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naslednji predlog Sklepa o ukinitvi videonadzora na javnih površinah
OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

PREDLOG

Na podlagi 74. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – upb) in
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015, 8/2018) je Občinski
svet Občine Ajdovščina na 33. seji dne 27. 9. 2018 sprejel naslednji
Sklep o ukinitvi videonadzora na javnih površinah
1.
Ukine se videonadzor javnih površin na naslednjih lokacijah oziroma območjih:
- Na Lavričevem trgu,
- Pred stavbo 3 OŠ Danila Lokarja,
- Na pomožnem nogometnem igrišču na Policah.
2.
(1) Ta Sklep prične veljati s sprejemom na Občinskem svetu Občine Ajdovščina.
(2) S sprejemom tega Sklepa preneha veljati Sklep Občinskega sveta št. 071-2/2007 z dne
26.4.2007 (za območje Lavričev trg) in sklepa župana za območji Pomožno igrišče na Policah
in Pred stavbo 3 OŠ Danila Lokarja, ki sta bila sprejeta na podlagi pooblastila občinskega sveta
iz navedenega sklepa.
Številka: 071-2/2007
Datum:
Župan
Tadej Beočanin, l. r.
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga
• 74. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – upb),
• 8. in 16. člen Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. št. 44/2012, 85/2015,
8/2018).
2. Opis stanja
Občinski svet Občine Ajdovščina je leta 2007 sprejel Sklep o uvedbi videonadzora javnih
površin na Lavričevem trgu in pooblastil župana oziroma direktorje zavodov ali javnih podjetij
za uvedbo videonadzora na drugih javnih površinah in občinskih objektih, ki so javno dostopni.
Med leti 2007 in 2012 se je na podlagi sklepa župana uvedel videonadzor na naslednjih javnih
površinah: Otroško igrišče Vipavski Križ, Park ob Rizzatovi vili, pred stavbo 3 OŠ Danila
Lokarja, parkirišče za občinsko stavbo, Gregorčičeva ulica, pomožno nogometno igrišče na
Policah in Športni park Pale. Videonadzor je bil uvedel tudi pred stavbo in avlo občinske
stavbe.
V obdobju od uvedbe videonadzora se je zgodilo več sprememb: upravljanje pomožnega
igrišča na Policah je prevzel Zavod za šport, Lavričev trg je v fazi celovite prenove, Stavba 3
ni več v funkciji in upravljanju OŠ Danila Lokarja - načrtuje se odstranitev objekta. Pregled na
terenu je pokazal, da se videonadzor na nekaterih lokacijah trenutno ne izvaja in da so za
ponovno vzpostavitev potrebni tehnični ukrepi.
Predlagamo, da se videonadzor na 3 območjih ukine, nato pa bo občina pristopila k ureditvi
ostalih 6 območij, tako da bo zagotovljena funkcionalnost sistema in zagotovljena ustrezna
varnost osebnih podatkov (posodobitev sistema z namestitvijo manjkajočih kamer, zagotovitev
upravljanja, vzpostavitev evidenc…).
Videonadzor javnih površin bi se ohranil na naslednjih območjih: Otroško igrišče Vipavski Križ,
park ob Rizzatovi vili, parkirišče za občinsko stavbo, Gregorčičeva ulica, Športni park Pale, ter
pred stavbo in avlo občinske stavbe.
Ukinitev videonadzora predlagamo na območjih:
- Lavričev trg – skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) bo po končani
prenovi pred uvedbo novega videonadzornega sistema potrebno izdelati presojo vplivov na
osebne podatke, ki bo strokovna podlaga za sprejem sklepa o uvedbi videonadzora,
- pred stavbo 3 OŠ Danila Lokarja – po odstranitvi objekta je predvidena nova ureditev
območja,
- pomožno nogometno igrišče na Policah – Zavod za šport izvaja videonadzor v skladu s
svojimi pristojnostmi, potrebna je formalna ukinitev sklepa s strani občine.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Stroške za upravljanje videonadzora občina zagotavlja v proračunu. Posledice sprejema
predlaganega sklepa bodo za proračun minimalne.
Župan
Tadej Beočanin, l. r.
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POROČILO ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor je obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi videonadzora na javnih površinah na 32.seji dne
12. 9. 2018 in nanj podal pozitivno mnenje.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja Občinskemu svetu Občine Ajdovščina predlaga,
da Sklep o ukinitvi videonadzora na javnih površinah obravnava in ga tudi sprejme.
Datum: 12. 09. 2018
PREDSEDNIK ODBORA
Valentin KRTELJ, l. r.
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