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Odlok o spremembah Odloka o določitvi
seznama blaga za spopadanje s posledicami
epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno
uvoznih dajatev in plačila davka na dodano
vrednost pri uvozu

Za izvrševanje 11. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11
– uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,
86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o spremembah Odloka o določitvi seznama
blaga za spopadanje s posledicami epidemije
COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih
dajatev in plačila davka na dodano vrednost
pri uvozu
1. člen
V Odloku o določitvi seznama blaga za spopadanje s
posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno
uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20 in 106/20) se v 1. členu besedilo
»zadnjič spremenjenim s Sklepom Komisije (EU) 2020/1101
z dne 23. julija 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o
oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz
za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha
COVID-19 v letu 2020 (UL L št. 241 z dne 27. 7. 2020,
str. 36)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjenim s
Sklepom Komisije (EU) 2020/1573 z dne 28. oktobra 2020
o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih
dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno
za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020
(UL L št. 359 z dne 29. 10. 2020, str. 8)«.
2. člen
V 3. členu se datum »31. oktobra 2020« nadomesti z
datumom »30. aprila 2021«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00712-44/2020
Ljubljana, dne 30. oktobra 2020
EVA 2020-1611-0122
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2760.

Odlok o spremembah in 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 in 142/20) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
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. 152/20) se v 2. členu v prvem odstavku na koncu devetnajste alineje beseda »ter« črta.
Na koncu dvajsete alineje se pika nadomesti z vejico ter se
dodajo nove enaindvajseta do šestindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju
katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega
stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje,
krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj),
– storitve, ki se opravljajo na prostem, in pri katerih se
lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s
potrošniki (na primer vrtnarske storitve),
– servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
– dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer
se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če
pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve
in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je
nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni
mogoče prezračiti,
– družbe za upravljanje ter
– knjižnice.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00726-34/2020
Ljubljana, dne 30. oktobra 2020
EVA 2020-2130-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

