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POZIV K TAKOJŠNJEMU IZNIČENJU NEZAKONITE ODPOVEDI POGODBE O 

ZAPOSLITVI SINDIKALNI ZAUPNICI  

DR. URŠI OPARA KRAŠOVEC  

 

 

V Kulturi, Prosveti in Svobodi vsakič brezpogojno obsodimo in zahtevamo 

sankcioniranje slehernega zavržnega ravnanja zoper delavstvo, še posebej ranljivo in zakonsko 

varovano. Tudi tokrat moramo izraziti gnev in srd nad najnovejšim incidentom – ne moremo 

ga poimenovati drugače – kvazioblastnikov nad organiziranim delom. Dekan Fakultete za 

elektrotehniko Univerze v Ljubljani si je dovolil znanstvenici dr. Urši Opara Krašovec 

odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kljub temu, da za to ni razlogov, in 

kljub temu, da je z zakonom oziroma kolektivno pogodbo v času, ko traja funkcija sindikalnega 

zaupnika in še dve leti po izteku mandata, to prepovedano. Odpoved je tudi v nasprotju s sodbo 

in sklepom Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, opr. št.  VIII Ips 119/2018;  priporočamo, 

da ju, če so vam že členi predpisov odveč, preberete.  

 

Kolegica Opara Krašovec je sindikalna zaupnica, ki ni le vrhunska strokovnjakinja ter 

mentorica in zgled mladim, kateri prav zaradi nje prejemajo nacionalna priznanja in nagrade, 

marveč je tudi borka za vse in vsakogar, za pravo in prav, za preglednost in zakonitost, zato se 

je skušate znebiti. A ta pot ni samo škandalozna, marveč tudi in predvsem nezakonita, s 

kazenskopravnimi posledicami.  

 

Kolegica Opara Krašovec je moteča, ker aktivno deluje tudi na področju etike v 

znanosti, ker je članica Komisije za enake možnosti, ker je njen glas kritičen, njena misel 

svobodna in njena beseda jasna. Ne bo vam uspelo razbiti enotnega delavstva, napad nanjo je 

napad na znanost in nas vse.  
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Če mislite, gospod dekan in svetovalci, da boste na ta način dokončno obračunali s 

kolegico Opara Krašovec in drugimi kritičnimi glasovi, se hudo motite. Še je čas, da izničite 

odpoved pogodbe o zaposlitvi, da ne bo kdo drug podal odpovedi vam. Se zavedate znakov 

kaznivega dejanja? Se zavedate, da s svojimi manevri povzročate škodo in stroške svojemu in 

njenemu delodajalcu? Vaše prilaščanje javnega in dobrega je skrajno nespodobno ter sprto z 

znanostjo in pametjo.   

  

Gospod rektor ljubljanske univerze, vi pa ukrepajte takoj, da ne boste sokrivi in 

kaznovani!   

 

KULTURA IN PROSVETA, TO NAŠA BO OSVETA. PA SVOBODA TUDI! 

 

 

       Mitja Šuštar, Glosa        Ana Jakopič, Vir          Mirsad Begić, SSS 


