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Minister Lukšič stopil korak nazaj glede učbenikov
RA SLOVENIJA 1, 20.06.2011, DOGODKI IN ODMEVI, 15.44
Minister za šolstvo Igor Lukšič je odstopil od prvotnega predloga, da bosta pristojna strokovna sveta
potrjevala zgolj tiste učbenike za osnovne in srednje šole, za katere bo šolska oblast presodila, da jih
šolarji potrebujejo. Kot je znano je ta predlog povzročil pravi vihar pri založnikov učbenikov. Tako bo
ministrstvo za šolstvo v petek v Uradnem listu objavilo manj korenite spremembe na področju potrjevanja
učbenikov. Nataša Lang.
NATAŠA LANG: Zlasti dijaki v strokovnih in poklicnih šolah pri nekaterih strokovnih predmetih danes
nimajo učbenikov, ker je njihovo število tako majhno, da založniki nimajo finančnega interesa za njihovo
pripravo.
IGOR LUKŠIČ: Jasno mi lahko razumemo založnike, da nimajo interesa za kakšne učbenike, ne moremo
pa razumeti, da šolska oblast nima interesa za to.
LANG: Poudarja šolski minister Igor Lukšič. Na podlagi spremenjenega pravilnika bodo založniki še naprej
brez omejitev pripravljali nove učbenike. Novost bo le ta, da bo šolska oblast predvidoma vsako pomlad
objavila potrebo po učbenikih v osnovnih in srednjih šolah. na razpis se bodo lahko prijavile založbe in
pripravila manjkajoče učbenike ali pa zavod za šolstvo tam kjer ne bo interesa založnikov.
LUKŠIČ: Potrdi se lahko vsak učbenik s katerim nekdo pride, ampak obveza zavoda pa je, da dela sezname
in da preskrbi učbenike tudi za tiste predmete, kjer jih ni.
LANG: Minister Lukšič je tako odstopil od prvotnega radikalnega predloga, da bi pristojna strokovna
sveta potrjevala zgolj tiste učbenike, ki bi jih razpisala država. Ni pa se uklonil zahtevi založnikov, da
še naprej oni predlagajo recezente učbenikov. To po bo novem počela posebna komisija pri Zavodu
za šolstvo. V skladu s spremenjenim pravilnikom bo omenjena komisija lahko razveljavila že potrjeni
učbenik z ugotovljenimi strokovnimi napakami. Lukšič ne bo uresničil želje založnikov, da bi država vsem
osnovnošolcem v trajno last od njih odkupila učbenike. Založnik Rok Kvaretnik.
ROK KVATERNIK: V bistvu gre samo za voljo, denar to trdim, izjavljam, ni noben problem. Gre za voljo
in te volje pač minister nima.
LANG: Za učence tako ostaja brezplačna izposoja učbenikov iz šolskih učbeniških skladov.

