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Na podlagi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07)  
je ravnatelj OŠ Hajdina dne, 12. 8. 2022, sprejel 
 
 

P R A V I L N I K 

o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora 

 

 

1. člen 

V javnem zavodu OŠ Hajdina, (v nadaljevanju: zavod) se: 

• zaradi varnosti učencev, zaposlenih  in premoženja,  

• zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v šolske prostore  
• varovanja svojega premoženja  

 
                                           izvaja videonadzor 
 

• na dvorišču šole 

• na hodnikih 

• v garderobah učencev, ki  so namenjene odlaganju vrhnjih oblačil in obutve. 

2. člen 

Namena iz prejšnjega člena ni možno doseči z milejšimi ukrepi.  

3. člen 

Prepovedano je izvajati video nadzor v garderobah, razen v garderobah, ko ne gre za pojmovanje 
garderobe v smislu tretjega odstavka 77. člena ZVOP-1, prostora, ki je namenjen preoblačenju in je 
ločen od ostalih prostorov, temveč se garderobne omarice nahajajo v šolski avli, v njih pa se odlaga 
le vrhnja oblačila in obutev. Zaradi tega, se ta vrsta garderobe ne opredeljuje kot garderoba, v kateri 
je po določbah ZVOP-1 prepovedano izvajati videonadzor. Prepovedano je izvajati videonadzor v 
delovnih prostorih izven delovnega mesta v sanitarijah in dvigalih. 

4. člen 

OŠ Hajdina mora najkasneje do začetka izvajanja videonadzora za prostore določene v 1. členu tega 

pravilnika objaviti obvestilo, ki mora biti vidno in razločno objavljeno na način, ki omogoča 

posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem: 

Obvestilo vsebuje naslednje informacije: 
 

• da se v prostoru izvaja videonadzor, 

• naziv izvajalca videonadzora 

• telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz 
video nadzornega sistem. 
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Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora biti v primerni velikosti in barvi glede na velikost območja, ki 
se snema. 

 
5. člen 

Zbirka osebnih podatkov videonadzora vsebuje slikovni posnetek oseb, datum posnetka in čas 
posnetka. 
 

 
6. člen 

Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, tekoče avtomatsko brišejo vsakih 30 dni. Videoposnetki 
incidenčnih dogodkov se hranijo do konca postopka, vodenega zaradi incidenčnega dogodka. 
 

 

7. člen 
Videoposnetke pregledujejo oziroma spremljajo na ekranu in vodijo evidence video nadzornega 
sistema delavci, ki jih s pisnim pooblastilom določi ravnatelj. 
V zavodu se vodi evidenca, iz katere je mogoče kasneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni 
podatki iz evidence video nadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in 
sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega 
posredovanja ali obdelave osebnih podatkov. 
Za evidenco video nadzornega sistema se vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov. 
 
 

8. člen 
Video nadzorni sistem, s katerim se izvaja videonadzor iz prvega člena tega pravilnika, se nahaja v 
pisarni ravnatelja  in je nameščen tako, da nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike 
posnetkov. 
 
 

9. člen 
Pred začetkom izvajanja videonadzora se pisno obvesti vse zaposlene v nadzorovanem prostoru. 
 

10. člen 
Ta pravilnik začne veljati 15 dan po sprejemu. 
 
 
 
 
Priloge: 
- katalog zbirke osebnih podatkov o videonadzoru 
 
 
          Mitja Vidovič 
 
          ravnatelj 
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 KATALOG ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV O VIDEONADZORU 
 

▪ Naziv zbirke osebnih podatkov:  
Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora 

▪ Zaporedna št. zbirka: 13 
 

▪ Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:  
OŠ Hajdina 
Spodnja Hajdina 24 
2288 Hajdina 
Matična številka: 5087031000 

▪ Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
          Na podlagi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1)  
 

• Kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo:  
Uporabniki storitev v OŠ Hajdina, zaposleni delavci, učenci, starši  in druge osebe, ki se nahajajo 
na območjih pod videonadzorom. 

▪ Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:  
Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora. 

▪ Namen obdelave:  
- zaradi varnosti učencev, zaposlenih  in premoženja,  
- zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v šolske prostore  
 

▪ Rok hrambe osebnih podatkov:  
Podatki iz zbirke se izbrišejo po poteku 30 dni. 

▪ Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 
podlaga omejitev:  
Omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ni. 

▪ Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov:  
- izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora,  
- ravnatelj  ali od njega pisno pooblaščena oseba. 

▪ Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:  
Osebni podatki se v tretje države ne iznašajo. 

▪ Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:  
Zapisi so shranjeni na digitalnem strežniku, shranjenem v posebnem zaklenjenem prostoru do 
katerega imajo dostop le pooblaščeni uporabniki 

• Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:  
Osebni podatki se z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami ne povezujejo. 

• Podatki o skrbniku sistema 

VARGAS-AL d. o. o, Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo 

          Mitja Vidovič 
 
          ravnatelj 


