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Ljubljana, 7. 10. 2020 
 
 

 
OBVESTILO IN NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU OKUŽBE Z 

COVID-19 
 

UL MF se bo v razmerah hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom trudila zagotavljati 
možnost fizičnega obiska predavanj v čim večji meri, saj je po priporočilu UL je še zlasti za študente 
nižjih letnikov pomembna ohranitev osebnega stika s predavatelji, ki v največji možni priporoča 
izvedbo predavanj v fizični obliki ob upoštevanju higienskih ukrepov. 
 
Zaradi velikega števila predmetov, predavateljev in študentov obstaja veliko tveganje za hiter 
prenos okužbe na fakulteti v primeru pojava okužbe z novim koronavirusom pri izvajanju 
študijskega programa v fizični obliki. Nevarnost hitrega širjenja okužbe med študenti in profesorji 
pa bi, poleg velikih zdravstvenih tveganj, lahko bistveno vplivala na nemoteno izvajanje študijskega 
programa. 
 
Bistvenega pomena je, da vsak študent, predavatelj ali katera koli oseba s potrjeno okužbo na 
novi koronavirus, ki se je nahajala v prostorih UL MF v času inkubacijske dobe virusa ali tik pred 
potrditvijo okužbe, čimprej sporoči datum potrjene okužbe: 

- na naslov:  dekanat@mf.uni-lj.si in 

- na elektronske naslove predavateljev predavanj, katerih se je udeležila (velja za 

študente). 

UL MF vas bo v tem zavihku tudi ažurno obveščala o morebitnih potrjenih okužbah (zgolj o 
datumih okužbe in predavanjih, ki jih je obiskala okužena oseba, brez razkrivanja identitete okužene 
osebe). 
Zaradi čim hitrejšega zaznavanja socialnih stikov okuženega in obveščanja vseh oseb, ki so bile v 
stiku z okuženim, ki je v skladu z mnenjem in s priporočili NIJZ bistvenega pomena za učinkovito 
preprečevanje širjenja okužbe, namerava UL MF tudi zbirati osebne podatke prisotnih oseb na 
predavanjih, vajah in morebitnih ostalih oblikah izvajanja študijskega programa. 
UL MF glede na zgoraj navedeno namerava zbirati kontaktne podatke udeležencev na 
predavanjih, vajah in morebitnih ostalih oblikah izvajanja študijskega programa (v nadaljevanju se 
za vse oblike izvajanja programa študijskega uporablja izraz »predavanje«). 
Z obdelavo želimo doseči lažjo identifikacijo študentov, ki so bili v medsebojnem tveganem 
fizičnem stiku zaradi udeležbe na predavanjih, vajah oz. seminarjih, za primer, da bi se na 
fakulteti pojavil potrjen primer okužbe s COVID-19.   
Zbiranje podatkov se izvaja na sledeč način: 
Podatke se zbira fizično – na A4 listu z obrazcem »EVIDENCA UDELEŽBE«, na začetku 
vsakega predavanja. 
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Podatki, ki se bodo obdelovali v sklopu evidentiranja udeležbe: 
- Ime predavalnice/laboratorija/sobe, 
- Datum in čas predavanja, 
- Ime in priimek, 
- Status udeležencev (predavatelja in študentov), 
- Telefonske številke, 
- Službeni elektronski naslov predavatelja.  

 
Če se vaši kontaktni podatki spremenijo, vas prosimo, da o spremembi obvestite dekanat (e-
naslov: dekanat@mf.uni-lj.si). 
 
Vaše podatke Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani zbira na podlagi točke (e) prvega 
odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov za omogočanje nemotenega poteka 
izobraževalnih nalog UL MF. 
 
Seznam z osebnimi podatki bomo hranili v prostorih UL MF, na poziv NIJZ bomo morali 
seznam posredovati NIJZ za namen preprečevanja širjenja okužbe. Drugim osebam se ta seznam 
in podatki iz tega seznama ne posredujejo. Sezname za posamezni mesec hranimo do konca 
naslednjega meseca, nato jih uničimo (npr. sezname za predavanja, izvedena v oktobru, uničimo 
konec novembra).  
 
Obveščamo vas, da je upravljavec osebnih podatkov Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si, in da lahko kadar koli uveljavljate 
pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka in pravico do omejitve obdelave (v 
primerih, določenih v GDPR). Za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov se lahko 
obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-naslov: dpo@uni-lj.si. Če boste menili, 
da vaših pravic ne uresničujemo ustrezno, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu 
RS (ip-rs.si). 
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