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Spremembe pravilnika o potrjevanju učbenikov
RA SLOVENIJA 1, 17.06.2011, RADIJSKI DNEVNIK, 19.00
ROK VALENČIČ: Ob koncu javne razprave o spremembah pravilnika o potrjevanju učbenikov, ki bo
po mnenju založnikov učbenikov prinesel škodljive posledice, predvsem pomanjkanje kakovostnih
učbenikov, je Založba Rokus Klet šolskemu ministru Igorju Lukšiču zjutraj protestno vrnila komplet 5 tisoč
učbenikov in delovnih zvezkov za fiziko za osmi razred. Ta učbenik je na frankfurtskem knjižnem sejmu
prejel mednarodno nagrado. Učbeniški založniki se med drugim zavzemajo za popolno ali delno ukinitev
učbeniških skladov. Prispevek Jernejke Drolec.
JERNEJKA DROLEC: Učbeniški založniki očitajo ministrstvu za šolstvo, da z nenehnim spreminjanjem
pravilnikov preprečuje učencem dostop do najkakovostnejših učbenikov. V začetku maja je ministrstvo
izdalo okrožnico, ta po besedah Maruše Kmet glavne direktorice Založbe Rokus določa.
MARUŠA KMET: Da šola lahko nadomesti le iztrošene, odkupljene in uničene učbenike. Drugi poudarek
pa je bil, da naslovov učbenikov naj se ne menja.
DROLEC: Rok Kvaternik izvršni direktor Rokusa za vzhodnoevropsko regijo pojasnjuje, da založniki
nasprotujejo tako drastičnim spremembam pravilnika, ker peljejo v popoln totalitarizem pri določanju
učbenikov. Podobno opozarja tudi odbor za učbenike pri Gospodarski zbornici, ki meni, da bodo te poteze
ministrstva privedle do ukinitve trga učnih gradiv pri nas. Maruša Kmet razkriva posledice okrožnice,
konkretno pri mednarodno nagrajenem učbeniku za fiziko.
MARUŠA KMET: In zguba na tem projektu je čez 25 tisoč evrov.
DROLEC: Zato so danes ministru Igorju Lukšiču ta jim je za omenjeni učbenik čestital, zdaj pa njegovo
uporabo tako rekoč prepovedal, peljali 5 tisoč teh učbenikov. Minister naj se odloči kaj bo z njimi, če
ne bo nič, jih bodo peljali v razrez. Založniki so namesto učbeniških skladov želijo odkup učbenikov na
stroške države. Zanje bi bil idealen avstrijski sistem, kar po besedah Roka Kvaternika pomeni.
ROK KVATERNIK: Učitelj dobi tako kot v Avstriji znesek sredstev, ki jih lahko nameni vsako leto za učbenike.
DROLEC: In kakšni so dobički avstrijskih založb?
KVATERNIK: Uf sanjski. Sanjski.
DROLEC: Če država nima denarja bi bil za založnike sprejemljiv še kombiniran avstrijski sistem z
učbeniškimi skladi le za nekatere predmete. Najbolj pa založnike moti nestabilnost poslovanja, ki je
posledica stalnega spreminjanja pravilnikov.

