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Zadeva: Poziv k javnemu opravičilu g. Nermina Bajramovića učiteljskemu zboru OŠ NHR 

 

Spoštovani! 

 

Učiteljski zbor Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik se obrača na vas zaradi izjav člana 

Občinskega sveta Občine Hrastnik, g. Bajramovića, ki so bile podane na 11. redni seji tega organa. 

Menimo, da je v svojih izjavah na neprimeren način podal kritiko tudi o strokovnem delu učiteljev šole, 

zato smo se dolžni odzvati in podati obrazložitev. 

V prvi vrsti bi se morala morebitna problematika, ki jo je g. Bajramović izpostavil na seji Sveta, 

razreševati interno ter bi se takšna pobuda usmerila h konstruktivnim rešitvam in dogovorom med 

učitelji naše šole. Na tak način bi lahko sprevideli njegove dobre namene in pozitivno naravnanost, 

usmerjeno v korist vseh naših učencev in navsezadnje tudi učiteljev, ki se trenutno nahajamo v 

nezavidljivem položaju. Ker pa je slednje predstavil na neprimeren način, gre po našem mnenju za 

kršenje integritete, saj je naš novi sodelavec na populističen način izrabil funkcijo občinskega svetnika 

za svoje poklicne ambicije.  

 

Učitelji tovrstnega vdora v svojo avtonomijo ne moremo dovoliti – odločitve o načinu poučevanja ter 

uporabi didaktičnih pripomočkov in gradiv so predmet naše strokovne presoje in dogovora znotraj 

aktivov. Strokovni delavci smo se ob razglasitvi izrednih razmer zavzeli za čimprejšnjo vzpostavitev 

stikov z vsemi učenci in tako omogočili, da pouk na daljavo poteka nemoteno. Upoštevali smo dejstvo, 

da vsi učenci nimajo zadovoljive računalniške opreme niti možnosti dostopa do spletne povezave. S 

posredovanjem šole so se sčasoma te težave tudi ugodno rešile. Ne zdi se nam primerno, da se vse skupaj 

»ad hoc« povzame, poveličuje pa le enega od vseh sprejemljivih načinov pouka na daljavo, saj je to po 

našem mnenju za stroko neproduktivno in netransparentno. Menimo, da g. Bajramović, ki je nedavno 

postal del kolektiva, ne more biti v zadostni meri seznanjen z delovanjem naše šole, zato lahko njegove 

izjave o nepodkovanosti strokovnih delavcev v IKT-tehnologiji sprejmemo za neutemeljene. 

 

V izjavi g. Bajramovića se je nakopičilo tudi precej drugih predsodkov, in sicer da smo zaprt sistem 

(bodisi aktualno ali virtualno, karkoli je bilo s tem mišljeno, je ponižujoče), da smo učencem neprijazna 

šola (nad njimi vihtimo palico), da ne dopuščamo drugih oblik poučevanja prek pametnih telefonov ali 

drugih sodobnih naprav – veliko učiteljev se teh metod namreč poslužuje, prav tako uporabljajo tudi 

druge moderne prikaze ter pristope pri poučevanju. Na kvaliteto in zadovoljstvo s poukom pričajo tudi 

rezultati vsakoletne ankete, ki jih v ta namen izročimo staršem.  



Na podlagi navedenega menimo, da je bil ugled šole, kot tudi ugled učiteljev oškodovan, zato pozivamo, 

da se g. Bajramović na naslednji seji Občinskega sveta javno opraviči za neizmerno škodo, ki jo je 

povzročil učiteljskemu zboru. Strokovni delavci šole si namreč želimo ohraniti ugled vzgojno-

izobraževalne ustanove in uspešno opravljati svoje poslanstvo nemoteno tudi v prihodnje. 

 

       Z lepimi pozdravi in vse dobro.  

Učiteljski zbor OŠ NHR Hrastnik 
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 g. Nerminu Bajramoviću, 

 g. županu Marku Funklu 
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