Na ministrstvu trdijo, da prepovedi ni, njihove okroži lice šolam kažejo drugače;
založniki pa že napovedujejo tožbo zaradi nastale sk »raj milijonske škode
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Založniki učbenikov so na
nogah, v osnovnih šolah,
ki so ob koncu izbire in
nakupa učbenikov za
novo šolsko leto, vlada
precejšnja zmeda. Vzrok je
novi pravilnik o upravljanju
šolskih učbeniških skladov.
Založniki napovedujejo, da
bodo škodo zaradi že natisnjenih novih učbenikov, kijih šole
po novem pravilniku ne smejo
kupovati (razen nadomeščanja
iztrošenih), s tožbo izterjali od
ministrstva za šolstvo in šport
(MŠŠ), ki ga vodi Igor Lukšič.

Škode založnikov
za 900 tisoč evrov
»Neposredne škode s tiskom
pri štirih največjih založnikihučbenikov ocenjujemo, daje okoli
700 tisoč evrov, vceloti jo ocenjujemo na okoli 900 tisoč,« opozarja
dr. Miha Kovač, glavni urednik
Mladinske knjige Založbe (MKZ)
in predsednik odbora za učbenike
pri GZS. MKZ ima s tiskom novih
učbenikov in delovnih zvezkov,
»kijih ne bi tiskali, če bi pravočasno vedeli, da bo ministrstvo sprejelo tak pravilnik«, za okoli 150
tisoč evrov škode, založba Rokus
Klett 357 tisoč evrov, med velike
sodita še DZS in Modrijan. MKZ
ima potrjenih 12 novih učbenikov
in osem delovnih zvezkov, Rokus
Klett 15 učbenikov in 13 delovnih
zvezkov.

veljavnosti«, ter še: »Naslovov
učbenikov ne menjajte.«
Sprenevedanje,
da to ni prepoved
Kljub temu na MŠS na naša
vprašanja, zakaj prepovedujejo ravnateljemkupiti za šolske
sklade nove učbenike, ki jih je
letos potrdil strokovni svet RS
za splošno izobraževanje, trdijo:
»MŠŠ tega ravnateljem ni prepovedal.« Ampak so jih le obvestili
o spremembah, da »veljavnih in
brezhibnihizvodov učbenikov ni
moč zamenjevati, ker so proračunska sredstva omejena in ker
za to ni nobene potrebe«.

Zmeda v šolah,
založnikom prekipelo
Šole so ministrstvo zasule
z vprašanji, kaj zdaj, saj so postopki izbire novih učbenikov
skoraj pri koncu, zato jimje ministrstvo 18. maja poslalo novo
okrožnico, da lahko že začete
postopke končajo po starem. A
to zmede ni odpravilo, saj novi
pravilnik - s prepovedjo - pač
velja.
Založniki so nad prepovedjo
ogorčeni in zelo ostri, Maruša
Kmet, glavna direktorica Rokusa Klett: »Pripravo novih učbenikov bi morali ustaviti najpo-

zneje poleti 2009, ne pa, da jih
je po pravilih,ki jih je postavila
država, strokovni svet potrdil za
uporabo v šolskem letu 2010/11,
zdaj pa se na koncu postopka
odločanja šol ti isti učbeniki prepovejo, kar je očitna nelojalna
konkurenca, povzročena od države. To je škandal, kakršnega na
trgu v Sloveniji ne poznamo.«

Kabinetne odločitve
vrez stroke?
Ali je dogovor med založniki in MŠŠ vendarle še možen?
Kmetova pravi, da se na MŠŠ
vse dogaja na podlagi izvršenih
dejstev: »Tudi Lukšičevo ministrstvo založnike obravnava
ignorantsko in nima osnovnega pojma, kaj pomeni beseda dialog. Ob tem se po naših
informacijah večina odločitev
sprejema v kabinetu ministra,
in ne v strokovnih službah, ki
vsaj malo poznajo dogajanje v
šolah, saj jih vodijo nekdanji
ravnatelji.«
Včeraj sta bila na MŠŠ na
sestanku Miha Kovač iz MKZ
in Brane Nešovič iz založbe
Modrijan, a so se, pravi Kovač,
dogovorili le o skupni komisiji,
ki bi do konca leta pripravila
predloge za drugačno oskrbo z
učnimi gradivi, o aktualni težavi
pa nič.

Ministrstvo: Naslovov
učbenikov ne menjajte!
Spremenjeni pravilnik pravi,
da po novem »lahko šola nadomestile iztrošene, odkupljenein
uničene učbenike oziroma dokupi potrebne, manjkajoče izvode
za izposojo vprihodnjem šolskem
letu«. V dopisu ravnateljem 12.
maja je MŠS tudi izrecno zapisal,
da »je zamenjava učbenika dovoljena zgolj po poteku njegove

► Minister za šolstvo Igor Lukšič varčuje tako, da šolam omejuje nabavo novih učbenikov, čeprav jih je strokovni svet za izobraževanje
založnikom potrdil.

•

Ravnatelju bodo diktirali starši

► Za danes sta Društvo učiteljev zgodovine Slovenije in Zveza pedagoških društev Slovenije sklicala okroglo mizo Ali je sodobna šola
ogrožena?. Tudi njih žuli že omenjeni pravilnik, zlasti novost, da bo
od zdaj o nakupu učnih gradiv v šolah odločal kar svet staršev, saj
mora ta dati soglasje ravnatelju za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov In učbenikov. V tem vidijo napad na avtonomijo učiteljev,
ki izbirajo učna gradiva. In kaj, če starši ne dajo soglasja za nakup?
Ministrstvo, ki je pravilnik sprejelo, si umiva roke: »To je stvar sveta
šole in ravnatelja. Lahko izberejo drugo gradivo ali se dogovorijo
kako drugače.« V praksi to lahko pomeni, da vsi učenci ne bodo
imeli enakih možnosti za uporabo sodobnih učnih gradiv, saj bodo
na nekaterih šolah starši nakup delovnih zvezkov odobrili, na drugih
morda ne.

