
Drage kolegice in kolegi, 
   

 Izdana odredba o delu doma velja v vseh primerih in za vse zaposlene, razen 
za tiste, ki zagotavljajo dežurstvo. Odredba sledi navodilom in usmeritvam, ki 
smo jih 13. marca prejeli od Direktorata za znanost na MIZŠ. 

 Zaposlenim, ki zagotavljajo dežurstvo, želimo zagotoviti varno delo, zato bodo 
uporabljeni prostori sproti očiščeni. Ker bo to mogoče samo na podlagi točne 
evidence, prosimo, da o morebitnih obiskih inštituta obvestite predstojnico ali 
predstojnika oz. osebo, ki je za to evidenco zadolžena. Ta bo obvestila Marka 
Jevnikarja in Anito Janžekovič. Prosim, da prihode na ZRC SAZU omejite na 
NAJNUJNEJŠE. Enako velja za vse dežurne, ki na inštitut prihajajo samo v 
nujnih primerih. Redni urnik dežurstev (ponedeljek, četrtek) velja samo za 
Upravo!

 V skladu z »Uredbo o delovnem času v organih državne uprave«, ki nam jo je 
posredoval Direktorat za znanost MIZŠ, smo dolžni pisati tedensko poročilo in 
voditi evidenco delovnega časa, oboje pa vsak petek, najkasneje do 17.30 ure, 
posredovati svoji predstojnici ali predstojniku. Za prvo vam bomo pripravili 
ustrezen obrazec, potrebo po drugem še preverjamo. 

 Prosim, da vrata v stavbe ZRC SAZU sproti zaklepate. Enako velja za vse 
notranje vhode na inštitute in steklena vrata na prvem podestu na Novem trgu 2 
v Ljubljani. 

 Knjigarna Azil bo od ponedeljka (16. 3.) naprej zaprta. 
 Vsa pošta se prevzema/oddaja v Vložišču, tako notranja kot zunanja. 

Upoštevajte navodila o delu Vložišča, poslana dne 13. 3. 2020. 
 Najkasneje v petek vam bomo posredovali navodila za uporabo orodij za delo 

na daljavo, s katerimi se boste po potrebi povezovali v delovne skupine. Upam, 
da boste orodja s pridom uporabljali za delovna srečanja in vzdrževanje stikov s 
sodelavkami in sodelavci. Verjamem, da bomo sčasoma ugotovili, kako 
dragocena je naša komunikacija.

 

Ostanite zdravi! 
 

Oto Luthar 


