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VLADA
3612.

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

ODLOK
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. 193/20) se v 2. členu v prvem odstavku za dvanajsto alinejo, na koncu katere se pika nadomesti z vejico,
dodajo nove trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja, ki se
glasijo:
»– tržnice s hrano,
– trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
– storitve frizerskih salonov.«.

(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20
– ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike
Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2
1. člen
V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list
RS, št. 188/20 in 193/20) se v 7. členu besedilo »29. decembra
2020« nadomesti z besedilom »8. januarja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-59/2020
Ljubljana, dne 26. decembra 2020
EVA 2020-2711-0150
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati 28. decembra 2020.
Št. 00726-52/2020
Ljubljana, dne 26. decembra 2020
EVA 2020-2130-0077
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

3613.

Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih
za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja
okužbe z virusom SARS-CoV-2

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 39. člena in za izvrševanje prvega odstavka 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih

Leto XXX

3614.

Odlok o spremembi Odloka o začasni omejitvi
kolektivnega uresničevanja verske svobode
v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. 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

ODLOK
o spremembi Odloka o začasni omejitvi
kolektivnega uresničevanja verske svobode
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja
verske svobode v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20)

Stran

10182 /

Št.

198 / 26. 12. 2020

Uradni list Republike Slovenije

se v 5. členu besedilo »vključno 29. decembra 2020« nadomesti z besedilom »5. januarja 2021«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-14/2020
Ljubljana, dne 26. decembra 2020
EVA 2020-3340-0025

ODLOK
o spremembah in dopolnitvi Odloka
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih
in kinematografskih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji
1. člen
V Odloku o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 190/20) se v 2. členu v drugem odstavku za besedilom »Obalno-kraška« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »Gorenjska« pa doda besedilo »in Primorsko-notranjska«.
2. člen
V 7. členu se besedilo »vključno 29. decembra 2020«
nadomesti z besedilom »5. januarja 2021«.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

KONČNA DOLOČBA

3615.

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih
in kinematografskih storitev končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji

Na podlagi 2. in 3. 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

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00716-15/2020
Ljubljana, dne 26. decembra 2020
EVA 2020-3340-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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