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NAČRT ZRC SAZU V ČASU POJAVLJANJA KORONAVIRUSA  
Dopolnitev 5-podaljšanje ukrepov (24. 3. 2020) 

 
 

 

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 se od 1. 4. 2020 do preklica podaljšuje  
veljavnost vseh ukrepov o opravljanju dela na domu.  
 
1. Zaposleni, ki zaradi zaprtja vrtcev in osnovnih šol ne morejo drugače zagotoviti varstva otroka do 

vključno 5. razreda, imajo možnost koristiti odsotnost z dela zaradi nemožnosti opravljanja dela 
zaradi varstva otroka. Svoj interes sporočijo v Kadrovsko službo, ga. Jelki Pekolj (jelka.pekolj@zrc-
sazu.si). 

 
2. Sprejem in oddajo pošiljk preko Pošte Slovenije, bomo od vključno ponedeljka 30. 3. 2020 do 

preklica, izvajali vsak ponedeljek (z izjemo prazničnih dni, 16. april in 27. april, ko se to prenese 
na torek). Prejete pošiljke bomo še naprej skenirali in shranjevali v mape inštitutov na disku S, 
originale pa odložili v predalčke v Vložišču.  

 
3. Hitra pošta: naročila za oddajo pošiljk s hitro pošto (DHL) sprejema ga. Nastja Lavrič 

(vlozisce@zrc-sazu.si).  Prevzem pošiljke lahko uredimo tudi na vašem domačem naslovu. 
 

4. Zaposleni na Upravi smo dosegljivi na elektronskih naslovih in telefonskih številkah ZRC SAZU, ki 
smo jih prevezali na mobilne telefone. Vsi kontakti so objavljeni na spletni strani ZRC SAZU. 

 
5. Zaposleni, ki bi želeli v tem času koristiti letni dopust, se o tem lahko dogovorijo z neposredno 

nadrejenim. To velja predvsem za tiste, ki imajo še neizkoriščen dopust iz preteklega leta, ki ga je 
treba izrabiti do 30. junija 2020. Po prenehanju izrednih okoliščin bo potrebno opraviti vse 
naloge, ki jih v času izrednih okoliščin ni bilo možno opravljati in letnega dopusta morda ne bo 
možno izkoristiti.  

                     
                           dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU 
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