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Zadeva: Pobuda za obveščanje zaposlenih o aktualnih razmerah in ukrepih na MO 
 
 
Spoštovani državni sekretar, 
 
na Sindikat SVOZ se od začetka prejšnjega tedna dnevno obračajo člani z mnogimi vprašanji glede 
njihovega statusa v času izrednih razmer, možnostih dela od doma, trenutne situacije na ministrstvu z 
vidika zdravstvene varnosti, pa tudi neusklajenih praks odrejanja letnega dopusta po telefonu, elektronski 
pošti ipd. Na njihova vprašanja lahko odgovarjamo izključno na podlagi obvestil Vlade RS in Ministrstva za 
javno upravo, ki pa so zelo posplošena in namenjena vsem državljanom in zaposlenim v javnem sektorju. 
 
V Sindikatu SVOZ pozdravljamo vsa prizadevanja in ukrepe za prilagoditev delovanja ministrstva, ki jih je 
novo vodstvo MO začelo sprejemati že prvi dan nastopa svoje funkcije. 
 
Menimo pa, in v tem kontekstu tudi dajemo pobudo, da bi bilo zelo zaželeno in smiselno pripraviti interno 
obvestilo za zaposlene. Predvsem z vidika vzdrževanja ustrezne ravni organizacijske klime v tem obdobju 
in z namenom informiranosti iz »prve roke«, ki bo omogočila tudi ustrezna ravnanja in prave odločitve. 
 
Predlagamo, da ministrstvo pripravi obvestilo v kontekstu sprejetih zaščitnih ukrepov v prostorih in objektih 
ministrstva v državi, predvidene načine delovanja ministrstva in SV v obdobju razglašene epidemije, načine 
razporejanja delavcev na delo v tem času, odrejanje koriščenja letnega dopusta in presežka ur ter pravice 
in obveznosti delavcev v primeru, ko so na čakanju doma in dejansko ne opravljajo dela od doma. 
 
Glede na to, da trenutno veliko zaposlenih ni na delovnih mestih oz. delajo od doma, predlagamo, da 
obvestilo poleg objave na Info točki intraneta MORS, posredujete tudi na vse PUB elektronske naslove. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 Mileva Štukelj 
 Predsednica Sveta SVOZ 
 
 
 
Prejmejo (po elektronski pošti): 

 naslovnik na glavna.pisarna@mors.si, 

 zbirka dokumentarnega gradiva SVOZ 
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