Merjenje moči med založniki in ministrstvom za šolstvo

založbe nočejo več prispevati brezplačnih učbenikov,
letos dobrodelne akcije za velike družine ne bo
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Z odpovedjo letošnje akcije Brezplačni delovni zvezki za družine s
petimi in več otroki seje v učbeniško polemiko med založniki in ministrstvom
za šolstvo in šport (MŠŠ) vpletla tudi Škofijska karitas Ljubljana. »Založbe, ki
vsako leto poklonijo delovne zvezke, so sporočile, da je zaradi predvidenega
novega pravilnika o potrjevanju učbenikov njihov obstoj negotov, zato začasno ustavljajo vse družbenokoristne akcije. Karitas sama pa namenskega sklada za učbenike nima,« je včeraj novinarjem pojasnil Tone Kompare.
deljevanja brezplačnih učbenikov
Omenjeno akcijo, katere pobudnica je ena od založb, so izvedli lahko stekla, je povedala glavna
sedmo leto zapored. Prijave staršev direktorica založbe Rokus Klett Maiz vse Slovenije za delovne zvezke ruša Kmet in s tem razkrila ozadje
dramatične poteze založnikov. Prav
sodelujočih založb (lani jih je bilo
te dni se izteka rok za pripombe k
devet) so običajno zbirali do sredine
julija, avgusta pa so delovne zvezke
spremembam pravilnika, ki med
razdelili družinam. Njihov krog je drugim predvidevajo državno dolobil vsako leto širši in je lani obsegal
čene potrebe po učbenikih in recen308 družin s skupaj 812 osnovnošol- zente, kar bi po mnenju založnikov
vodilo v čas monopolov pred 30 leti.
ci, ki so prejeli za 36.738 evrov delovnih zvezkov. Letos sta se nameravali
Čeprav je minister Igor Lukšič javno
pridružiti še dve večji založbi, tako
izjavil, da bodo potrebe določali le
za področja, kjer učbenikov ni, zada bi donacije prvič presegle 40.000
evrov, je povedal Tone Kompare.
ložniki vnaprej zavračajo kakor koli
Karitas je imela le posredniško vlospremenjena pravila.
»Ministrstvo se z nami sploh
go in ni zbirala namenskega denarja
za učbenike, zato zdaj nima možno- noče pogovarjati. Naš predlog, da
bi, podobno kot v Avstriji, država
sti, da bi založbam plačala učbenike,
za vsakega učenca vsako leto odkuje odgovoril na vprašanje, zakaj ne
pila
učbeniški komplet (kar bi stalo
razmišljajo v tej smeri.
približno 22 milijonov evrov), je le
skrajno pogajalsko izhodišče. MoZaložniški daj-dam
žne so še druge različice dogovora, a
Če bi MŠŠ umaknil predlog spreo njih na odboru za učbenike nikoli
memb pravilnika o potrjevanju
nismo resno razpravljali,« je dejala
učbenikov, bi letošnja akcija razMaruša Kmet. Ugotavlja, da bo čez

Ljubljana

dve leti vsem osnovnošolskim učbenikom »potekla potrditev« pristojne
komisije, in bojijo se, da bodo morali vsi novi učbeniki skozi postopek
po predvidenih strožjih pravilih,
kar bi zelo osiromašilo ponudbo na
trgu. Trditev ministrstva, da imamo
pri nas preveč učbenikov, je demagoška, poudarja Kmetova, kajti le
količina prinaša njihove nižje cene
in večjo kakovost.

NEVENKAŽOLNIR
»To je kampanja založnikov, ki
je usmerjena v to, da bi povečali
svoj dobiček. Pritiskajo, da bi

od države ali od staršev na
račun učencev dobili od 20 do
40 milijonov evrov dodatnega
denarja, kar je popolnoma
neracionalno in med krizo
nemogoče. Kot smo pričakovali,
založniki pritisk še stopnjujejo,
vendar, kot smo že dejali, bo
treba na ministrstvo pridobiti
koruptivno ekipo, da bo temu
ustregla,« pravijo v svojem odzivu
na ministrstvu za šolstvo.

