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Pravilnik o potrjevanju učbenikov, ki bo začel veljati v začetku julija precej razburja založnike
RA OGNJIŠČE, 21.06.2011, POPOLDANSKA INFO. ODDAJA, 15.00
Pravilnik o potrjevanju učbenikov, ki bo začel veljati v začetku julija precej razburja založnike. Spremembe
prinaša pri določbah glede komisije za potrjevanje učbenikov, razpisa potreb po novih učbenikih in
postopkov potrditve. Kot smo že poročali so iz Založbe Rokus protestno ministru Igorju Lukšič dostavili
paket 5000 učbenikov, vendar so naleteli na nerazumevanje. Minister se je namreč za darilo, kot ga je
poimenoval, zahvalil. A je vendarle nekoliko popustil pritiskom. Prispevek Tanje Dominko.
TANJA DOMINKO: Pravilnik, ki ga je minister predstavil včeraj je namreč že nekoliko popravljen.
MARUŠA KMET: Minister je sedaj obljubil, da bo pravilnik spremenil v to smer, da se bodo lahko potrjevali
vsi učbeniki, ne samo tisti izbrani od države. Če bo to res imamo potem pripombo samo na izbiro
recenzentov.
DOMINKO: Je za naš radio dejala direktorica Založbe Rokus Klett Maruša Kmet. Sprememba se nanaša na
komisijo za učbenike, ki jo imenuje strokovni svet zavoda. Komisija v postopku potrjevanja učbenikov
med drugim pripravi tudi strokovne podlage za presojo gradiv, kar se na nek način, po besedah Lukšiča,
dela že zdaj, a ni bilo nikjer zapisano. Komisija za učbenike ima še pristojnosti, da preveri ali je učbenik
v skladu z učnim načrtom, določi pa tudi recenzenta, ki pri tem upošteva tudi predlog predlagatelja.
KMET: S tem, ko se bodo pa določali recenzenti s strani države, bo pa zadeva postala koruptuivna, država
bo sigurno, oziroma ne namenoma, ampak slučajno bodo izbrali recenzente, ki so tudi avtorji nekaterih
učbenikov, ki so kakorkoli povezani z založništvom in slej ko prej bo prišlo tudi do korupcije iz te strani,
saj smo tega bili vajeni iz starih časov.
DOMINKO: Zaradi negotovih razmer v katerih so se znašle založbe, odpade tudi dobrodelna akcija
slovenske Karitas z naslovom Delovni zvezki brezplačno za družine z vsaj petimi otroki. Založbe so namreč
tem družinam delovne zvezke doslej podarile, zdaj pa se za ta korak niso odločile. Kako to pojasnjujejo
v Rokusu, ki je bil pobudnik akcije in je v njej šest let zapored tudi sodeloval?
KMET: Sporočilo založbe v primeru Karitasa je čisto preprosto. Če se trg ukinja potem moramo mi sprejeti
neke ukrepe, s katerim zmanjšujemo svoje stroške. Trg se je začel ukinjati že v lanskem letu z novim
pravilnikom o učbeniških skladih.
DOMINKO: Karitas kljub temu organizira nekatere druge dobrodelne akcije, kot so Otroci nas potrebujejo
in Pokloni zvezek. Pričakujejo namreč, da bo letos pomoč pri nakupu šolskih potrebščin potrebovalo vsaj
10.000 socialno ogroženih otrok.

