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Ljubljana, 29. 7. 2013 

Znanstvenoraziskovalni center SAZU 

Novi trg 2 

1000 Ljubljana,  

ki ga zastopa prof. dr. Oto Luthar, direktor 

 

 

Ugovor na PISNO OPOZORILO O KRŠITVI POGODBENIH OBVEZNOSTI, IZPOLNJEVANJU 

OBVEZNOSTI IN MOŽNOSTI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI V PRIMERU PONOVNE 

KRŠITVE (v nadaljevanju Opozorilo), ki je bilo dne 17. 7. 2013 osebno vročeno dr. Apoloniji 

Gantar, stanujoči Pot na Rakovo jelšo 24, 1000 Ljubljana, zaposleni na delovnem mestu 

“znanstveni sodelavec” na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (v 

nadaljevanju: ISJFR), na podlagi prvega odstavka 85. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-

1, Ur. l. RS št. 21/2013) in na podlagi pogodbe o zaposlitvi št. ŠŽ/787-08 z dne 1. 10. 2008 in 

dodatka k njej z dne 7. 11. 2012.  

 

Iz Opozorila izhaja, da sem dr. Apolonija Gantar, 

 

1. kršila določila Pogodbe o zaposlitvi št. ŠŽ-787-08 z dne 1. 10. 2008 z dodatkom z dne 7. 11. 

2012 (v nadaljevanju: pogodba o zaposlitvi), ZDR-1 in akte delodajalca ter s tem v zvezi huje 

kršila obveznosti iz naslova delovnega razmerja, ko naj bi brez predhodnega obvestila in soglasja 

delodajalca sodelovala pri pripravi Slovarja sodobnega slovenskega jezika kot soavtorica 

elaborata “Predlog za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika” (v nadaljevanju: 

Elaborat), s čimer naj bi bil moj nadrejeni, predstojnik ISJFR prof. dr. Marko Snoj (v 

nadaljevanju: predstojnik ISJFR) seznanjen ob pregledu spletne strani: http://trojina.org/slovar-

predlog/, s katero upravlja  zasebni zavod Trojina, in elektronskega sporočila dr. Simona Kreka z 

dne 20. 5. 2013. 

 

S svojim ravnanjem naj bi brez predhodnega obvestila in pisnega soglasja delodajalca opravljala 

delo v času trajanja delovnega razmerja in sklenila posel za svoj ali tuj račun ter s tem 

neposredno kršila konkurenčno prepoved po pogodbi o zaposlitvi in ZDR-1. S svojim 

nedopustnim in protipravnim ravnanjem naj bi namerno oz. s hudo malomarnostjo povzročila 

ogromno materialno in moralno škodo delodajalcu in s tem ISJFR, na katerem opravljam delo 

po pogodbi o zaposlitvi in ki pripravlja “Novi slovar slovenskega jezika”. 

 

Očitanega dlje časa trajajočega ravnanja naj bi se bila glede na naravo dela, ki ga opravljam pri 

delodajalcu, in glede na svoje dolžnosti do delodajalca dolžna vzdržati. Tovrstno sodelovanje v 

neposredno konkurenčnem zasebnem projektu naj ne bi bilo v interesu delodajalca, javnega 

raziskovalnega zavoda, in naj bi skušalo zmanjšati njegovo strokovno avtoriteto, družbeno vlogo 

in pomen ter onemogočiti uspešno financiranje enakovrstnega projekta delodajalca, ki je v teku. 

S svojim ravnanjem naj bi povzročila nenadomestljivo in neizmerno škodo v poslovnem in 

neposlovnem smislu ter bistveno zmanjšala možnost uspešne realizacije delodajalčevega 

istovrstnega projekta, ker naj ne bi bilo utemeljeno pričakovati, da bi javni ali zasebni financerji 

podprli izdelavo dveh enakovrstnih slovarjev slovenskega jezika. 
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2. Glede na navedeno direktor ZRC SAZU prof. dr. Oto Luthar (v nadaljevanju direktor ZRC 

SAZU) pričakuje in zahteva, da nemudoma in v bodoče opustim ter preprečim vsa slična 

ravnanja za ali v zvezi z izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika pri katerem koli 

izvajalcu, ki ni delodajalec, in ravnanja, ki obsegajo ali konkurirajo dejavnosti delodajalca in, ali 

ki bi delodajalcu lahko povzročila kakršno koli škodo, tudi v zvezi s pripravo in izdajo “Novega 

slovarja slovenskega jezika”, ki ga pripravlja delodajalec in, ali za katera nimam izrecnega 

pisnega soglasja delodajalca. 

 

3. Direktor ZRC SAZU me poziva, da takoj zmanjšam že nastalo škodo in preprečim nastanek 

nadaljnje škode.  

 

4. Moje ravnanje naj bi predstavljalo hujšo kršitev pogodbe o zaposlitvi, ZDR-1, internih aktov 

ZRC SAZU in skladno z določili ZDR-1 predstavljalo pravno podlago za redno odpoved pogodbe 

o zaposlitvi iz krivdnih razlogov (3. alineja prvega odstavka 89. člena ZDR-1). 

 

5. Direktor ZRC SAZU me obvešča, da obstaja možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 

krivdnih razlogov, v kolikor bi se kršitev ponovila v roku, kot ga določa zakon in me opozarja, da 

se bodo za ponovitev kršitev štele tudi vse kršitve drugačne narave kot kršitve iz tega opozorila. 

 

Podpisana dr. Apolonija Gantar ugovarjam podanemu PISNEMU OPOZORILU O KRŠITVI 

POGODBENIH OBVEZNOSTI, IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI IN MOŽNOSTI ODPOVEDI 

POGODBE O ZAPOSLITVI V PRIMERU PONOVNE KRŠITVE in izjavljam, da nisem kršila 

določil Pogodbe o zaposlitvi št. ŠŽ-787-08 z dne 1. 10. 2008 in dodatka k njej z dne 7. 11. 2012, 

ZDR-1 in aktov delodajalca kot tudi nisem v zvezi s tem huje kršila obveznosti iz naslova 

delovnega razmerja, kot so podane v Opozorilu. Svoj ugovor utemeljujem v naslednjih točkah: 

 

1. Izdelava Elaborata, pri katerem sem sodelovala kot soavtorica (soavtorja sta še: dr. Simon 

Krek in dr. Iztok Kosem), izhaja iz vsebin projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku (v 

nadaljevanju: projekt SSJ), pri katerem sodeluje ZRC SAZU oz. ISJFR kot konzorcijski partner. 

Elaborat v delu, katerega soavtorica sem, vključuje vsebine, ki se nanašajo na oblikovanje 

Leksikalne baze za slovenščino, katere izdelavo sem vodila kot zaposlena na ISJFR, ki je bil pri 

tej aktivnosti posledično vodilni partner. Konzorcijsko pogodbo je podpisal direktor ZRC SAZU, 

predstojnik ISJFR pa je bil z vsebinami leksikalne baze, ki jih vključuje elaborat, seznanjen iz 

razpisnih pogojev projekta, znanstvenih razprav in predavanj ter vsebine kazalnikov, ki so javno 

objavljeni na spletni strani projekta: http://projekt.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/Kazalniki/K6.aspx, in 

iz katerih izhaja:  

“Oblikovanje leksikalne podatkovne baze za slovenščino v okviru projekta SSJ sledi dvema 

temeljnima ciljema: (a) zadostiti želi leksikografskim potrebam, konkretneje izdelavi za slovenščino 

najpomembnejših eno-  in dvojezičnih slovarjev ter specializiranih jezikovnih priročnikov ter (b) 

potrebam računalniške obdelave naravnega jezika oz. uporabi v jezikovnotehnoloških aplikacijah za 

slovenščino. Da bi pri oblikovanju LBS lahko sledili zastavljenim ciljem, smo pri njeni zasnovi 

upoštevali naslednje: s podatki, vključenimi v LBS, mora biti mogoče v čim krajšem času priti do 

konkretnih, za jezikovno skupnost najbolj strateško pomembnih jezikovnih priročnikov, zlasti 

http://projekt.slovenscina.eu/Vsebine/Sl/Kazalniki/K6.aspx
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slovarja sodobnega slovenskega jezika, dvojezičnih slovarjev, posameznih poglavij slovnice, 

specializiranih slovarjev (šolski, frazeološki, frazni itd.).” 

Glede na izkazano seznanjenost predstojnika ISJFR z vsebino projekta, ki je vključena v 

Elaborat, in glede na to, da za svoje dosedanje znanstvene objave, ki prav tako izhajajo iz 

projektnih vsebin, nisem potrebovala soglasja predstojnika ali delodajalca, se mi tudi v primeru 

objave Elaborata prošnja za pridobitev soglasja ni  zdela potrebna.  

Del Elaborata, katerega soavtorica sem, je nastajal, tako kot večina mojih znanstvenih člankov, v 

mojem prostem času. V času trajanja delovnega razmerja na ZRC SAZU v okviru ISJFR nisem 

brez predhodnega obvestila in pisnega soglasja delodajalca opravljala ali sklenila kakršnega koli 

posla za svoj ali tuj račun in nisem sklenila kakršne koli pogodbe niti prejela kakršnih koli 

denarnih sredstev ali imela drugih koristi in tako tudi nisem kršila konkurenčne prepovedi po 

pogodbi o zaposlitvi in ZDR-1. Glede na vsebino Elaborata, ki izhaja iz projekta SSJ, in glede na 

to, da Elaborat ni last katere od obstoječih zasebnih ali raziskovalnih ustanov in s tem tudi ni 

last zavoda Trojina, ki predlog gosti na svoji spletni strani, odločno zavračam očitek, da sem s 

sodelovanjem pri njegovi vsebini skušala zmanjšati strokovno avtoriteto, družbeno vlogo in 

pomen delodajalca ter onemogočila uspešno financiranje enakovrstnega projekta delodajalca, ki 

je v teku.  

Avtorji Elaborata smo večkrat izrecno poudarili (npr. v pogosto zastavljenih vprašanjih, ki jih je 

mogoče prebrati na spletni strani Elaborata, in v medijskih odzivih), da je Elaborat z vidika 

potencialnih izvajalcev povsem nevtralen, iz česar izhaja, da lahko predlagane vsebine v svoj 

slovarski koncept vključi tudi ISJFR. V zvezi s tem zato odločno zavračam očitke, da sem kot 

soavtorica Elaborata namerno in s hudo malomarnostjo povzročila ogromno materialno in 

moralno škodo delodajalcu in s tem ISJFR. Sama nasprotno menim – izhajajoč predvsem iz v 

Elaboratu prikazanih metod, ki omogočajo racionalizacijo in optimizacijo leksikografskih 

postopkov in ki temeljijo na sodobnih leksikografskih trendih in dobrih evropskih praksah –, da 

bi bila vključitev vsebine Elaborata v “Novi slovar slovenskega jezika”, ki se pripravlja na ISJFR, 

smiselna oz. nujna in bi dejansko pomenila napredek na področju slovenske leksikografske 

teorije in prakse. Hkrati tudi menim, da kot tak Elaborat nikakor ne more biti v nasprotju s 

poslovnimi in strokovnimi interesi ISJFR, pač pa prav nasprotno. Kot je razvidno iz citiranega 

kazalnika projekta SSJ, je bil osnovni namen izdelave leksikalne baze za slovenščino izboljšati 

splošno dostopnost leksikalnih informacij o slovenščini in s tem namenom sta Evropska unija in 

MIZŠ tudi financirala projekt SSJ. Nelogično je torej, da bi lahko z izboljšanjem možnosti 

slovarskega opisa slovenskega jezika, kar je ena od osnovnih nalog ISJFR, lahko kakorkoli 

škodovala interesom istega inštituta, ki to delo opravlja v javnem interesu. Na ta vidik 

sodelovanja pri izdelavi Elaborata sem ob njegovi objavi in zahtevi po umiku svoje afiliacije iz 

javne objave, predstojnika ISJFR in direktorja ZRC SAZU tudi opozorila v poslanem 

elektronskem sporočilu z dne, 22. 05. 2013. 

Ob povedanem in ob očitkih, da sem delodajalcu s sodelovanjem pri pripravi Elaborata 

povzročila nenadomestljivo in neizmerno škodo v poslovnem in neposlovnem smislu in s tem 

bistveno zmanjšala možnost uspešne realizacije delodajalčevega istovrstnega projekta, bi rada 

izpostavila tudi dejstvo, da bi bil Elaborat, glede na to da je rezultat aktivnosti projekta SSJ, kjer 
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so sodelovale tudi druge institucije in številni raziskovalci, izdelan in objavljen v vsakem 

primeru, torej tudi, če sama kot zaposlena na ISJFR pri njem ne bi sodelovala. 

2. V zvezi z navedenimi dejstvi tudi ni v moji moči vplivati oz. preprečiti realizacijo danega 

Elaborata ali katerega drugega slovarskega predloga s strani katerega drugega izvajalca, ki ni 

ISJFR, kot izhaja iz Opozorila, zato menim, da to ne more biti predmet kršitve pogodbe o 

zaposlitvi ali predstavljati vzroka za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. 

3. Poziv direktorja ZRC SAZU, da moram takoj zmanjšati že nastalo škodo in preprečiti nastanek 

nadaljnje škode, pomeni v luči dogovorov, ki potekajo na pobudo ministra za kulturo med ISJFR 

in avtorji Elaborata, pri katerih sem sodelovala, in v okviru katerih je bilo dne, 3. 7. 2013 

sklenjeno, “da je mogoče v času enega leta izdelati skupni koncept, vključno z opisom 

morebitnih konceptualnih razhajanj”, onemogočanje nadaljnjega sodelovanja z moje strani. 

Menim, da to ni niti v interesu ISJFR niti v javnem interesu, kjer je bila potreba po novem 

slovarju, prilagojenem novim družbenim okoliščinam in tehnološkemu razvoju, večkrat 

izpostavljena. 

Izhajajoč iz podanih obrazložitev, pričakujem, da bo Opozorilo o kršitvi pogodbenih obveznosti 

umaknjeno oz. da bo podan ustrezen sklep, iz katerega bo razvidno, da s svojim ravnanjem, ki 

izhaja iz soavtorstva pri pripravi Elaborata za izdelavo sodobnega slovarja slovenskega jezika na 

podlagi Leksikalne baze za slovenščino, ki je bila izdelana pri projektu SSJ, nisem kršila določil 

pogodbe o zaposlitvi in tudi nisem huje kršila obveznosti iz naslova delovnega razmerja.  

S spoštovanjem,          

dr. Apolonija Gantar 


