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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje k Spremembam Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in 
hrano – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam Statuta Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano. 

                                                                                         Dr. Božo Predalič
                                                                                    GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
 predlog Sprememb Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano,
 obrazložitev,
 predlog Sklepa Vlade RS, 
 mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo, 
 mnenje Ministrstva za javno upravo,
 mnenje Ministrstva za finance.

Prejemniki:
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,    
 Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si,    
 Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,     
 Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Mojca Grabar, vodja Pravne službe,



dr. Tina Bregant, državna sekretarka.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) je na 12. 
redni seji, ki je potekala 20. 10. 2020, sprejel Spremembe Statuta Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: Statut). V skladu s prvim odstavkom 46. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP; v nadaljnjem 
besedilu: ZZ) daje ustanovitelj soglasje k statutu zavoda. 

S predlaganimi spremembami se v tretjem odstavku 25. člena Statuta črta besedilo »svetovalec za 
ekonomiko in trženje«, doda besedilo »pomočnika direktorja«, besedilo »predstavnik vodstva za 
kakovost in zagotavljanje kakovosti« pa se nadomesti s »predstavnik vodstva za kakovost«. 
Spremeni se tudi 28. člen, v katerem se v drugem odstavku določi možnost imenovanja vodilnih 
javnih uslužbencev tudi izmed drugih kandidatov in ne le delavcev zavoda, v tretjem odstavku pa se 
določi, da plačni razred pomočnika direktorja določi svet zavoda na predlog direktorja. Pogoji za 
razrešitev direktorja zavoda v petem odstavku 28. člena Statuta se uskladijo z določbami ZZ.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, z last i mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Nima finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Na podlagi določbe sedmega odstavka 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 
10/14) se pri pripravi sklepa javnosti ne povabi k sodelovanju.  
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o NE



normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                                                                    Tomaž Gantar

                                          MINISTER



PRILOGA 3 (jedro gradiva):

PRILOGA 1: PREDLOG SPREMEMB STATUTA NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA 
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 
88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20) in Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega 
laboratorija za zdravje, okolje in hrano (št. 01403-26/2013/4 z dne 25. 7. 2013 ter spremembe in 
dopolnitve, št. 01403-12/2014/4 z dne 15. 4. 2014, št. 01403-44/2014/6 z dne 6. 1. 2015 in št. 01403-
16/2016/4 z dne 14. 6. 2016) je svet Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano na 12. redni 
seji 20. 10. 2020 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
NACIONALNEGA LABORATORIJA ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

1. člen

V Statutu Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 461-PKS/2014-MB z dne 13. 8. 
2014 ter spremembe in dopolnitve št. 7-PKS/2015-MB in št. 427-PKS/2016-MB z dne 4. 7. 2016, se v 
25. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Člani strokovnega sveta zavoda, ki jih za obdobje svojega mandata imenuje in razrešuje direktor 
zavoda, so direktor zavoda, pomočnik direktorja, predstavnik vodstva za kakovost in predstojniki 
organizacijskih enot iz prvega odstavka 9. člena tega statuta.«.

2. člen

Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Vodilni javni uslužbenci v zavodu so pomočnik direktorja, predstavnik vodstva za kakovost in vodje 
organizacijskih enot. 

Vodilne javne uslužbence v zavodu imenuje direktor zavoda za čas trajanja njegovega mandata in so 
lahko po poteku te dobe ponovno imenovani. 

Plačni razred delovnega mesta pomočnika direktorja določi svet zavoda na predlog direktorja zavoda 
v skladu z veljavnimi predpisi. 

Vodilni javni uslužbenec je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.

Direktor zavoda razreši vodilnega javnega uslužbenca: 
 če vodilni javni uslužbenec sam zahteva razrešitev, 
 če nastane kateri od razlogov, ko v skladu s predpisi o delovnih razmerjih preneha delovno 

razmerje na podlagi samega zakona,
 če vodilni javni uslužbenec pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in splošnimi akti zavoda 

ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
 če vodilni javni uslužbenec s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo 

ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale 
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda. 

Pogoji za imenovanje vodilnih javnih uslužbencev v zavodu so podrobneje določeni s splošnim, ki 
ureja notranjo organizacijo zavoda.«.

Prehodna in končna določba



3. člen

Splošni akti zavoda se uskladijo s temi spremembami v 30 dneh od uveljavitve teh sprememb. 

4. člen

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi na internem elektronskem mediju, potem ko da
nanje soglasje ustanovitelj.

Številka:      1685-PKS/2020-MB
Datum:        20. 10. 2020

Predsednica sveta zavoda 
     Dr. Marjeta Recek

Prejmejo:
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,
 Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si,
 Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,
 Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si.



PRILOGA 2: OBRAZLOŽITEV

Svet zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je na 12. redni seji 20. 10. 2020 sprejel 
Spremembe Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: 
Statut). 

S spremembami Statua se v tretjem odstavku 25. člena Statuta v skladu z dejanskim stanjem v 
NLZOH črta besedilo »svetovalec za ekonomiko in trženje« in doda besedilo »pomočnika direktorja«.
V skladu z ISO standardi se besedilo »predstavnik vodstva za kakovost in zagotavljanje kakovosti«
nadomesti z besedilom »predstavnik vodstva za kakovost«. 

V skladu s spremembami v 25. členu se spremeni besedilo prvega odstavka 28. člena Statuta. 

S spremembo 28. člena Statuta se v drugem odstavku 28. člena Statuta določi možnost imenovanja
vodilnih javnih uslužbencev tudi izmed drugih kandidatov in ne le delavcev zavoda, kar širi krog 
morebitnih kandidatov in zagotavlja večjo transparentnost pri izbiri kandidatov. 

V tretjem odstavku 28. člena Statuta je določeno, da plačni razred pomočnika direktorja določi svet 
zavoda na predlog direktorja v skladu z veljavnimi predpisi, s čimer se izvršujejo določbe Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), za pomočnika direktorja 
pa plačni razred določi svet zavoda. 

Pogoji za razrešitev direktorja zavoda, ki so določeni v petem odstavku 28. člena Statuta, so usklajeni 
z določbami ZZ.



PRILOGA 3: PREDLOG SKLEPA VLADE RS

Številka:
V Ljubljani, dne.....

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam Statuta Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano. 

                                                     Dr. Božo Predalič
                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

PREJMEJO:
 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, 
 Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si,
 Služba Vlade RS za zakonodajo, gp.svz@gov.si,
 Ministrstvo za javno upravo, gp.mju@gov.si,
 Ministrstvo za finance, gp.mf@gov.si.



PRILOGA 4: MNENJE SLUŽBE VLADE RS ZA ZAKONODAJO

PRILOGA 5: MNENJE MINISTRSTVA ZA FINANCE

PRILOGA 6: MNENJE MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO
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