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Ministrstvo za okolje in prostor, na podlagi 34. člena Zakona o ravnanju z gensko 
spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/10 
in 90/12 – ZdZPVHVVR) v upravnem postopku izdaje dovoljenja za namerno sproščanje 
gensko spremenjenih organizmov v okolje, prijaviteljice Klinike za otorinolaringologijo 
in cervikofacialno kirurgijo UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, s tem 
  

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi prijave                                       
namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje  

»Zdravljenje kožnih tumorjev glave in vratu z genskim elektroprenosom 
interlevkina 12« 

  
I.

Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev:

1. tehnične dokumentacije prijave,
2. ocene tveganja za namerno sproščanje GSO v okolje »Zdravljenje kožnih tumorjev 

glave in vratu z genskim elektroprenosom interlevkina 12« z dne 25. 5. 2021,
3. mnenja Znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih 

organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg, št. 35422- 2/2021-2550.

II.

Javna razgrnitev bo potekala v času od 27. 9. 2021 do 18. 10. 2021.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno na spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor ter v prostorih Sektorja za podnebne spremembe in biotehnologijo ob predhodni 
najavi na telefonski številki 01/478 73 18 ali na e-naslovu renata.perko@gov.si.

mailto:renata.perko@gov.si


III.

Dne 22. 10. 2021 ob 10 uri bo organizirana javna obravnava preko videokonference, do 
katere bo dostop možen prek spletne povezave, ki bo najkasneje pol ure pred začetkom 
objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

IV.

V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe na nameravano 
namerno sproščanje. Mnenja in pripombe se lahko do 18. 10. 2021 dajo pisno na mestu 
javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 
48, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki 
»zadeva« navedejo ključne besede »namerno sproščanje GSO«.

Ministrstvo za okolje in prostor bo preučilo mnenja in pripombe javnosti,  se do njih 
opredelilo ter opredelitev vključilo v obrazložitev v odločbi.

V.

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe 
javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, ki izhaja iz IV. točke javnega naznanila 

  
                                                                   

                                                                                              Iztok Slatinšek
v. d. generalnega direktorja

                                                                                                Direktorat za okolje
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