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VLADA
644. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije 

(EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve 
izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih 
izdelkov

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 

2020/402 o določitvi obvezne predložitve 
izvoznega dovoljenja pri izvozu  

nekaterih izdelkov

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2020/402 z dne 14. marec 2020 o določitvi obvezne 
predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 
(UL L št. 77I z dne 15. 3. 2020, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Izvedbena uredba 2020/402/EU) določa:

– vsebino in obliko vloge za izdajo dovoljenja za izvoz 
osebne zaščitne opreme (v nadaljnjem besedilu: blago);

– nadzor, pristojne organe in sankcije za kršitve.

II. VLOGE ZA IZDAJO IZVOZNIH DOVOLJENJ  
TER POSTOPKI IZDAJE

2. člen
(vloge za izdajo izvoznih dovoljenj)

(1) Vloga za izdajo dovoljenja za izvoz blaga iz Priloge 
I Izvedbene uredbe 2020/402/EU se vloži pri ministrstvu, pri-
stojnem za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), 
na obrazcu iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe. Obrazec se 
pošlje po pošti ali na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.

(2) Obrazcu iz prejšnjega odstavka se priloži pojasnilo in 
dokazila o posebnih okoliščinah, zaradi katerega se vlaga vloga.

3. člen
(mnenja ostalih državnih organov)

(1) Pred odločitvijo o izdaji dovoljenja iz prejšnjega člena 
ministrstvo pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za zunanje 

zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravje ter ministrstva, pri-
stojnega za obrambo.

(2) Državni organi iz prejšnjega odstavka svoja mnenja 
oblikujejo na podlagi svojih pristojnosti v skladu z dejavni-
ki, ki jih določa tretji odstavek 2. člena Izvedbene uredbe 
2020/402/EU.

(3) Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če je katerikoli 
državni organ iz prvega odstavka tega člena podal negativno 
mnenje.

4. člen
(izdaja dovoljenja)

Ministrstvo izda dovoljenje oziroma zavrne izdajo dovolje-
nja v petih delovnih dneh od datuma, ko so mu bile predložene 
vse zahtevane informacije s strani izvoznika, druge države 
članice v primeru posvetovanja in s strani državnih organov iz 
prejšnjega člena.

III. NADZOR IN PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV

5. člen
(nadzor, izmenjava informacij in pristojnost)

(1) Pri izvozu blaga Finančna uprava Republike Slovenije 
preverja, ali blago iz Izvedbene uredbe 2020/402/EU, spremlja 
ustrezno izvozno dovoljenje in izreka globe po tej uredbi.

(2) Če blaga, za katerega je na podlagi Izvedbene uredbe 
2020/402/EU potrebno izvozno dovoljenje, ob predložitvi blaga 
v postopek izvoza ne spremlja ustrezno dovoljenje, carinski 
organ ne odobri zahtevanega carinskega postopka in o tem 
obvesti ministrstvo.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

6. člen
(kršitve v zvezi s prepovedjo izvoza blaga iz Priloge I  

Uredbe 2020/402/EU)
(1) Z globo od 15.000 do 100.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez dovo-
ljenja pristojnega organa predloži blago iz Priloge I Izvedbene 
uredbe 2020/402/EU v postopek izvoza (1. člen Izvedbene 
uredbe 2020/402/EU).

(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posamezni-
ka ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

(3) Z globo od 3.000 do 5.000 eurov se kaznuje posamez-
nik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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7. člen
(višina globe v prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz prejšnjega člena se sme v hitrem postop-
ku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane 
globe, določene s to uredbo.

V. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 00726-5/2020
Ljubljana, dne 19. marca 2020
EVA 2020-2130-0009

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Priloga 

Zahtevek za izdajo dovoljenja za izvoz osebne zaščitne opreme (Izvedbena uredba 
(EU) 2020/402) 

1. Izvoznik 
 

 

2. Namen izvoza osebne zaščitne opreme 
(posebne okoliščine) 

 
 

3. Datum 
predvidenega 
izvoza 

 

 

4. Kontaktna oseba izvoznika  

 

 

 

5. Namembna država 

 
 

6. Končni prejemnik 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

7. Oznaka blaga 

 
 

8. Količina 
 

9. Enota 
 

10. Opis blaga 
 

11. Lokacija 

 
 

12.  

 

Podpis, kraj in datum, žig 
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Navodila za izpolnjevanje zahtevka: 

Polje 1 Izvoznik Polno ime in naslov vlagatelja,  davčna številka ter 
številka EORI, če je na voljo. 

Polje 2 Namen izvoza Kratek namen izvoza in posebne okoliščine, zakaj 
vlagatelj namerava izvoziti blago. Ostala pojasnila se 
priložijo k zahtevku. 

Polje 3 Datum 
predvidenega 
izvoza 

Datum, ko vlagatelj namerava izvoziti blago. 

Polje 4 Kontaktna oseba 
izvoznika 

Ime in priimek, telefon,  in e-naslov kontaktne osebe 
izvoznika 

Polje 5 Namembna država Dvočrkovna oznaka po geonomenklaturi za 
namembno državo blaga, za katero je bilo izdano 
dovoljenje. 

Polje 6 Končni prejemnik Polno ime in naslov končnega prejemnika blaga, če 
sta znana v času izdaje + številka EORI, če se 
uporablja. Če končni prejemnik ob izdaji ni znan, se 
polje pusti prazno. 

Polje 7 Oznaka blaga Številčna oznaka harmoniziranega sistema ali 
kombinirane nomenklature, pod katero je blago, ki se 
izvaža, uvrščeno ob izdaji dovoljenja. 

Polje 8 Količina Količina blaga, izmerjena v enoti, navedeni v polju 9. 

Polje 9 Enota Merska enota, v kateri je izražena količina, navedena 
v polju 8. Enoti, ki se uporabljata, sta „P/ST“ za blago, 
ki se šteje po številu kosov (npr. maske), in „PA“ za 
blago, ki se šteje po parih (npr. rokavice). 

Polje 10 Opis blaga Enostaven opis, ki je dovolj natančen, da omogoča 
identifikacijo blaga. 

Polje 11 Lokacija Oznaka po geonomenklaturi za državo članico, v 
kateri se nahaja blago. Če se blago nahaja v državi 
članici organa izdajatelja, mora biti to polje prazno. 

Polje 12 Podpis, žig, kraj in 
datum 

 Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe in žig 
izvoznika, če je na voljo. Kraj in datum. 
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645. Odlok o začasnih ukrepih na področju 
zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve 
in obvladovanja epidemije COVID-19

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike 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) ter v zvezi s 1. in 3. točko prvega 
odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasnih ukrepih na področju zdravstvene 
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja 

epidemije COVID-19

1. člen
(1) S tem odlokom se določi, da se prekine izvajanje pre-

ventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo preventivne 
zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne 
posledice za zdravje pacienta.

2. člen
(1) Pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti se odpovejo 

vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstve-
nih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, 
onkoloških storitev in obravnave nosečnic.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka velja tudi za postopke 
rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena se v Zdravstvenemu domu Kamnik od uveljavitve tega 
odloka izvaja samo administrativna nujna medicinska pomoč.

3. člen
(1) Prekine se izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev 

pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se izvajajo nujne zo-

bozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila v 
trajne okvare splošnega in ustnega zdravja.

(3) Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v 
Zdravstvenem domu Ljubljana, Zdravstvenem domu Maribor, 
Zdravstvenem domu Celje, Zdravstvenem domu Kranj, Zdra-
vstvenem domu Novo mesto, Zdravstvenem domu Koper in Zo-
bozdravstvenem domu Nova Gorica. V navedenih ambulantah 
se v nujnih primerih izvaja obravnava tudi na sekundarni ravni 
zdravstvene dejavnosti.

(4) Na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti na področju 
zobozdravstva delujeta Stomatološka klinika Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana ter Klinični oddelek za maksilofacial-
no in oralno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana.

4. člen
Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži jav-

ne zdravstvene službe morajo na poziv ministra, pristojnega 
za zdravje, prerazporediti zaposlene, ki izvajajo preventivno 
dejavnost, na izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvla-
dovanjem epidemije COVID-19.

5. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdra-

vstvene dejavnosti morajo na svojem območju organizirati iz-
vajanje zdravstvene dejavnosti v domovih za starejše.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba 

o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20).

7. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 00725-8/2020
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EVA 2020-2711-0026

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

646. Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka 
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne 
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov energije za končne 
odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja 
moči in gospodinjske odjemalce električne 
energije

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 
47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 6. člena Uredbe o načinu 
določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izko-
ristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15 
in 76/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni oprostitvi plačila prispevka  

za zagotavljanje podpor proizvodnji električne 
energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom  

in iz obnovljivih virov energije za končne 
odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja 

moči in gospodinjske odjemalce  
električne energije

1. člen
Z namenom blažitev posledic ukrepov zaradi izrednih 

razmer ter zaradi ohranitve finančne stabilnosti v Republiki Slo-
veniji zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) se s tem odlokom 
začasno določi oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje 
podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce 
odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske od-
jemalce električne energije (v nadaljnjem besedilu: odjemalci).

2. člen
Odjemalcem se od 1. marca 2020 do 31. maja 2020 

ne obračuna prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 
obnovljivih virov energije.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00710-12/2020
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EVA 2020-2430-0026

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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647. Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora 
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite 
in rednega tehničnega nadzora hidrantnega 
omrežja v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike 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 v zvezi z 2. in 3. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgrajenih 

sistemov aktivne požarne zaščite in rednega 
tehničnega nadzora hidrantnega omrežja  

v Republiki Sloveniji

1. člen
S tem odlokom se, zaradi zajezitve in obvladovanja epi-

demije COVID-19, začasno prepoveduje izvajanje:
– nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, 

kot ga določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne 
požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19),

– rednega tehničnega nadzora hidrantnih omrežij, kot ga 
določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list 
RS, št. 22/95 in 102/09).

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(1) Prepoved iz prejšnjega člena velja do 23. aprila 2020.
(2) Veljavnost potrdil o brezhibnem delovanju vgrajena 

sistema aktivne požarne zaščite (SAPZ), ki jim zaradi pre-
povedi iz prve alineje prejšnjega člena poteče veljavnost od 
uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se podaljša do 
23. maja 2020.

(3) Redni tehnični nadzori hidrantnih omrežij, ki se, zaradi 
prepovedi iz druge alineje prejšnjega člena, ne morejo opraviti 
od uveljavitve tega odloka do 23. aprila 2020, se opravijo naj-
kasneje do 23. maja 2020.

3. člen
Ta odlok začne veljati 23. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00718-3/2020
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EVA 2020-1911-0003

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike 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 v zvezi z 2., 3. in 4. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 

RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga  
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 25/20 in 29/20) se v 2. členu v prvem odstavku prva 
alineja spremeni tako da se glasi:

»– prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila vključno 
s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,«.

Na koncu desete alineje se beseda »ter« nadomesti z 
vejico.

Na koncu enajste alineje se pika nadomesti z vejico, za 
njo pa se doda nova, dvanajsta alineja, ki se glasi:

»– prodajalne s hrano za živali.«.

2. člen
V 2.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za prodajalne z živili iz prve alineje prvega odstavka 

prejšnjega člena se določi obratovalni čas od vsaj 8.00 ure 
(lahko tudi prej) in najmanj do 18.00 ure.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Mikro in majhne družbe v skladu z Zakonom o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno 
besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 
55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS), samostojni podjetniki posa-
mezniki in zadruge, skladno z Zakonom o zadrugah (Uradni 
list RS, št. 97/09 – uradno prečiščeno besedilo), iz prve alineje 
prvega odstavka prejšnjega člena lahko oblikujejo obratovalni 
čas v skladu s svojo poslovno odločitvijo.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00710-14/2020
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EVA 2020-2130-0012

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

649. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka 
o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom 
šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam 
s področja voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona 
o Vladi Republike 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 v zvezi z 2. in 3. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list 
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja
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O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga  
in storitev neposredno potrošnikom šolam 

vožnje in pooblaščenim organizacijam s 
področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in 
pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 27/20) se v 1. členu 
na koncu tretje alineje pika nadomesti z vejico in dodata novi 
alineji, ki se glasita:

»– pooblaščenim organizacijam prepove izvajanje uspo-
sabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije 
za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposa-
bljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, začetnih 
in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega 
blaga, osnovnih in obnovitvenih strokovnih usposabljanj ter 
preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, 
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov mo-
tornih vozil za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
ter kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil 
ter usposabljanj in preverjanj usposobljenosti za varno delo s 
traktorjem in traktorskimi priključki,

– Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa 
prepove izvajanje izobraževanj in dodatnih usposabljanj učite-
ljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, 
usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih 
usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih 
in psihosocialnih delavnic, osnovnih in obdobnih strokovnih 
usposabljanj ter preverjanj usposobljenosti presojevalcev var-
nosti cest, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost 
cestnega prometa ter vozniških izpitov.«.

2. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških 

kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki 
zaradi prepovedi iz prejšnjega člena potečejo od uveljavitve 
tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati 21. marca 2020 ob 00.00 uri.

Št. 00710-13/2020
Ljubljana, dne 20. marca 2020
EVA 2020-2430-0027

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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644. Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije 

(EU) 2020/402 o določitvi obvezne predložitve iz-
voznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 1879

645. Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene 
dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epide-
mije COVID-19 1883

646. Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za za-
gotavljanje podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovlji-
vih virov energije za končne odjemalce odjemne 
skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske 
odjemalce električne energije 1883

647. Odlok o začasni prepovedi izvajanja nadzora vgra-
jenih sistemov aktivne požarne zaščite in rednega 
tehničnega nadzora hidrantnega omrežja v Repu-
bliki Sloveniji 1884

648. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o za-
časni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji 1884

649. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom šolam vožnje in poobla-
ščenim organizacijam s področja voznikov in vozil 
v Republiki Sloveniji 1884
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