
 

                                                                                                                                  
 

 

SKLEP O UVEDBI VIDEONADZORA 
 

Z dnem 1. 12. 2020 se na sedežu OŠ Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica prične 

izvajati videonadzor in sicer na lokacijah: 

 

 na ploščadi pred glavnim vhodom v zgradbo zavoda (ena kamera)  

 na notranjem dvorišču pred obema stranskima vhodoma v zgradbo organizacije  (dve 

kameri) 

 na vhodu na notranje dvorišče iz ulice Cesta na Dobravo – pogled na zapornico (ena 

kamera) 

 kamera s pogledom na zunanja igrišča nad notranjim dvoriščem (ena kamera) 

Videonadzorni sistem omogoča funkcijo podaljšanega očesa (vpogled na daljavo preko 

računalnika), katere namen je zagotovitev varovanja ljudi, opreme in premoženja organizacije, ko 

zaradi opravljanja delovnih nalog, zaposleni na lokacijah izvajanja videonadzora ne morejo biti 

neposredno prisotni in je potrebno spremljati dogajanje v živo. 

Videonadzor bo izvajala Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica s sedežem na naslovu: Trg svobode 

42, 8290 Sevnica. Upravljavec osebnih podatkov je Osnovna šola sava Kladnika Sevnica.  

Posnetki se bodo hranili: na strežniku šole 6 mesecev.   

Več informacij o lokaciji in času shranjevanja posnetkov lahko pridobite na telefonski številki:  

07 81 63 513 ali 030 313 510, g. Aleš Tuhtar prof., pomočnil ravnateljice. 

Videonadzorni sistem je vzpostavljen v skladu z veljavno zakonodajo, upoštevajoč veljavni Zakon 

o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke v evidenci video nadzornega sistema lahko obdelujeta 

samo Slovenko Podržaj, prof., pomočnik ravnateljice in pooblaščena oseba Aleš Tuhtar, prof. 

pomočnik ravnateljice. Pooblaščena oseba je bila imenovana s sklepom ravnateljice Mirjane 

Jelančič, prof., številka 071-1/2020/1, z dne 16. 11. 2020. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Videonadzor se uvaja zaradi zaščite premoženja organizacije ter varnosti uporabnikov, zaposlenih 

in obiskovalcev. Podrobnejša določila glede izvajanja videonadzora je organizacija sprejela v 

internem aktu Pravilniku o videonadzoru. 

S tem je ta sklep utemeljen. 

 

Štev.: 071-1/2020/2 

Datum: 30. 11. 2020 

 

Objavljeno: 

 

 Spletna stran OŠ Sava Kladnika Sevnica 

 Oglasna deska organizacije     OŠ Sava Kladnika Sevnica 

                                                                                                   Ravnateljica: Mirjana Jelančič, prof. 

OSNOVNA ŠOLA SAVA KLADNIKA SEVNICA 
Trg svobode 42, SEVNICA 8290 

Tel.: 07/ 81-63-510 Fax.: 07/ 81-63-521 E-mail: ossevnica@ossevnica.si 

Matična številka: 5087490000    www.ossevnica.si         Davčna številka: SI69230307 
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