Zavod
OŠ Zbora odposlancev Kočevje

PRAVILNIK
o videonadzornem
in protivlomnem alarmnem sistemu

V/na Kočevju, 25.4.2017

Na podlagi 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007 –
UPB1), Pravilnika o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov št. 0071-71/2011, je ravnatelj dne 25.4.2017
s soglasjem sindikata in učiteljskega zbora na 12.PK v šolskem letu 2016/2017, sprejel

PRAVILNIK

o videonadzornem in protivlomnem alarmnem sistemu

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem pravilnikom zavod OŠ Zbora odposlancev Kočevje podrobneje ureja:
 način uporabe videonadzornega sistema,
 odrejanje snemanja,
 ravnanje s posnetki ter nadzor nad uporabo in
 upravljanje protivlomnega alarmnega sistema.
v objektih zavoda OŠ Zbora odposlancev, lociranega na TZO 28 (v nadaljevanju: objekti zavoda).
2. člen
Videonadzor se uvede, zaradi zagotavljanja varnosti učencev, zaposlenih, obiskovalcev in zaradi varovanja
lastnega in tujega premoženja.
3. člen
Zbirka osebnih podatkov po tem členu vsebuje:
 sliko,
 zvok,
 datum in
 čas posnetka.

II. NAMEN SISTEMOV
2.1 Videonadzor
4. člen
Namen videonadzornega sistema v zavoda je:
 zagotavljanje varovanja in varnosti učencev, zaposlenih in obiskovalcev,
 zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa v ali iz zavoda,
 varovanje nepremičnin in opreme v objektih in okolice zavoda, ki je opredeljeno z načrtom
varovanja ter
 varovanje osebnih podatkov zavoda OŠ Zbora odposlancev Kočevje.
Videonadzorni sistem, s katerim se izvaja nadzor, mora biti zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.
5. člen
Zavod ima vgrajen videosistem za videonadzor za snemanje tudi v času, ko zavod ne posluje.
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2.2 Protivlomni sistem
6. člen
Namen protivlomnega alarmnega sistema v objektih zavoda je:


varovanje nepremičnin in opreme v objektih zavoda, ko ni nihče prisoten v zavodu.

III. UPRAVLJANJE Z VIDEONADZOROM
7. člen
Odgovorna oseba zavoda:
a) je pristojen za:
 izdajo sklepa o videonadzoru,
 seznanitev zaposlenih delavcev z uporabo videonadzora,
 objavo obvestila o izvajanju videonadzora in
 pridobitev mnenja sindikata zavoda.
b) odloča o:
 upravičenosti vpogleda in dajanju informacij o posnetkih ter
 shranjevanju posnetkov na prenosne medije.
c) določi osebo, ki je v njegovi odsotnosti odgovorna za:
 upravljanje z videosistemom,
 pregledovanje posnetkov in
 vodenje evidence vpogledov.
Upravljalec videosistema mora biti za upravljanje in uporabo ustrezno usposobljen. Z napravami mora
ravnati v skladu z varnostnimi in tehničnimi navodili.
8. člen
O uporabi videosistema se vodi poseben dnevnik, kamor se vpisujejo:
 spremembe nastavitev,
 okvare in tehnične težave pri delovanju,
 servisni posegi.
Dnevnik vodi operater sistema.
9. člen
Videoposnetki se hranijo najmanj 20 dni in največ 2 meseca za vse kamere, ki so priključene na napravo za
snemanje. Nato se podatki zbrišejo, če ni z zakonom določeno drugače.
Prenos posameznih dogodkov na prenosne medije lahko odobri le odgovorna oseba, ko oceni, da je
potrebno zagotovite dokazno gradivo v:




pritožbenem,
odškodninskem,
disciplinskem ali kazenskem postopku.

Videoposnetki imajo oznako tajnosti "interno" in se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo hrambo tajnih
podatkov in hrambo osebnih podatkov.
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10. člen
Če videoposnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti
policijo. Na pisno zahtevo policije se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

IV. UPRAVLJANJE S PROTIVLOMNIM ALARMNIM SISTEMOM
11. člen
Upravičenci, katerim so dodeljeni ključi vrat za vstop v prostore, ki so pod alarmnim nadzorom, morajo
obvezno dobiti kodo za vklapljanje in izklapljanje alarmnega sistema.
12. člen
Šifro za vključitev in izključitev protivlomnega alarmnega sistema določi odgovorna oseba zavoda vsakemu
upravičencu posebej.
S šiframi protivlomnega alarmenga sistema upravičencev, je lahko seznanjen samo vzdrževalec zavoda,
razen z glavno šifro, ki jo uporablja odgovorna oseba zavoda.
13. člen
Za tajnost šifre protivlomnega alarmnega sistema odgovarja vsak osebno.
Vsaka zloraba šifre protivlomnega alarmnega sistema in zaupanih ključev se smatra kot hujša kršitev
delovne obveznosti in se preganja po zakonu.
14. člen
Protivlomni alarmni sistem ob vstopu v objekt izklopi zaposleni, ki prvi vstopi v objekt, in vklopi zaposleni, ki
zadnji zapusti objekt.

V. OBVEŠČANJE O VIDEONADZORU
15. člen
Zavod mora o videonadzoru obvestiti vse zaposlene in učence ter objaviti obvestilo, ki mora biti vidno in
tako objavljeno, da se posameznik seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim izvajati
videonadzor.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje informacije:
1. da se izvaja videonadzor in protivlomni alarmni sistem,
2. naziv osebe zavoda, ki ga upravlja,
3. telefonska številka za pridobitev informacij, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz
videonadzornega sistema.
Šteje se, da je z obvestilom iz drugega odstavka tega člena posameznik obveščen o obdelavi osebnih
podatkov po 19. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. št. 94/07 UPB1).
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V. NAMESTITEV VIDEONADZORNEGA IN PROTIVLOMNEGA ALARMNEGA
SISTEMA
5.1 Namestitev videonadzornega sistema
16. člen
Videonadzorni sistem se nahaja v omarici računalniškega kabineta (omarica z vsemi povezavami, porti in
linijami), ter je nameščen tako, da nihče nima vpogleda v prikazovalnike posnetkov.
17. člen
Videosistem je v času, ko ni nihče prisoten v zavodu, povezan s pooblaščenim zunanjim pogodbenim
izvajalcem, ki mora imeti licenco za izvajanje tehničnega varovanja in vzdrževanja. Prav tako lahko na
viseosistem na daljavo dostopa odgovorna oseba zavoda z ustreznim uporabniškim imenom in geslom.
5.1.1 Nadzor zunanjega prostora
18. člen
Sistem za videonadzor namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni izvajalec, ki mora imeti licenco načrtovanje
in izvajanje varnostnih sistemov.
19. člen
Izvajanje videonadzora zunanjega prostora se izvaja za:


vhode v objekte zavoda (2-krat glavni vhod, stranski vhod in vhod v telovadnico ter kuhinjo);

Mesto namestitve kamere ter njena funkcija sta določeni z načrtom varovanja.

5.1.2 Nadzor notranjih prostorov
20. člen
Le izjemoma, ob sklepu učiteljskega zbora, sveta staršev in sveta zavoda, se kamere lahko namestijo v
notranjosti zavoda.
Kamer pa nikakor ni dovoljeno nameščati zlasti v:






garderobah osebja zavoda,
dvigalih,
sanitarnih prostorih učencev (otrok) in osebja zavoda,
igralnicah in učilnicah ter
v vseh kabinetih.
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5.1.3 Pregledovanje in evidentiranje posnetkov
21. člen
Za pregledovanje posnetkov se vodi posebna evidenca, v katero se zabeleži:
 ime in priimek osebe, ki je posnetke pregledoval,
 datum in čas izvedbe pregleda,
 kateri posnetki so bili pregledovani (številka kamere in čas posnetka od–do).
Posebne evidence ni potrebno voditi, če ima naprava za snemanje takšno zaščito, da je vstop do nastavitev
možen samo s posebnim geslom in naprava sama beleži:
 čas, kdo in kdaj je vstopil v sistem pregledovanja posnetkov ter
 katere posnetke je pregledoval (številka kamere, čas posnetka od–do).

5.2 Namestitev protivlomnega sistema
22. člen
Fotocelice protivlomnega alarmnega sistema so nameščene po načrtu tako, da je zagotovljeno varovanje
kritičnih mest, za katere je ocenjeno, da bi lahko prišlo da nasilnega vstopa.
23. člen
Protivlomni alarmni sistem mora biti vezan na pooblaščenega pogodbenega izvajalca, ki mora imeti licenco
za izvajanje tehničnega varovanja in vzdrževanja.

V. KONČNA DOLOČBA

24. člen

Ta akt prične veljati z dnem 1.5.2017.
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot je bil sprejet pravilnik. S tem
pravilnikom se zamenja pravilnik sprejet 17.3.2011.

Datum: 25.4.2017

žig

Odgovorna oseba:
PIRC Peter, ravnatelj

Številka: 007 – 108 / 2017

……………………………………
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Na obvestilih ob vhodih v objekt zavoda se nalepi nalepka:
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