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VLADA
714. Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji 

Urada Vlade Republike Slovenije za centralno 
cenovno evidenco medicinskih pripomočkov 
in medicinske opreme

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in prvega odstavka 9. člena Zakona o spre-
membah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 10/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada 

Vlade Republike Slovenije za centralno cenovno 
evidenco medicinskih pripomočkov  

in medicinske opreme

1. člen
S tem odlokom se ustanovi Urad Vlade Republike Slove-

nije za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov 
in medicinske opreme (v nadaljnjem besedilu: urad), ki opravlja 
naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.

2. člen
Urad opravlja naslednje naloge:
1. spremlja in analizira cene medicinskih pripomočkov in 

medicinske opreme v primerljivih državah članicah Evropske 
unije;

2. vzpostavi in upravlja enotni informacijski sistem »cen-
tralna cenovna evidenca« na področju javnega naročanja me-
dicinskih pripomočkov in medicinske opreme;

3. na podlagi podatkov centralne cenovne evidence sproti 
objavlja referenčno ceno za medicinske pripomočke in medicin-
sko opremo, najmanj pa vsakih šest mesecev;

4. pripravlja, vodi in izvaja lastne projekte s področja cen-
tralne cenovne evidence medicinskih pripomočkov in medicin-
ske opreme, ki so financirani iz proračuna Republike Slovenije 
in skladov Evropske unije;

5. v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi služ-
bami pripravlja strateške državne dokumente in politike s po-
dročja centralne cenovne evidence medicinskih pripomočkov 
in medicinske opreme ter usklajuje in nadzira njihovo izvajanje;

6. usklajuje in pripravlja ukrepe zdravstvenih ustanov na 
državni ravni s področja cenovne politike medicinskih pripo-
močkov in medicinske opreme ter spremlja in usklajuje njihovo 
izvajanje;

7. pri opravljanju svojih nalog sodeluje z upravnimi or-
gani, raziskovalnimi in drugimi organizacijami ter nevladnimi 
organizacijami;

8. spremlja cenovno politiko medicinskih pripomočkov 
in medicinske opreme drugih držav, vzpostavlja sodelovanje 
s podobnimi institucijami v državah članicah Evropske uni-
je in drugih državah ter predlaga Vladi Republike Slovenije 
ustrezne ukrepe za izboljšanje cenovne politike medicinskih 
pripomočkov in medicinske opreme v Republiki Sloveniji.

3. člen
(1) Urad vodi direktor.
(2) Direktorja urada imenuje in razrešuje Vlada Republike 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Direktor urada je za svoje delo in delo urada odgovo-

ren generalnemu sekretarju vlade.

4. člen
(1) Direktor urada ima namestnika, ki mu pomaga pri 

vodenju urada in opravlja najzahtevnejše strokovne naloge na 
področjih, ki jih določi direktor urada.

(2) Namestnika imenuje in razrešuje direktor urada.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

uradu sprejme direktor urada v petnajstih dneh po imenovanju 
in ga pošlje vladi v soglasje.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-5/2022
Ljubljana, dne 17. marca 2022
EVA 2022-1511-0001

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

715. Odlok o spremembah Odloka o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena, prvega 
odstavka 39. člena, za izvrševanje 4. člena, prvega odstav-
ka 9. člena, drugega odstavka 31. člena in drugega odstavka 
32. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) ter v zvezi s 3. točko iz-
reka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 
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in 3. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-155/20 
z dne 7. 10. 2021 Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih  
za preprečevanje in obvladovanje okužb  

z nalezljivo boleznijo COVID-19

1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvla-

dovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 22/22 in 29/22) se v 2. členu v prvem odstavku:

– v 2. točki v prvi alineji za besedilom »Serum Institute of 
India/AstraZeneca« beseda »ali« nadomesti z vejico, za bese-
dilom »Bharat Biotech (Indija)« in pred besedo »oziroma« pa 
doda besedilo »ali cepiva Nuvaxovid proizvajalca Novavax;«;

– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. dokazilom o cepljenju proti COVID-19, s katerim izka-

zujejo, da so prejele poživitveni odmerek cepiva iz prve alineje 
prejšnje točke, razen cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Se-
rum Institute of India/AstraZeneca in cepiva Nuvaxovid proizva-
jalca Novavax. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;«.

2. člen
V 12. členu se v prvem odstavku 2. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»2. strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi so-

delujejo, pri izvajanju programov predšolske vzgoje v vrtcih, 
zavodih za predšolsko vzgojo otrok s posebnimi potrebami in 
vzgojno-varstveni družini ter pri izvajanju varstva predšolskih 
otrok,«;

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00704-127/2022
Ljubljana, dne 17. marca 2022
EVA 2022-2711-0037

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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