 
Cilj projekta je klonirati in izraziti humani rastni hormon (HGH) v sevu E. coli DH5α, ki 
izhaja iz seva E. coli K-12. Insert bo vključen v vektor, plazmid pUC18. GSO organizem 
bomo gojili v 200 L polindustrijskem bioreaktorju (fermentorju). 
 
Določiti je potrebno tveganja glede na zdravje ljudi in varstvo okolja. Upo�tevati je potrebno 
lastnosti gostitelja (recipient, prejemnik, star�evski organizem�), vektor (plazmid, virus, 
kozmid, umetni kromosom�), insert (vključek v obliki DNA, RNA, gen(e�)) in končni GSO. 
Oceniti je potrebno morebitne posledice �kodljivih učinkov, če bi do njih pri�lo. Kratek 
pregled, oziroma opis področja je koristen, ni pa predpisan.  
 
 
2. Ugotavljanje tveganja glede na zdravje ljudi in varovanje okolja 
 
Sevi bakterije E. coli , ki izhajajo iz seva K12, na primer DH5α, so znani kot ne-
kolonizirajoči (črevo) in so glede svoje biolo�ke varnosti ekvivalentni mikroorganizmom iz 1. 
varnostne skupine (Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
biolo�kim dejavnikom pri delu.). Znani so kot ne-patogeni za ljudi in �ivali. Ker so pogosto 
auksotrofi, je v okolju njihovo pre�ivetje zelo omejeno, saj le-to ne zado�ča njihovim 
»prehranskim potrebam«.  
 
Vektor, plazmid pUC18, je znan kot ne-mobilizirajoč. Zgodovina njegove uporabe je dobro 
dokumentirana in po znanih podatkih ne predstavlja biolo�ke nevarnosti. V plazmidno DNA 
je vključen tudi gen  za rezistenco proti antibiotiku, ki ga v klinični rabi ne uporabljamo. 
 
Vključek kodira člove�ki rastni hormon (HGH), ki je v plazmid vključen na način, pri 
katerem pride na ravni prevajanja mRNA do fuzije proizvoda (HGH) z ustreznim delom, 
kodiranim s plazmidno DNA. Ta protein se vključi v netopna inkluzijska telesa v bakterijski 
citoplazmi in je kot tak v biolo�ko neaktivni obliki. Za proizvodnjo biolo�ko aktivne oblike je 
potreben več stopenjski izolacijski postopek.  HGH je lahko nevaren za zdravje ljudi samo, če 
ga v telo vnesemo (vbrizgamo). Kot ekspresijski proizvod pa je s stali�ča ocene tveganja 
ne�kodljiv. 
 
Kloniran protein  zelo verjetno ne spremeni patogenosti prejemnega (star�evskega) seva in 
zelo verjetno zmanj�a verjetnost pre�ivetja rekombiniranega seva v okolju. Glede na to, da je 
prejemni sev uvr�čen v 1. skupino , so za delo poterbni zadr�evalni pogoji 1. zadr�evalne 
stopnje. 
 
Pri določitvi začetne zadr�evalne stopnje, je potrebno upo�tevati različne klasifikacijske 
sheme organizmov, �e posebej pa sheme za razvr�čanje patogenih organizmov. 
 
Začetna zadr�evalna stopnja je narejena z ozirom na varnostni razred ter druge 
klasifikacijske sheme za patogene organizme. V tem segmentu ocene tveganja bo potrebno 
upo�tevati zadr�evalno stopnjo, potrebno za obvladovanje tveganja, ki gre na račun 
gostiteljskega organizma ter presoditi o posledicah genske modifikacije. In sicer ali je rezultat 
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te modifikacije GSO, ki sodi v vi�ji, ni�ji ali isti varnostni razred, kot gostiteljiski ali 
star�evski organizem. Včasih lahko pomaga primerjava tveganja določenega GSO z 
relativnim tveganjem, ki ga predstavlja nek drug organizem. 
 
Upo�tevanje tveganja za okolje in določitev laboratorijskih/proizvodnih aktivnosti in 
ukrepov: V tem delu ocenjujemo verjetnost, da bi do uresničitve tveganj pri�lo. Glede na to, 
da smo začetno zadr�evalno stopnjo �e določili, nam to sedaj pomaga pri odločitvi o 
verjetnosti �kodljivega učinka. 
 
Po tej oceni se vrnemo nazaj, na določitev začetne zadr�evalne stopnje, in sicer jo ponovno 
ocenimo ter preverimo, če je tveganje sedaj najni�je mogoče, oziroma praktično nično. 
 
Dvakrat preverimo, da so za vse dejavnike tveganja izbrani pravi zadr�evalni ukrepi 
(postopki�). 
 
 
3. Okolje ter predvidena aktivnost 
 
Upo�tevanje tveganja za okolje in določitev laboratorijskih/proizvodnih aktivnosti in 
ukrepov: 
 
GSM bo gojen v mono-septičnih pogojih v bioreaktorjih iz nerjavečega jekla, prostornine 
200L. Celice bodo ločene od goji�ča s centrifugiranjem, celice bodo dezintegrirane z 
dezintegratorjem, netopna inkluzijska telesca pa izolirana in zbrana s centrifugiranjem. 
Ostanek tega procesa bo pred odvozom termično inaktiviran.  
 
Vsi fizični zadr�evalni ukrepi (zaprt, zatesnjen bio-reaktor), sterilna filtracija zraka na 
odduhih slu�ijo primarno za�čiti proizvoda in presegajo potrebne zadr�evalne ukrepe za GSM 
1. varnostnega razreda. 
 
Nesreča. V primeru razlitja iz bioreaktorja lahko območje učinkovito razku�imo. Bioreaktor 
je v prostoru proizvodnega obrata, zato kontaminacija �ir�ega okolja ni verjetna. 
 
Laboratorij. DLP (dobra mikrobiolo�ka praksa) ter zadr�evalni ukrepi 1. stopnje zadostujejo 
za za�čito ljudi in okolja. 
 
Zadr�evalni ukrep je zatesnjenost reaktorja in sterilno filtriranje zraka na odduhih. Tak 
standard je potreben izključno zaradi varovanja proizvoda in ni potreben zaradi varovanja 
ljudi in okolja, ker mikroorganizem zelo verjetno ne učinkuje �kodljivo na delavce in na 
okolje.  
 
Zadr�evalni ukrepi so namenjeni in so sprejeti izključno zaradi procesnih zahtev. 
 
Oceno sprejmemo po tem, ko smo preverili in primerjali vse zadr�evalne in kontrolne ukrepe, 
določene kot potrebne za obvladovanje tveganja ter zapisane v tabelah v prilogi 1. 
 
Delo uvrstimo v 1. varnostni razred 
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PRILOGA 6: 
Primer uvrstitve GS �ivali v 1. varnostni razred na podlagi ocene tveganja 
 
Mi�ke brez gena SF-1 
 
Cilj projekta je proučevanje fenotipa mi�k brez gena SF-1. 
 
Določitev tveganja glede vpliva na zdravje ljudi in �ivali in okolje 
Mi�ke brez gena SF-1 so bile vzgojene po standardnem postopku. Namesto eksonov 4 in 5 
gena SF-1 vsebujejo gen za odpornost proti antibiotiku neomicin. Mi�ke ne predstavljajo 
nevarnosti za človeka ali okolje. Mi�ji sev C57/bl6 sicer lahko pre�ivi v naravi, vendar ti sevi 
izvirajo iz domače mi�ke, poleg tega so slab�e plodni kot hi�na mi�. Plodnost heterozigotnih 
mi�k brez ene kopije gena SF-1 (homozigotne mi�ke so neplodne, saj se pri njih ne razvijejo 
spolni organi) je zelo slaba, tako da bi tudi ob morebitnem izpustu zaradi selekcijskega 
pritiska najverjetneje tak genotip hitro izginil iz populacije. Mi�ke v svojem genomu nosijo 
gen za odpornost na antibiotik neomicin. Neomicin je antibiotik, ki je zelo strupen tudi za 
evkariontske celice, zaradi česar se ne uporablja v veterinarski ali humani medicini. Poleg 
tega je ta gen �e dolgo časa v uporabi v �tevilnih laboratorijih po svetu pri �tevilnih 
raziskovalnih metodah in do zdaj ni znan nikakr�en �kodljiv učinek tega gena na ljudi ali 
okolje. 
 
Ocena resnosti kratkoročnih in dolgoročnih �kodljivih učinkov, če bi se le ti pojavili 
�kodljivi učinki se praktično ne morejo pojaviti. V izjemnem primeru izpusta mi�k v okolje, 
bi ta genotip zaradi selekcijskega pritiska izginil iz populacije zelo verjetno v kratkem času 
zaradi slab�e plodnosti heterozigotnih mi�k.  
 
Predhodna zadr�evalna stopnja 
Za delo z laboratorijskimi mi�kami ne obstoja predhodna zadr�evalna stopnja razen ukrepov 
dobre laboratorijske prakse, ki se skladajo z zahtevami za gojenje gensko spremenjenih mi�k.  
Prav tako ni predhodne zadr�evalne stopnje za gen za odpornost proti neomicinu, ki se 
uporablja pri �tevilnih postopkih v laboratorijih po vsem svetu in do sedaj niso znane 
nikakr�ne �kodljive posledice tega gena za ljudi ali okolje. 
 
Začetna zadr�evalna stopnja 
Začetna zadr�evalna stopnja je 2, saj mi�ke seva C57/bl6 lahko pre�ivijo v naravnem okolju 
in se lahko parijo s hi�nimi ali poljskimi mi�mi.  Vendar pa je izjemno majhna verjetnost, da 
bi pri�lo do izpusta in pre�ivetja teh mi�k, poleg tega pa bi zaradi selekcijskega pritiska 
genotip teh mi�k izginil iz populacije divjih mi�i.  Zato menimo, da se lahko delo s temi 
mi�kami uvrsti v prvi varnostni razred. 
 
Določitev varnostnega razreda 
Glede na to, da bodo zadr�evalni ukrepi skoraj povsem odpravili mo�nost izpusta in glede na 
to, da mi�ke ne predstavljajo nevarnosti za okolje, predlagamo, da se delo z mi�kami brez 
gena SF-1 uvrsti v 1. varnostni razred. 
 
Delo uvrstimo v 1. varnostni razred 
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PRILOGA 7: 
Primer uvrstitve GS virusa v 3. varnostni razred na podlagi ocene tveganja 
 
1. Kratek opis ter namen projekta 
 

Adenovirusni replikativni vektor 
 
Primer: Cilj projekta je razviti adenovirusni replikativni vektor z modificiranim »fibre 
genom«, ki usmerja virus proti levkemičnim celicam. Dolgoročni cilj je uporaba tega virusa 
za zdravljenje levkemije. 
 
Določiti je potrebno tveganja z ozirom na zdravje ljudi in varstvo okolja. Upo�tevati je 
potrebno lastnosti gostitelja (prejemni organizem, star�evski organizem�), vektor (plazmid, 
virus, kozmid, umetni kromosom�), insert (vključek v obliki DNA, RNA, gen(e�)) in končni 
GSO. 
 
Oceniti je potrebno morebitne posledice �kodljivih učinkov, če bi do njih pri�lo. Kratek 
pregled, oziroma opis področja je koristen, ni pa predpisan.  
 
 
2. Ugotavljanje tveganja glede na zdravje ljudi in varovanje okolja  
 
Vektor, ki je v razvoju, bo temeljil na adenovirusu serotipa 5 (Ad5). Ad5 je respiratorni 
patogen. In vivo  infekcije z njim so na splo�no omejene na epitelijske celice respiratornega 
trakta. Nemodificiran Ad5 sodi v 2. varnostni razred. Običajno je povezan z milo respiratorno 
infekcijo pri otrocih in splo�no mnenje je, da ima večina humane populacije razvita protitelesa 
proti divjemu tipu tega virusa. 
 
Celice, občutljive za adenovirus, imajo receptorski protein CAR. Bodice, ki �trlijo iz povr�ine 
kapside adenovirusa, so odgovorne za začetno interakcijo virusa z gostiteljsko celico. Konec 
vsake bodice je zguban v »knob domain«, ki specifično interagira s proteinom CAR. Protein, 
ki bodice adenovirusa tvori, je  virusni »fibre« protein. Gen, ki kodira ta protein, pa je glavna 
tarča poskusov spreminjanja tkivnega tropizma adenovirusnega vektorja. 
 
Nekateri celični tipi (limfociti in  mi�ične celice gladkih mi�ic ) proteina CAR nimajo ali pa 
ga imajo v zelo nizkih koncentracijah. Obstoječi adenovirusni vektorji za prenos genov v take 
celice niso primerni. Zato naj bi  adenovirusni tropizem preusmerili z naravnih receptorjev, na 
specifično izbrane proteine na povr�ju celic. 
 
Projekt temelji na znanju, da obstaja določen protein, ki se izra�a v visokih koncentracijah na 
povr�ini levkemičnih celic in je zato zanimiva tarča za virusno gensko terapijo. Ta protein se 
izra�a v pomembnih količinah tudi na povr�ini normalnih limfocitov. 
 
Projekt bo vključeval zamenjavo »fibre gena« s spremenjeno verzijo, v kateri bo »knob« 
sekvenca spremenjena. Sprememba »regije KNOB« bo vsebovala vključek z vezavnim 
mestom za protein, prisoten v visoki koncentraciji na povr�ini levkemičnih celic.  
To bo pomenilo, da bo imel virus raz�irjen tkivni tropizem in vivo. Predvideno je, da bo 
konstrukt zelo učinkovito zadeval levkemične celice � zaradi tarčnega proteina, ki je na 
povr�ini teh celic izra�en v visoki koncentraciji. Bo pa lahko oku�il tudi normalne limfocite, 
in sicer učinkovitej�e kot virus divjega tipa, ki običajno in vivo krvnih celic ne oku�i. 
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Mnenje je, da spremenjeni virus ne predstavlja resnega tveganja za okolje. Nobenega dokaza 
ni, da bi humani adenovirus oku�il �ivali. V in vitro pogojih pride do replikacije v zelo 
nizkem �tevilu (celične linije mi�i � literatura) Virus je brez virusne ovojnice in je relativno 
odporen proti izsu�evanju. Glavni dejavnik tveganja za okolje je oku�ba občutljivih otrok. 
Ustrezni zadr�evalni ukrepi pa katero koli tveganje zni�ajo na minimum. 
 
Kljub razvrstitvi nemodificiranega virusa v 2. skupino je spremenjeni virus potencialno 
nevarnej�i. 
 
Začetna stopnja tveganja: 3. stopnja 
 
Začetna zadr�evalna stopnja je narejena glede na varnostni razred ter druge klasifikacijske 
sheme za patogene organizme. V tem segmentu ocene tveganja bo potrebno upo�tevati 
zadr�evalno stopnjo, potrebno za obvladovanje tveganja, ki gre na račun gostiteljskega 
organizma ter presoditi o posledicah genske modifikacije. In sicer ali je rezultat te 
modifikacije GSO, ki sodi v vi�ji, ni�ji ali isti varnostni razred, kot gostiteljiski ali star�evski 
organizem.  
 

3. Okolje ter predvidena aktivnost 
 
Spremenjeni virus se ne prena�a po zraku, ni pa znanstvenih dokazov, da to ni mogoče. Glede 
na preteklo diskusijo in glede na to, da je virus replikativen, bi bilo primerno vse manipulacije 
z njim vr�iti v BVK in sicer v laboratoriju, do katerega bi imele dostop samo poobla�čene 
osebe. 
 
Osebje bo moralo biti za varno delo ustrezno trenirano. Pisni dokazi o opravljenem  
izobra�evanju ter vsebine izobra�evanja morajo biti shranjeni. 
 
V laboratorijih mora biti podtlak, prostori se morajo zapirati neprodu�no, da jih lahko 
zatesnimo za fumigacijo. 
 
Ves odpadni material iz laboratorija mora biti avtoklaviran. Avtoklavi pa morajo biti v 
laboratoriju ali na isti lokaciji, v sklopu katere je laboratorij. 
 
Validacije dezinfekcije in dekontaminacije. 
 
Ta del ocene tveganja vsebuje oceno verjetnosti, da bo do tveganih (�kodljivih) dogodkov 
pri�lo. Začetno zadr�evalno stopnjo smo �e določili, zato se bomo ob upo�tevanju le-te 
(ukrepov, postopkov) odločili, kak�na je dejanska  verjetnost �kodljivega dogodka. Začetno 
določeno zadr�evalno stopnjo je potrebno glede na odločitev o dejanski verjetnosti 
�kodljivega dogodka revidirati, in sicer tako, da tveganje zni�amo na najni�jo mo�no stopnjo. 
Vsako tveganje je potrebno posebej najmanj dvakrat preveriti in potrditi, da je predpisana 
zadr�evalna stopnja resnično ustrezna. 
 
Sledi določitev varnostnega razreda. Pri tem je potrebno upo�tevati razpredelnico 
zadr�evalnih ukrepov za obvladovanje tveganja za posamezni razred. 
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Delo uvrstimo v 3 varnostni razred: popolna 3. zadr�evalna stopnja  
Izdelati oziroma upo�tevati je potrebno navodila za ravnanje z odpadki. 
Pred odvozom oziroma deponiranjem odpadkov je potrebna njihova inaktivacija. 
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PRILOGA 8: 
 
Primer uvrstitve GS �ivali v 3. varnostni razred na podlagi ocene tveganja 
 
Vzgoja kalifornijske postrvi s povečano izra�enostjo rastnega hormona 
 
Cilj projekta je ugotavljanje koncentracije različnih hormonov v krvi kalifornijskih postrvi s 
povečanim izra�anjem rastnega hormona 
 
Določitev tveganja glede vpliva na zdravje ljudi in �ivali in okolje 
V kalifornijske postrvi je bil vnesen genski konstrukt gena za ribji rastni hormon (iz postrvi) 
povezan s promotorjem MT-B, ki povzroči izra�enost gena za rastni hormon v �tevilnih 
tkivih.  Posledica tega je zvi�ana koncentracija rastnega hormona v krvi, zaradi česar te 
postrvi rastejo hitreje in dose�ejo več kot desetkrat večjo končno te�o v primerjavi z 
normalnimi postrvmi.  Postrvi z vnesenim konstruktom se normalno razmno�ujejo in parijo 
tudi z navadnimi postrvmi, ki jih najdemo v naravi.  Zaradi tega bi namerni ali nenamerni 
izpust takih postrvi v naravne vodotoke lahko predstavljal nevarnost za okolje, saj bi lahko 
hitreje rastoče transgene postrvi izpodrinile domačo populacijo postrvi. Te postrvi pa ne 
predstavljajo nevarnosti za zdravje človeka, saj se ribji rastni hormon tako razlikuje od 
člove�kega, da v člove�kem ali �ivalskem telesu ni aktiven. 
 
Ocena resnosti kratkoročnih in dolgoročnih �kodljivih učinkov, če bi se le ti pojavili 
Transgene postrvi ne predstavljajo nevarnosti za človeka. Vnesen genski konstrukt je 
sestavljen iz ribjega gena za rastni hormon, ki se močno razlikuje od sesalskih genov, in 
promotorskega območja MT-B, ki ne obstaja v sesalskem genomu. Lahko pa transgene 
postrvi predstavljajo nevarnost za naravno okolje. Te postrvi rastejo hitreje kot normalne 
postrvi in so bolj agresivne pri iskanju hrane, zaradi česar bi lahko izpodrinile postrvi, ki se �e 
nahajajo v vodotokih.   
 
Predhodna zadr�evalna stopnja 
Postrvi same ne predstavljajo nevarnosti za človeka ali naravno okolje. Kalifornijska postrv, 
čeprav neavtohtona vrsta, se zaradi vlaganj v preteklosti nahaja v večini slovenskih 
vodotokov, v katerih lahko ta vrsta pre�ivi. Zaradi tega ne obstoja predhodna zadr�evalna 
stopnja za delo z normalnimi kalifornijskimi postrvmi, kot tudi ne za genski konstrukt, 
sestavljen iz promotorja MT-B in ribjega rastnega hormona, saj ne ribji rastni hormon ne 
promotor MT-B ne predstavljata nevarnosti za ljudi, �ivali ali rastline. 
 
Začetna zadr�evalna stopnja 
Kalifornijska postrv s povečanim izra�anjem rastnega hormona izjemno hitro raste in je 
izjemno agresivna pri iskanju hrane. Poleg tega je normalno plodna in se lahko pari z 
običajnimi postrvmi.  Zaradi tega obstaja nevarnost, da bi te transgene postrvi lahko pričele 
izpodrivati sedaj prisotne vrste postrvi v vodotokih, če bi pri�lo do izpusta. Zaradi tega je 
potrebno na vsak način preprečiti nameren ali nenameren izpust takih postrvi v vodotoke. Ker 
bi bilo po izpustu izjemno te�ko popolnoma odstraniti transgenske postrvi, je potrebno 
izvajati vse potrebne ukrepe, da do izpusta ne bi pri�lo. Ker so ti ukrepi mo�ni in dokaj 
enostavno izvedljivi, predlagamo, da se delo s temi postrvmi uvrsti v tretji varnostni razred z 
nekaterimi dodatnimi ukrepi. �ivali se bodo gojile v laboratoriju, ki se ne nahaja v bli�ini 
vodotokov s postrvmi, poleg tega pa bodo vse �ivali v posebnih zavarovanih akvarijih. 
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Določitev varnostnega razreda 
Glede na nevarnosti, ki jo te postrvi lahko potencialno predstavljajo za okolje, saj bi lahko 
spodrinile navadne postrvi in s tem ogrozile biotsko raznovrstnost, bi jih lahko uvrstili v četrti 
varnostni razred. Ker pa so na voljo dovolj enostavni ukrepi, ki praktično popolnoma 
preprečijo mo�nost nenamernega izpusta, predlagamo, da se delo uvrsti v tretji varnostni 
razred ob upo�tevanju dodatnih ukrepov in sicer:  

1. �ivali se morajo gojiti v prostorih, ki so oddaljeni (koliko?) od vodotokov, v katerih 
�ivijo postrvi 

2. postrvi bodo gojene v posebnih zavarovanih akvarijih 
 
Delo uvrstimo v 3 varnostni razred 
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PRILOGA 9: 
 
Primer uvrstitve GS mikroorganizma v 4. varnostni razred na podlagi ocene tveganja 
 
1. Kratek opis ter namen projekta 
 

Slinavka in parkljevka 
 
Cilj projekta je uvajanje mutacij v virus slinavke in parkljevke (FMDV), za �tudij vloge 
tarčnih genov. 
 
Določiti je potrebno tveganja glede na zdravje ljudi in varstvo okolja. Upo�tevati je potrebno 
lastnosti gostitelja  prejemni organizem, star�evski organizem�), vektor (plazmid, virus, 
kozmid, umetni kromosom�), insert (vključek v obliki DNA, RNA, gen(e�)) in končni GSO. 
Kratek pregled, oziroma opis področja je koristen, ni pa predpisan.  
 
 
2. Ugotavljanje tveganja glede na zdravje ljudi in varovanje okolja 
 
�ivi FMDV bo pripravljen iz klonov cDNA (polne dol�ine), RNA genoma. Kritični 
ostanki/fragmenti bodo mutirani, učinek mutacij pa analiziran pri mutiranih regeneriranih 
virusih.  
 
FMDV je lahko tako gostitelj kot tudi vektor. FMDV je Aptovirus in ga uvr�čamo med 
�ivalske patogene. Uvr�čen je v 4. varnostni razred. Z njim se oku�i večina vrst domačih in 
divjih parkljarjev, kot so govedo, pra�iči, srnjad in jelenjad ter tudi glodalci. Je zelo infektiven 
in se prena�a z zau�itjem in z aerosoli (kapljično). Simptomi oku�be so povi�ana telesna 
temperatura in tvorba veziklov (mehurčkov) na nogah in v ustih (gobcu). 
 
Pri�lo je tudi do infekcij ljudi, dokumentiranih je tudi nekaj laboratorijskih oku�b. Simptomi 
so pri ljudeh v glavnem mili, kot so povi�ana temperatura, slabo počutje, temu pa sledi tvorba 
mehurčkov okoli ust in po nogah. Običajno je okrevanje popolno. 
 
Spremembe so mutacije ali delecije v virusnih genih(ov), namenjene preučevanju njihovih 
funkcij in vitro. V poznej�ih fazah projekta bi lahko s spremenjenimi virusi oku�ili poskusne 
�ivali, vendar bo za te �tudije potrebna ločena prijava.  Modifikacije naj bi na virus delovale 
negativno in bi zni�ale njegovo zmo�nost (za to so potrebne ustrezne reference in podatki). 
Ker pa je delo namenjeno predvsem odkrivanju delovanja genov ni gotovo, da bodo vse 
modifikacije virus oslabile in rezultirale v manj �kodljivem virusu. 
 
Sledi »Ocena resnosti ali posledic �kodljivih učinkov kjer bi se le-ti pojavili«.  
 
Določiti je potrebno predhodno zadr�evalno stopnjo. Predhodna zadr�evalna stopnja �e 
posebej upo�teva varnostni razred biolo�kega agensa ter druge sheme razvr�čanja za 
patogen. V tej stopnji bo pogosto upo�tevana zadr�evalna stopnja, potrebna za obvladovanje 
tveganja zaradi gostitelja ter presoja o tveganju zaradi vnesene genetske spremembe, in sicer 
ali je končni GSO bolj, manj ali enako nevaren kot  gostitelj oziroma star�evski organizem. 
Včasih lahko pomaga primerjava tveganja določenega GSO z relativnim tveganjem, ki ga 
predstavlja nek drug organizem. 
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Glavna skrb glede FMDV zadeva okolje. Povzroča resna obolenja �ivali, resne ekonomske 
izgube pri prireji mesa in proizvodnji mleka. Izpostavljenost ljudi lahko povzroči bolezenske 
simptome brez resnega obolenja. Ima dokumentirano zgodovino varne rabe. Gen (marker) za 
odpornost proti antibiotiku, kodira odpornost proti antibiotiku, ki ni v klinični rabi. 
 
FMDV je patogen in je uvr�čen v 4. varnostni razred. Zahteve glede zadr�evalnih ukrepov so 
v prvi vrsti namenjene varovanju okolja, in sicer s preprečevanjem uhajanja patogenih 
organizmov iz laboratorija. �ele na drugem mestu je varovanje zdravja delavcev. V vsakem 
primeru pa mora  delo z �ivim virusom potekati v BVK (biolo�kih varnostnih komorah). S 
tem so ljudje �e za�čiteni. Zrak iz laboratorija (odduhi) mora biti dvakrat zapored filtriran 
skozi ustrezne zračne filtre HEPA, dovodni zrak pa skozi enake filtre enkrat. Vhod v in izhod 
iz laboratorija je speljan skozi vmesno komoro (»air lock«), ki se prezračuje skozi filtre 
HEPA. Odvod zraka iz komore je vezan na sistem odduhov. V laboratoriju mora biti pod-tlak, 
ob izstopu je potrebna popolna zamenjava oblačil, vsi odpadki morajo biti avtoklavirani (dvo 
vratni, prehodni avtoklav), laboratorij mora biti po potrebi neprodu�no zaprt za razku�evanje s 
fumigacijo (zaplinjevanje z razku�ilnim sredstvom). 
 
Modifikacija virusa naj ne bi povzročila povi�anja njegove patogenosti, zato dodatnih 
ukrepov glede na obstoječe ukrepe za nemodificirani virus ni potrebno izvajati. 
 
Na osnovi navedenih argumentov lahko torej določimo začetno zadr�evalno stopnjo. Ta je 
sedaj izhodi�če za nadaljnje argumentiranje in morebitne spremembe razvrstitve v zaključeni 
oceni tveganja. 
 
 
Začetna zadr�evalna stopnja 4. 
 
Okolje in aktivnost. Gre za oceno verjetnosti, da bo do nevarnosti pri�lo. Začetna 
zadr�evalna stopnja je �e določena, zato mora presoja o verjetnosti realizacije nevarnosti 
temeljiti na tej osnovi. 
 
 
Ob upo�tevanju vseh ukrepov, potrebnih za izvajanje del v 4. zadr�evalni stopnji, verjetnosti, 
da bo okolje okoli laboratorija, v katerem se omenjena dela izvajajo, izpostavljeno virusu, 
praktično ni. Obstaja mo�nost, da bi zaposleni lahko prenesli virus iz laboratorija v okolje. 
Uporaba rokavic, BVK, tu�iranja ter upo�tevanje lokalnih pravil glede kontaktov z �ivalmi to 
tveganje zni�ajo na minimum. 
 
Sledeči razmislek o verjetnosti realizacije tveganja s tem, da je le-to zelo nizko ali pa ga 
praktično ni, je mogoče upo�tevati pri reviziji določene začetne stopnje tveganja: 
 
 
Ker virus ni znan kot resen humani patogen, za ravnanje z njim ni potrebna BVK razreda 3. 
 
Primernost predlaganih zadr�evalnih ukrepov je za vse vidike tveganja potrebno preveriti 
dvakrat.  
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Virus je primarno patogen za �ivali, zato je za�čita okolja primarna skrb. Popolna uveljavitev 
ukrepov 4. zadr�evalne stopnje bi morala obvarovati okolje. 
 
Sledi določitev varnostnega razreda. Pri tem je potrebno upo�tevati razpredelnico 
zadr�evalnih ukrepov za obvladovanje tveganja za posamezni razred  
 
 
�tevilni ključni zadr�evalni ukrepi, potrebni za ravnanje z virusom, se skladajo z ukrepi, 
predpisanimi za 4. zadr�evalno stopnjo: filtriranje vhodnega in izhodnega zraka, popolno 
preoblačenje, prehodni avtoklav z dvojnimi vrati (med prostori). Delo z omenjenim virusom 
je zato opredeljeno 4 varnostnim razredom. Popolna 4. zadr�evalna stopnja (BVK razreda 3) 
verjetno ni potrebna, ker virus ni resen patogen za ljudi. Pisno dovoljenje, da izvedba vseh 
predpisanih zadr�evalnih ukrepov 4. zadr�evalne stopnje ni potrebno, pa je potrebno pridobiti 
od pristojnih organov. 
 
Delo uvrstimo v 4. varnostni razred, z ustreznim dovoljenjem pa izvajanje vseh 
ukrepov 4. zadr�evalne ne bo nujno. 
 
 
 


