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Konflikt med založniki učbenikov in MŠŠ
RADIO SLOVENIJA 2, 5.7.2011, VAL 202, 14:30
Kljub temu, da so šolarji že na počitnicah, pa konflikt med založniki učbenikov na eni ni ministrstvom za
šolstvo na drugi strani ne pojenja. Ministrstvo je pred dnevi objavilo pravilnik o učbenikih, ki se nanaša
na komisijo, za potrjevanje učbenikov, razpis potreb po novih učbenikov in pa na postopke potrditve.
Danes so se na nov pravilnik odzvali tudi pri odboru za učenike pri gospodarski zbornici Slovenije, kjer
opozarjajo, da bo uvajanje državnega nadzora nad produkcijo novih učbenikov zadušilo razvoj novih. Še
enkrat so poudarili, da ni res, da založniki s predlogom o brezplačnih učbenikih zahtevajo 20 milijonov
evrov zase. Kljub kritičnim tonom, pa je doktor Miha Kovač, v pogovoru z Luko Hvalcem o novem pravilniku
o učbenikih vendarle našel le nekaj pozitivnega.
MIHA KOVAČ: Seveda, mi smo zelo zadovoljni, da ni notri več člena, ki določa, da bi o tem katere nove
učbenike se sme delat odločalo nekaj uradnikov na ministrstvu, ker pač smatramo, da bi bila to uredite,
ki bil sodi v Belorusijo, kot v neko državo z odprtim izobraževalnim sistemom. Tisto kar je pa seveda
še zmeraj problematično pa je v polah še zmeraj omejitev, prepoved nakupa novih učbenikov, zaradi
katerega se bo sesul učbeniški trg, če bo ta še nekaj let veljala, problematično je to, da ministrstvo
verjame, da bo zgolj s pozivom doseglo, da bomo založniki delali učbenike za predmete, kjer je učencev
premalo, da bi bilo možni učbenike delat na ekonomskih osnovah, to je možno delat samo s pomočjo
subvencij in jaz tudi misli, da te novi državni recenzenti, ki jih bo imenoval zavod za šolstvo, oziroma
ministrstvo, ne bojo v ničemer prispevali h kvaliteti novo izdanih učbenikov, bodo pa kvečjemu povečali
količino administrativnega dela, tako v založbah, kot v državni administraciji, posebno na ministrstvu.
LUKA HVALC: Poglejte, v zadnjih tednih je bilo kar nekje polemik med ministrstvom in založniki. Minister
Lukšič je v enem izmed intervjujev rekel nekako tako, za vami stojijo lobiji, da pač najemate lobistične
PR-ovske agencije, in da seveda gre za denar.
KOVAČ: Tukaj je treba, pač zelo jasno povedat, odbor za učbenike ni najel nikakršne lobistične skupine,
odbor za učbenike deluje zgolj tako, da sklicuje tiskovne konference, kjer si stroške delimo, lobiste je pač

najela založba Rokus, takrat, kadar pač oni pokrivajo tisti del svojih stroškov pri organizaciji tiskovnih
konferenc. To pač počne njihova PR-ovaska agencija., to je vse.
HVALC: Je pa res, da je na našo novinarsko konferenco sklicala ena izmed RP agencij.
KOVAČ: Ja seveda, ampak ta vabila pošiljamo ven iz različnih naslovov, pošiljamo jih iz založbe Rokus,
pošiljamo iz gospodarske zbornice, pošilja tudi ta PR-ovsak agencija in pošiljamo tudi iz Mladinske knjige.
Je pa res, da za tole zadnjo tiskovno konferenco je bilo, so šla zaradi dopustov vabila ven samo iz enega
mesta.
HVALC: Če vas vprašam kaj ste založniki naredili narobe, morda delate narobe? Potem bi vas pa seveda
še vprašal, kaj bi naredili vi, če bi bil sedaj minister za šolstvo? Vem da boste težko objektiven, ampak
vseeno.
KOVAČ: Ja jst predvsem ne bi imel namena bit minister za šolstvo, ker zdaj mislim da noben pri zdravi
pameti, pri takem stanju duha kot je zdaj v Sloveniji ne bi šel v politiko. Drugače napake, ki so jih naredili
založniki so pa zelo evidentne. Največje so bile narejene v 90-ih letih, ko so založniki imeli monopole, za
posamezne predmete, s svojimi učbeniki in so absolutno neracionalno in nedostojno dvigali cene. Druga
napake je bila pa verjetno narejena pri uvajanju devetletke, ko so založniki opravili ogromno delo pri
predstavitvi novih učnih načrtov, vendar bi morali, po moji oceni od države takrat že zelo jasno zahtevati,
da bi se devetletka uvajala z nekoliko počasnejšim tempom, zato, da bi bilo možno pripravt bolj kvalitetne
učbenike. Tretja napake je bila pa seveda narejena takrat, ko je država uvedla učbeniške sklade, z 30%
izposojevalnino, ko so šole, v bistvu, zelo jasno in očitno praktično služile na račun avtorjev, založnikov,
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in staršev, takrat bi se morali založniki temi bol odločno in z združenimi močmi upret, pa se niso. Zdaj,
če me pa vprašate, kaj bi glede učbenikov naredil jaz, če bi bil minister je pa stvar zelo enostavna. Šel
bi v zelo trda pogajanje z založniki o tem, koliko denarja bo prispevala država, za brezplačne učbenike,
nato bi naredil načrt kako ta sistem v 6 letih uvest in ga začel postopoma uvajat. In če bi bil recimo postal
minister leta 2012 bi poskrbel za to, da bi na koncu mojega mandata leta 2016 imela vsaj dve tretjini
devetletke brezplačne ali pa zelo povc+eni učbenike in bi potem na tem dosežki gradil svojo predvolilno
kampanjo za se en mandat.
HVALC: Zdaj so počitnice, tudi za vas, seveda kar se tiče samih pogajanj, oziroma organiziranj tiskovnih
konferenc, na eni, po drugi strani jeseni računate, da se boste usodni na novo, odvisno je verjetno tudi
kakšne bodo zasedbe na ministrstvih, kaj bo z vlado, ampak vseeno ne?
KOVAČ: Tisto, kar je seveda pomembno de to, da oskrba, z učbeniki ni nekaj, kar bi zadevalo levosredinske
ali pa desnosredinske vlade, ampak zadeva praktično vse starše z šoloobveznimi otroki, zato si mi
tukaj prizadevamo najt neko rešitev, za katero bi v Sloveniji obstajal politični konsenz, tako med levico,
kot desnico, zato, da bi bila pač ta rešitev enostavno trajnostna, tako da mi bomo seveda s to svojo
kampanjo nadaljevali, bomo pa seveda jeseni morali opozoriti tudi na nekaj zapletov, ki se obetajo v zvezi
s potrjevanjem učbenikov, kajti bojim se, da strogo formalno izgleda, da bomo jeseni, v šolah, v vseh
šolah uporabljali učbenike, ki bodo potrjeni po neveljavnih učnih načrtih, kar bo seveda administrativno
zelo velik problem.
Levi ali desni. Iskanje konsenza se skoraj vedno konča pri denarju. Tudi pri učbenikih je očitno tako. Po
počitnicah se torej obeta nadaljevanje zgodbe o različnih pogledih na sistem oskrbe šolarjev z učbeniki.
Upamo, da bodo v ospredju predvsem razprave o kakovosti. Z Miho Kovačem, Predsednikom odbora za
učbenike pri Gospodarski zbornici Slovenije se je pogovarjal Luka Hvalc.

