
 
 

1 
 

Na osnovi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, 

št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 pop. in 65/09 pop.), 20/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-

2D, 47/15, 46/16 (49/16 pop.) in 25/17-ZVaj) in 24., 25., 74. in 75. člena Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) je ravnatelj  javnega 

zavoda Dijaški doma Drava Maribor dne 15. 12. 2022 sprejel naslednji 

P R A V I L N I K 

o izvajanju videonadzora 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Ta pravilnik ureja način uporabe video-nadzornega sistema, snemanja, hranjenja in ravnanja 

s posnetki ter nadzor nad uporabo le-teh. 

II. NAMEN IN UVEDBA VIDEONADZORA 

 

2. člen 

Video-nadzorni sistem je postavljen z namenom, da se z njegovo pomočjo zagotovi višja 

stopnja  varovanja ljudi in premoženja, s katerim upravlja Dijaški dom Drava Maribor. 

Kamere se nahajajo: 

 1 kamera pred vhodom v Dijaški dom Drava Maribor, 

 2 kameri na zahodni strani doma: zahodna fasada in igrišče, 

 2 kameri za kolesarnici na AB in CD strani doma, 

 3 kamere v avli doma (vhod): sredina, AB stran in CD stran. 

3. člen 

Ravnatelj imenuje pooblaščeno osebo, pristojno za delo z video-nadzornim sistemom. 

Pooblaščena oseba mora biti za upravljanje in uporabo  video-nadzora ustrezno 

usposobljena.  

4. člen 

 Delovna postaja video-nadzora, preko katerega se izvaja vpogled v videonadzor nahaja v 

recepciji Dijaškega doma Drava. Nameščena je tako, da nepooblaščena oseba nima 

vpogleda v prikazovalnike posnetkov. V recepciji doma je lahko le receptor in pooblaščena 

oseba. 

5. člen 

Dostop do nastavitve video-nadzornega sistema je varovan s posebnim vstopnim  geslom, ki 

ga ima za to pooblaščena oseba zunanjega izvajalca. 
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III. IZVAJANJE VIDEONADZORA 

 

6. člen 

O uvedbi videonadzora morajo biti zaposleni delavci obveščeni. Za obveščanje delavcev je 

pristojen ravnatelj. Obvestilo mora vsebovati, kaj se snema, s kakšnim namenom in koliko 

časa se hranijo osebni podatki. 

7. člen 

O izvajanju video-nadzora morajo biti obveščeni tudi obiskovalci Dijaškega doma Drava. Za 

obveščanje le-teh se obvestila namestijo v skladu 74. členom ZVOP. 

8. člen 

Obvestilo mora biti nameščeno na vidnem mestu in mora vsebovati: 

- informacijo, da se izvaja videonadzor, 

- namen obdelave, navedba upravljalca video nadzora, telefonska številka,  

- telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki 

iz video-nadzornega sistema. 

 

9. člen 

Zbirka osebnih podatkov video-nadzora vsebuje: 

- datum posnetka, 

- kraj posnetka, 

- slika posnetka, 

- čas posnetka. 

10. člen 

Posnetki, ki jih pridobimo z video-nadzornim sistemom imajo oznaka poslovna skrivnost in se 

obdelujejo skladno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in tem pravilnikom. 

Videoposnetke posameznih kamer spremlja vse dni v tednu, 24 ur na dan. Od 6:00 ure do 

22:00 vratarja, od 22:00-6:00 pa nočni varnostnik (receptorji). 

11. člen 

Posnetki, če ni znanih posebnosti, avtomatsko brišejo, najkasneje  10  dni od dneva 

nastanka in se ne hranijo. 

12. člen 

Dostop do arhiva videoposnetkov in pravico pregledovanja videoposnetkov imata samo 

ravnatelj in pooblaščena oseba Dijaškega doma Drava Maribor, ki jo ravnatelj pooblasti za 

upravljanje s podatki pridobljenimi z video-nadzornim sistemom v Dijaškem domu Drava. 

13. člen 

Za odločanje o upravičenosti v vpogled drugih oseb ter za posredovanje in shranjevanje 

posnetkov na prenosne medije sta pristojna ravnatelj in pooblaščena oseba. 

Na prenosne medije se shranjuje posnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar so le ti 

dokazno gradivo v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem ali kazenskem postopku. 
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Taki posnetki se hranijo v ognjevarni omari v varovanem prostoru, skladno z določili 

Pravilnika o postopkih zavarovanju osebnih podatkov. 

14. člen 

Če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je potrebno o 

tem obvestiti policijo. Na zahtevo policije ali drugih za to pristojnih služb se posnetek izroči v 

tiskani obliki ali na prenosnem mediju. 

Oddaja kopije je evidentirana v evidenco o ravnanju z osebnimi podatki. 

IV. TEHNIČNE ZAHTEVE SISTEMA 

 

15. člen 

Video-nadzorni sistem mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje: 

- dostop do nastavitve sistema je možen samo s posebnim vstopnim geslom, 

- zagotovljeno samodejno  brisanje starih podatkov, glede na  dobo hranjenja 

podatkov, 

- prenos posnetkov na prenosni medij je omogočen samo pooblaščenemu delavcu. 

 

V. IZVAJANJE NADZORA 

 

16. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvaja ravnatelj Dijaškega doma Drava Maribor. 

VI. PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE 

 

17. Člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem podpisa in objave na spletni strani Dijaškega doma Drava 

Maribor. 

Klasifikacijska številka:  

Maribor, 15. 12. 2022                                                              Ravnatelj:  Ivan Sagadin 

Priloga št. 1: Načrt postavitve videonadzornih kamer 

Priloga št. 2: Dnevnik evidenc vpogledov v videonadzorni sistem 

Priloga št. 3: Pregledovanje in posredovanje posnetkov videonadzora 

Priloga št. 4: Evidenca posegov v strojno in programsko opremo 

Priloga št. 5: Evidenca pregledov in shranjevanj posnetkov izven nadzornega sistema 

  
  


