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Zakonska osnova za novo organizacijo dejavnosti 
javnega zdravja

� Zakon o spremembah in dopolnitvah zdravstvene dejavnosti 
(15. 05. 2013)(15. 05. 2013)

� Sklep o ustanovitvi (19. seja Vlade Republike Slovenije)



� Sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ) s sedežem v Ljubljani(NIJZ) s sedežem v Ljubljani

� Sklep o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH) s sedežem v Mariboru



� Začetek delovanja zavodov 01. januar 2014

Prenehanje delovanja IVZ in 9 območnih Zavodov za� Prenehanje delovanja IVZ in 9 območnih Zavodov za
zdravstveno varstvo



NLZOH
Področja dela  (po ZZD)

� izvajanje mikrobioloških preizkušanj na področju medicinske 
mikrobiologije za potrebe izvajalcev zdravstvene dejavnosti

� vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih� vzpostavitev in vzdrževanje zbirke izolatov patogenih
mikroorganizmov za namen epidemioloških raziskav

� izvajanje nalog nacionalnih referenčnih laboratorijev, ki
vključujejo uvajanje, validacijo in akreditacijo novih metod
preskušanj ter vzdrževanje referenčnih sevov in materialov



� sodelovanje pri pripravi in usklajevanju programov 
spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena ter 
programov vzorčenj in preskušanj v okviru inšpekcijskega in 
notranjega nadzora za druge naročnike, na področju voda, 
živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, živil, materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili, 
nalezljivih bolezni, kozmetike, igrač, izdelkov splošne 
varnosti, alkohola, tobaka, biocidov, kemikalij, 
fitofarmacevtskih sredstev, tal, zraka, bioloških sistemov, 
bivalnega okolja in drugih področij v skladu s posebnimi 
predpisi



� izvajanje vzorčenj in laboratorijskih preskušanj v okviru 
programov spremljanja (monitoringov) nacionalnega pomena 
ter izvajanje laboratorijskih preskušanj vzorcev, odvzetih v 
okviru programov inšpekcijskega in notranjega nadzora za 
druge naročnike, vključno s pripravo poročildruge naročnike, vključno s pripravo poročil

� izdelovanje ocen skladnosti, varnosti in ocen tveganja za 
vzorce iz prejšnje alineje



� sodelovanje z NIJZ in posredovanje podatkov za potrebe  
izvajanja nalog iz  23. a člena ZZDej-J

� sodelovanje v delovnih telesih uradnih institucij na 
nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni nacionalni ravni, na ravni Evropske unije in na mednarodni 
ravni

� sodelovanje pri celovitem ocenjevanju varnosti in tveganj na 
stičnih območjih bivalnega okolja in drugih uporabnikov 
prostora



� izvajanje dejavnosti mobilne ekološke enote na področju 
okolja za primere možnih okoljskih tveganj

� zagotavljanje strokovne podpore pristojnim ministrstvom in 
inšpektoratominšpektoratom

� strokovna podpora v postopkih presoj vplivov okolja na 
zdravje v skladu s posebnimi predpisi

� sodelovanje pri razvojnem in strokovnem delovanju na 
področju okoljsko-zdravstvenega informacijskega sistema



� obveščanje in osveščanje javnosti ter poročanje v skladu s 
posebnimi predpisiposebnimi predpisi

� pedagoško, znanstveno raziskovalno in izobraževalno delo na 
področju dejavnosti NLZOH. 



Osnovni organizacijski in vsebinski stebri NLZOH

� Medicinska mikrobiologija

� Mikrobiološka analitika živil, vode in drugih vzorcev okolja� Mikrobiološka analitika živil, vode in drugih vzorcev okolja

� Kemijska analitika živil, vode in drugih vzorcev okolja

� Okolje in zdravje



Medicinska mikrobiologija

1. Izvajanje  mikrobiološke diagnostike za potrebe izvajalcev  
zdravstvene dejavnosti (za potrebe pacientov v 
diagnostičnih postopkih) – primarni, sekundarni in tercialni
nivo

2. Izvajanje mikrobioloških preskušanj za potrebe 
epidemiologijeepidemiologije

a) kroženje patogenih mikroorganizmov v okolju

b) vzdrževanje zbirk izolatov za namene epidemioloških 
raziskav

c) spremljanje in analiza odpornosti mikroorganizmov 
na antibiotike

d) izvajanje nalog referenčnih laboratorijev 

nove metode preskušanj validacij in akreditacij



Delovanje mikrobioloških laboratorijev

� Verifikacijske listine MZ

� Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati � Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske 
medicine



V NLZOH

Vsi mikrobiološki laboratoriji nadaljujejo delo na dosedanjh
lokacijah.



Izzivi za prihodnost

� Razvoj mikrobiološke medicinske diagnostike na vseh 
lokacijah, blizu izvajalcem zdravstvene dejavnosti, na 
primarni in sekundarni ravni.primarni in sekundarni ravni.

� Tesno sodelovanje spec. mikrobiologije s kliniki



� Dobro sodelovanje s specialisti javnega zdravja in 
epidemiologi v NIJZ

� Priprava na nove grožnje zdravju� Priprava na nove grožnje zdravju

� Sledenje razvoju novih metod dela in uvajanja v prakso 
(molekularne metode)

� Intenziviranje raziskovalnega dela



� Poenotenje analitičnih metod – enoten katalog preiskav

� Enotna metodologija za oblikovanje cen� Enotna metodologija za oblikovanje cen

� Elektronska sporočanja o rezultatih



Mikrobiološke in kemijske analize živil, vod in drugih
vzorcev

� Sanitarno mikrobiološki laboratorij� Sanitarno mikrobiološki laboratorij

� Sanitarno kemijski laboratorij



Izvajanje programov državnih monitoringov

� živil

� pitne vode

� površinskih in podzemnih voda

� materialov v stiku z živili� materialov v stiku z živili

� predmetov splošne rabe (igrače, kozmetika, tobak)

Več resornih ministrstev MZ, MKO



Izzivi

� razvoj močnega strokovnega stebra znanja za področje varne 
hrane in okolja

� ena nacionalna  referenčna točka za sodelovanje z EFSA in 
agencijami EUagencijami EU

� dolgoročno racionalizacija  in specializacija dela

� manj akreditacijskih postopkov – manj stroškov

� za ekonomsko vzrdržno poslovanje zagotoviti zadosten obseg 
storitev



Okolje in zdravje

� Multidisciplinarno področje

Meritve in analize okoljskih dejavnikov (vode, živila, PSR, Meritve in analize okoljskih dejavnikov (vode, živila, PSR, 
kozmetika, tobak, zdravila…).

Fizikalne meritve v okolju (zrak, hrup, vibracije)



Tehnologije okolja 

(odpadki, odpadne vode, emisije)

Dezinfekcija, dezinskecija in deratizacija



„Nadgradnja“ laboratorijskih analiz in meritev v okolju je 
izdelana.

Ocena tveganja/varnosti posameznih parametrov iz okolja na 
zdravje ljudi-



ZAKJLJUČEK

Organizacijsko preoblikovanje je priložnost oz. izziv za :

� enotnejše delo na nekaterih področjih

� boljše strokovno sodelovanje

� postopno racionalizacijo poslovanja




