Univerza
v Ljubljani

Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo

p. p. 537
Večna pot 113
1001 Ljubljana
telefon: 01 479 80 00
faks: 01 241 91 44
www.fkkt.uni-lj.si
dekanat@fkkt.uni-lj.si

Spoštovani sodelavci,
za nami je že več kot teden dni, ko zaradi izrednih razmer nismo na svojih delovnih mestih,
ampak delamo od doma. To nam predstavlja poseben izziv, ki pokaže tudi odnos do našega
znanja, službe in fakultete. Odzivi kažejo, da smo se dobro prilagodili in uspešno opravili zadane
naloge. Verjetno nas je večina ugotovila, da je službeno delo doma enako ali še bolj zahtevno in
intenzivno. Verjamem, da je vsak izmed nas našel primeren prostor za delo, kjer se dobro počuti,
ima dovolj svetlobe in primeren položaj. Prav je, da si vzamemo čas tudi za odmor in malico kot
izhaja iz pravice iz delovnega razmerja, po opravljenih delovnih obveznostih pa izkoristimo prosti
čas tudi za sprehod v naravo ali druženje s člani svoje družine pri čemer spoštujemo navodila
pristojnih.
Hvala za opravljeno delo v preteklih dneh. Pokazali smo, da kljub zelo zahtevnim okoliščinam
opravljamo svoje osnovno poslanstvo, to je vodimo poti znanja in izobraževanja ter skrbimo za
raziskovalno in znanstveno dejavnost. Z resnim pristopom k delu in posebno potrpežljivostjo
smo pokazali veliko odgovornost do naših študentov, sodelavcev, poslovnih partnerjev, univerze
in celotne države. Smo članica Univerze v Ljubljani, institucije, ki je prehod na celotno dejavnost
od doma izpeljala brez večjih zapletov in neprijetnosti v zgolj nekaj dneh. To je velik dosežek, ki
kaže na visoko stopnjo zavedanja o našem poslanstvu, pomenu in vlogi v družbi.
Tudi vodstvo svoje delo opravlja aktivno in odgovorno. Vsak dan imamo kolegij dekana in po
Skypu rešujemo številna konkretna vprašanja. V petek smo preko MS Teams uspešno izvedli sejo
Senata UL FKKT, na kateri je bila popolna udeležba in smo obravnavali vse predlagane točke.
Sejo UO UL FKKT v tem tednu nameravamo prestaviti, saj za dnevni red zaenkrat ni
predlaganih nujnih zadev.
Želim vam, da mirno in odgovorno opravljate delo tudi v tednih, ki so pred nami. Spletnih orodij
smo se nekako že navadili, pa tudi študentje so sprejeli nov način izvedbe pedagoškega procesa.

Tisti, ki dela na domu ne opravljate, ostanite še naprej doma, spočijte se in izkoristite ta čas zase
in svoje bližnje. Če se bo pojavila potreba po vašem delu, vas bomo povabili in prepričani smo,
da se boste odzvali.
Nihče od nas ne ve, koliko časa bodo ukrepi trajali. Verjamem pa in to se je tudi izkazalo, da nam
gre dobro in da bomo zmogli.
Vsem želim, da ostanete zdravi.
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