V tedniku Demokracija je bil v
četrtek, 30. junija 2011, na strani
26,

objavljen članek z naslovom
»Učbeniki med politiko in kapitalom«. Članek vsebuje netočnosti, zato podajamo naslednje

popravke in pojasnila.

Sprememba Pravilnika o potrjevanju učbenikov prinaša dve
novosti, zaradi katerih so protestirali založniki:
1. recenzente za učbenike predlaga zavod za šolstvo in ne več
založnik, ki učbenik izdaja, in
2. zavod za šolstvo vsako leto
pripravi pregled predmetov, pri
katerih nimamo učbenikov, ker
pri tovrstnih učbenikih ne bi
bilo profita za založbe.
S prvim ukrepom bomo zagotovo dvignili kakovost učbenikov,
saj se je v preteklosti lahko zgodilo, da so založniki v primeru negativne recenzije preprosto priskrbeli novo, pozitivno recenzijo.
Ta novost založnikom seveda ni
všeč, zato se z njo ne strinjajo. Z
drugim ukrepom pa bomo dobili
možnost, da zavod za šolstvo organizira pripravo učbenikov, ki
so zaradi nedonosnosti za založnike nezanimivi, jih pa učitelji
in učenci potrebujejo.
V tem kontekstu je založba
Rokus Klett na pločnik Ministrstva RS za šolstvo in šport

»protestno dostavila ministru
Lukšiču« 5.000 učbenikov in delovnih zvezkov s komentarjem,
»naj se minister sam odloči, kaj
bo z njimi«. Po tednu dni se je
založba premislila z izjavo, »da

mora minister, če se odloči, da
bo učbenike podaril šoli, le-te
odkupiti, sicer bo razpolagal s
tujo lastnino«. Založba je izkazala neverjetno zaničevalen odnos do učbenikov nasploh, ker
je celo nagrajene učbenike in
delovne zvezke odvrgla kot od'
padni papir na ulico. O dogodku
je bila obveščena tudi policija.
Ministrstvo je moralo odvržene
učbenike umakniti, saj so zapirali požarni izhod.
Minister je imenoval delovno
skupino, sestavljeno iz predstavnikov založnikov in ministrstva.
Že pred tem so založniki spodbijali učbeniške sklade, ustanovljene leta 1996, tudi pred ustavnim
sodiščem in niso uspeli. Ustavno
sodišče je ugotovilo, da so učbeniški skladi zakonita obveza in
niso v nasprotju z ustavo. Z istim
predlogom so prišli hkrati tudi
na delovno skupino. Delovna
skupina predloga ni sprejela, ker
je ugotovila, da bi za to starši ali
država morali zagotoviti okrog ►

► 40 mio evrov ali

približno

20

mio dodatnih sredstev. Potem
so založniki sprožili medijsko
vojno. Ker so jo vodili povsem
napačno, ni rodila uspeha. Tako
so pred kratkim založniki spremenili stališče in pravijo, da jim
ni več za dvig profita, temveč za
zmanjšanje sredstev, namenjenih za učbenike in delovne zvezke, za polovico. To bi pomenilo,
da namesto dosedanjih približno 20 mio evrov, od česar starši
plačajo 17 mio evrov za delovne
zvezke, 3 mio pa država, pridemo na približno 10 mio evrov.
S tem bi predvsem razbremenili
starše za 10 mio evrov. O tem pa
bo seveda še tekla razprava ne le
z založniki, temveč tudi s predstavniki staršev in strok.
Sebastijan Magdič, Služba za
odnose z javnostmipri MŠŠ

