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VLADA
3411. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni 

delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 
s SARS-CoV-2

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Za-
kona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) in 46. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev 
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 
175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi 

gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepo-

vedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 186/20) se v 6. členu za četrto alinejo doda 
nova peta alineja, ki se glasi:

»– Primorsko-notranjska,«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta odlok začne veljati 21. decembra 2020.

Št. 00717-68/2020
Ljubljana, dne 19. decembra 2020
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Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
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3412. Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 39. člena 
Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o 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. 190/20) se v 5. členu v prvem odstavku za besedno 
zvezo  »Obalno-kraška« dodata vejica in besedna zveza »Pri-
morsko-notranjska«.

2. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»5.a člen
Prodaja pirotehničnih izdelkov ni dovoljena.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati 21. decembra 2020.

Št. 00726-49/2020
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Vlada Republike Slovenije
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