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Učbeniški skladi in izgube založnikov
KANAL A, 22.06.2011, SVET NA KANALU A, 18.26
GREGOR TREBUŠAK: Čeprav je pred nami dva meseca počitnic, ko staršem in otrokom ni treba misliti na
šolo in šolske knjige, pa so prav njihovi učbeniki zanetili spor med Ministrstvom za šolstvo Igorja Lukšiča
in založbami. 4 založbe: Rokus, Mladinska knjiga, državna založba in Modrijan, prodajo učbenikov in
delovnih zvezkov slovenskim šolarjem. Samo z učbeniki bi lahko vsako leto zaslužili preko 20 milijonov
evrov, a Učbeniški sklad, po katerem knjige prihajajo iz rok v roke učencev, je krepko stanjšal založniške
denarnice. Dokončno pa je založbe na rob spravila odločba ministra za šolstvo Igorja Lukšiča, v imenu
varčevanja učitelji v učbeniških skladih lahko zamenjajo le tiste učbenike, ki so poškodovani, popisani
ali uničeni in to zgolj z enakim učbenikom, njihovih naslovov, ki jih ponujajo založbe, pa ne smejo
naročati. S tem vsako leto država privarčuje2 milijona evrov. In če so založniki kazali s prstom na
nezadovoljne učitelje in starše, češ da bodo učenci prikrajšani za učenje iz novih modernih učbenikov,
učitelji odgovarjajo, da bodo učili tako, kot že vsa leta.
URŠA ŽGAJNAR: Koliko se bo ministrova prepoved dejansko poznala, gremo vprašat slovenske učiteljice.
JOŽICA FRIGELJ (učiteljica angleškega jezika): Poučujem že skoraj 30 let.
ŽGAJNAR: Jožica Frigelj je učiteljica angleščine in zanjo je učbenik zgolj pripomoček. Večino vaj in novih
vsebin najade zastonj na internetu .
FRIGELJ: Včasih se sploh sprašujemo, če je učbenik potreben.
ŽGAJNAR: Nov ali star učbenik, za Adrijno Gabrščik, ki že 27 let uči najmlajše, razlike skoraj ni. Pouk je
odvisen od nje.
ADRIANA GABRŠČIK (učiteljica razrednega pouka): Abeceda je še zmerja od A do Ž in 1 in 1 je še zmeri 2.
ŽGAJNAR: Nove knjige za učenje seštevanja in abecede, pa ostajajo na policah založnikov. Da trgovine
nebi ostale prazne, so založniki, na čelu z Mihom Kovačem, predlagali kompromis: starši bi plačevali
tretjino vsega kar plačujejo zdaj, poleg učbenikov pa bi dobili še delovne zvezke. A ker s tem predolgem v
našem studiu niso mogli soočiti ministra Lukšiča, je Kovač od nas zahteval, da njegove izjave ne objavimo.
Pa vendarle poglejmo izračun: za delovne zvezke zdaj plačujejo dobrih 17 milijonov evrov, po novem bi
starši plačevali 6 milijonski delež, ostalo 10 do 20 milijonov, bi plačala država. Izračun, ki so ga ministrovi
uradniki zavrnili, čeprav bi bili učitelji veseli, da bi vsak učenec sedel za lastno knjigo, pa tudi Irene
Rozman, ki vodo OŠ, prepoved naročanja novih učbenikov sklad za zdaj ne skrbi.
IRENA ROZMAN (ravnateljica OŠ Miška Krajnca Ljubljana): Knjiga, učbenik ni edini vir znanja.
ŽGAJNAR: V tem trenutku skrbi predvsem založnike.
TREBUŠAK: No v studiu pa zdaj pozdravljam ministra za šolstvo in šport Igorja Lukšiča. Lepo pozdravljeni.
IGOR LUKŠIČ (Minister za šolstvo in šport): Dober večer.
TREBUŠAK: Najprej pa bi rad povedal, da smo v studiu želeli soočiti tako ministra, kot tudi založnike, proti
je bil minister, založniki pa so danes sporočili, da ne želijo biti objavljeni v prispevku, češ da ne bodo
imeli možnosti odgovarjanja ministru. Pa zato najprej razčistimo nekaj na začetku, gospod minister zakaj
se ne želite soočiti z založniki?
LUKŠIČ: Poglejte ne gre za spor med založniki in ministrom, to bi radi oni prikazali in to bi potem v oddaji
izgledalo kot da gre za to, gre za spor zakonov. V zakonu od leta 96 piše, da imamo učbeniške sklade
in to ni moja volja, torej nisem jih jaz uvedel, niti jaz nimam nič proti temu, jaz samo branim to kar je
v zakonu in ne sprejmem te logike, ki bi jo radi oni vsilili, kakor zmenimo se, sej si človk, sej veš za kaj
gre. To je nesprejemljivo.
TREBUŠAK: Ampak zakon se lahko tudi popravi, sploh, če je predlog boljši od tistega že obstoječega, pa
gremo k izračunom in bistven Mene ne gledalce pravzaprav ne zanima spor ali pa ne spor, kakorkoli že
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temu rečemo ampak dejstva:: če v tem trenutku starši na leto plačajo 17 milijonov za delovne zvezke,
učbenike dobijo zastonj v učbeniškem skladu, zdaj založniki predlagajo naj dajo starši 6 milijonov, država
10 do 20 milijonov, pa bodo dobili starši torej za tretjino manj denarja oziroma za dve tretjini manj denarja
in učbenike in delovne zvezke. To je dober predlog za starše.
LUKŠIČ: Ne to ni dober predlog zaradi tega ker pozabljate, da stanejo učbeniki 25 milijonov in delovni
zvezki 17 milijonov. Delovni zvezki so čisto na račun staršev, torej 17 milijonov plačujejo starši, učbeniki
so pa v Učbeniških skladih in so za starše brezplačni, država pa daje zdaj 3 milijone evrov za Učbeniške
sklade. Torej bi država morala dati po tej ceni, po kateri so zdaj delovni zvezki in učbeniki, bi morala dati
za to, da bi to pokrila, bistveno, bistveno več.
TREBUŠAK: Ampak vseeno so na boljšem starši, se pravi, tisti, ki težko delo,pa še tole, založniki pravijo, da
so te številke med vami in pa založniki predvsem zelo različne. Kdo ima zdaj prav, komu naj verjamemo,
ministrstvu ali založnikom? Nekateri pravijo 20 milijonov, nekateri krepko čez 20, vi…številka je lahko
visoka?
LUKŠIČ: Poglejte 17 milijonov delovni zvezki, t je tudi njihova številka.
TREBUŠAK: Tako, tako je zdaj.
LUKŠIČ: Za učbenike so pa kolegi izračunali koliko stane povprečna cena za učbenike, ki so na razpolago
v posameznem razredu, to seštel, pomnožili z generacijo in ugotovili, da je to 25 milijonov.
TREBUŠAK: Zdaj glede na to, da ljudje prav težko razumemo za kaj se pravzaprav gre, razumemo zgolj
te številke pa še tu ne vemo kdo ima tisto pravo številko, komu verjeti. Se boste z založniki še usedli,
se boste z njimi še pogovarjali ali je to, kar zdaj videli to? na eni strani založniki, ki pritiskajo, na drugi
strani minister, ki se brani in pravi, da ima prav?
LUKŠIČ: Poglejte tle ni samo ta zgodba, ki je vezana na sredstva ne. Jaz mislim, da je ureditev, ki jo imamo
odlična. Mi imamo odlične učbenike, poglejte tle imam pred sabo učbenik Presečišče matematika za 7.
razred osnovne šole, ki so ga založniki prinesli in so rekli ta učbenik je slab, ni več uporaben ne, ampak
poglejte ta učbenik je iz leta 98. Mi imamo zelo dobre učbenike, 13 let star učbenik, poglejte v nekakšnem
stanju je in je bil v šolskem Učbeniškem skladu. Se pravi poglejte ni nobene logike, če mene vprašate, da
bi šli na nov sistem, da bi tukaj imeli pred sabo takole visok za 13 let kupček knjig, ki bi nadomeščal ta
učbenik, ki je služil 12. Generacijam. A veste gre tudi za neko drugo vrendoto, ki jim pravimo trajnostni
razvoj in bi vsako leto morali producirai knjige, nebi jih smeli naprej dajati drugim…

TREBUŠAK: …To že razumemo in …
LUKŠIČ: …Tu ni logike.
TREBUŠAK: tu seveda nič ne nasprotujemo temu, čisto na koncu, ker sva res že prekoračila najin čas še
to, zdaj kažemo 13 les tar učbenik, mislite, da se v 13. Letih pa učna snov ne spremeni, da učbenik ne
more biti boljši?
LUKŠIČ: Veste kaj gre za OŠ in nekateri trdijo reicmo, ravno založniki ne, da se znanje tako hitro spreminja,
poglejte, da imamo mi delovni zvezek Matematika 1. Razred 1+ in tako naprej 2006 smo imeli 9 delovnih
zvezkov, 2011 jih imamo 18. Se pravi v petih letih je znanost tako napredovala, da smo morali dobiti 9
novih delovnih zvezkov. Lepo vas prosim no.
TREBUŠAK: Hvala lepa. Nasvidenje…
LUKŠIČ: Hvala vam…
TREBUŠAK: Pa upam, da se bomo do konca teh počitnic še kaj srečali, da vidimo kaj ste se zmenili ne.

