Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Hišnega reda v objektih in prostorih Ministrstva za notranje
zadeve št. 007-207/2006/1 z dne 24. 8. 2006 in popravka št. 007-207/2006/5 z dne 28. 9. 2006
izdajam

Spremembe in dopolnitve Dodatnih ukrepov hišnega reda za objekte Centra za oskrbo
Gotenica

1. člen
V Dodatnih ukrepih hišnega reda za objekte Centra za oskrbo Gotenica št. 007-172/2010 z dne 4. 6.
2010 se naslov spremeni tako, da se glasi: »Dodatni ukrepi hišnega reda za objekte Sektorja za
oskrbo Gotenica«.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Dodatni ukrepi hišnega reda v objektih in prostorih Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: hišni red MNZ) za Sektor za oskrbo Gotenica (v nadaljnjem besedilu: SOG) veljajo za
objekte in okoliše objektov, določene z Odredbo o določitvi objektov in okolišev objektov policije v
Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za
njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 78/13).«.
3. člen
V tretjem in četrtem odstavku 2. člena, 3. in 6. členu, prvem in drugem odstavku 7. člena, drugi alineji
tretjega odstavka 9. člena, drugem odstavku 10. člena, 11., 12. in 14. členu, tretji, četrti in peti alineji
15. člena, 17. in 19. členu, drugem odstavku 20. člena, 21. členu, prvem in drugem odstavku 22.
člena, naslovu VII. poglavja, prvem odstavku 24. člena, 25. in 26. členu, prvem in drugem odstavku
27. člena, prvi, drugi, četrti, peti in osmi alineji 28. člena, prvi in četrti alineji drugega odstavka 29.
člena, 31. členu, naslovu IX. poglavja, 33., 37., 38., 41. in 42. členu se kratica »COG« nadomesti s
kratico »SOG«.
4. člen
V 9. členu se v osmi alineji drugega odstavka besedi »OIU Gotenica« nadomestita z besedama
»službe varovanja«.
5. člen
V 18. členu se v 1. točki prvega odstavka v drugi alineji besedilo »10.30 do 11.00« nadomesti z
besedilom »11.30 do 12.00«, v 2. točki se besedilo »od 07.00 do 15.30« nadomesti z besedilom »do
15.00«.
6. člen
V 27. členu se v prvem odstavku za besedilom »regionalni cesti pri« doda beseda »opuščeni«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na dislocirani lokaciji SOG Mrzli studenec se parkira na utrjeni površini v neposredni bližini objekta.«

7. člen
V 28. členu se v četrti alineji črta beseda »centra«, v šesti alineji pa besedi »v COG«.
8. člen
V 34. členu se v prvem odstavku besedilo »Urada za logistiko« nadomesti z besedilom »Direktorata za
logistiko in nabavo«.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po podpisu. Objavijo se na intranetu in
spletni strani Policije in MNZ.
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