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Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kvaliteto in cenovno
dostopnostjo učbenikov in učbeniških pripomočkov

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Trček je na Vlado Republike Slovenije
naslovil naslednje vprašanje v zvezi s kvaliteto in cenovno dostopnostjo učbenikov in učbeniških
pripomočkov:
»Na domačem trgu šolskih učbenikov obstajajo številni učbeniki in učni pripomočki, ki se dokaj
razlikujejo v kvaliteti, sočasno pa so večinoma, glede na prihodke staršev in skrbnikov,
(pre)dragi. Že kar nekaj preteklih vlad in sestav državnega zbora se ni kaj bistveno ukvarjalo s to
tematiko, zato vlado sprašujem:
1.) Kdaj in na osnovi katerih kriterijev bo izvedena evalvacija obstoječih učbenikov?
2.) Kdaj bomo storili v smeri večje kvalitete učbeniških vsebin in brzdanja ter zniževanja
cen učbenikov?«

Vlada Republike Slovenije podaja naslednji odgovor:
V zvezi z navedenim, Vlada Republike Slovenije odgovarja, da je v okviru evropskega
socialnega sklada v letu 2017 razpisala nalogo Za kakovost slovenskih učbenikov, s katero želi
na osnovi večplastne analize obstoječih učbenikov pridobiti ustrezne podatke, na podlagi katerih
bo izdelano orodje za ocenjevanje kakovosti učbenikov v prihodnosti. Projekt traja pet let in v
njem sodelujejo vse tri pedagoške fakultete slovenskih univerz ter Filozofska fakulteta, Fakulteta
za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, Inštitut Jožefa Stefana, Pedagoški
institut, Državni izpitni center ter skupina osnovnih in srednjih šol. Posebej velja poudariti, da so
v analizo zajeti tudi učbeniki za programe šolanja otrok s posebnimi potrebami. Nekateri prvi
rezultati so že znani, sodelujoči pripravljajo prvo letno poročilo o projektu. Obenem Zavod RS za
šolstvo že tretje leto izvaja analizo kakovosti osnovnošolskih delovnih zvezkov.
Glede cen učbenikov velja, da jih tako v osnovnem kot v velikem delu srednjega šolstva kupuje
država in si jih šole izposojajo iz učbeniških skladov. Država tudi financira nastanek učbenikov
za manjšine ter za tiste predmete (predvsem strokovnih in poklicnih programov), ki so zaradi
majhnega števila vpisanih manj zanimivi za založnike – v teh primerih z instrumentom
ministrstva pristojnega za gospodarski razvoj tudi dosledno nadzira njihove cene.
Prioriteta Vlade Republike Slovenije je zagotavljanje brezplačnih učbenikov po triadah OŠ.
Hkrati si bomo prizadevali okrepiti uporabo OER, tam kjer je to mogoče in strokovno utemeljeno.

