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Založba Rokus Klett ne more prodati učbenikov za fiziko
POP TV, 17.06.2011, 24 UR, 19.16
EDI PUCER: Na Ministrstvu za šolstvo bodo po prvem pametnejši. Predvsem bodo obvladali fiziko. Iz
založbe Rokus Klett so jim namreč dostavili 5000 učbenikov, ki jih ne morejo prodati. Pravijo, da je za
to kriva politika ministrstva, ki ne dovoli nakupa novih učbenikov, toda na ministrstvu pravijo, da so za
izgubo krivi sami založniki.
JANEZ USENIK: Tale učbenik za fiziko je močno razburil založnike pri založbi Rokus. Zanj so dobili
mednarodne nagrade, izračunali so, da ga bo vsako leto uporabljajo več šol.
ROK KVATERNIK (Rokus Klett): In ko smo začeli to delat, smo bili prepričani, da jih bomo lahko delali po
tedanjih veljavnih pravilih. 2007 je veljalo pravilo: vsaka tri leta se lahko učitelj odloči in zamenja učbenike.
USENIK: A zdaj država varčuje in sprejeli so pravilo, da lahko v šolah zamenjajo le dotrajane učbenike.
Ker pa učenci seveda vseh ne uničijo naenkrat, to pomeni, da ne morejo zamenjati naslovov. Pri založbi je
ostalo veliko neprodanih izvodov, ki so jih protestno nesli kar na ministrstvo. A tam pravijo, da ne morejo
biti odgovorni za napačne poslovne odločitve.
IGOR LUKŠIČ (minister za šolstvo): Glejte, te učbenike so pri Rokusu stiskali ne da bi jih kdo naročil. Se
pravi so jih stiskali že lani. Praviloma je treba počakat, da dobiš naročilo, potem pa stiskaš neko količino.
USENIK: Spori med založniki učbenikov in Ministrstvom za šolstvo niso nič novega. Glavna težava je
slovenski sistem skladov, kjer si učenci izposojajo učbenike. Nekateri pedagogi pravijo, da so učenci zato
prikrajšani, saj se ne naučijo recimo podčrtati besedila v učbeniku ali pisati opomb. Založnikom je bolj
všeč avstrijski sistem, saj tam država vsako leto da denar za nove učbenike, učitelji pa se odločijo, katere
bodo kupili. Kakšni so pa dobički založb v Avstriji?
KVATERNIK: Uf, uf, sanjski.
USENIK: Je to eden od razlogov, da ste tako navdušeni nad avstrijskim sistemom?
KVATERNIK: Ne, ni eden od razlogov. Zaradi tega predvsem, ker v Sloveniji, ko bo prišlo do tega, bodo
zneski dosti nižji, ker bo država regulirala.
USENIK: Po eni strani založbe seveda želijo čim več zaslužka, po drugi strani pa, čeprav se znanost ne
spreminja zelo hitro, metode poučevanja v svetu se. Če bo varčevanje zavrlo razvoj učbenikov, bo v
Sloveniji šolstvo začelo zaostajati za konkurenti v Evropi.

