
Na Ptuju gradijo Puhov most čez Dravo
Ptuj – Novi Puhov most čez Dravo na Ptuju bo stal na štirih stebrih: treh
v reki in enem na suhem. V rečno dno so že zabetonirali poldrugi meter
debele okrogle pilote, na katerih bo počival prvi steber, pripravljajo pa
že drugega. Na desnem bregu reke, 65 metrov stran, je pripravljen be-
tonski naslon, s katerega se bo konstrukcija iz prednapetega armirane-
ga betona naslonila na prvi steber v reki, sto metrov naprej na drugega
in tako naprej, potem pa po 65 metrih dosegla trdna tla na levem bre-
gu. Puhov most bo dolg 430 metrov in bo stal 2,1 milijarde tolarjev. Po
pogodbi, ki sta jo konec septembra lani podpisala SCT Ljubljana in All-
gemeine Baugesellschaft Porr z Dunaja, naj bi ga zgradili že januarja pri-
hodnje leto. F. M.

Hrvaški novinarji prisluhnili slovenskim izkušnjam

Murska Sobota – Skupina petnajstih hrvaških novinarjev je na povabi-
lo ministrstva za notranje zadeve in evropske komisije prišla na dvo-
dnevni obisk v Slovenijo in zbirala naše izkušnje iz pripravljalnega ob-
dobja za vstop v EU. Po pogovorih v Ljubljani, ki so bili v sredo, so se hr-
vaški novinarji včeraj informirali o izkušnjah pomurskih kmetijcev,
med drugim tudi o črpanju denarja za razvoj kmetijstva iz predpristo-
pnega programa Sapard. Pomurski kmetje so za naložbe v kmetijske
programe porabili kar četrtino od skupno štirih milijard tolarjev, ki jih
je naša država dobila iz programa Sapard. Zaradi zapletenih in birokrat-
skih ovir so kar 80 odstotkov vlog kmetov za pridobitev sredstev iz pro-
grama Sapard izpolnili kmetijski pospeševalci soboškega kmetijsko-
gozdarskega zavoda. Ti so pisanje programov prilagodili dejanskim ra-
zvojnim možnostim kmetij. Hrvaški novinarji so obiskali kmetijo Ga-
lunderjevih v Veržeju, ki se ukvarja s proizvodnjo poljščin, vzrejo ple-
menskih mladic in turizmom kot dopolnilno dejavnostjo. Galunderjevi
so za rejo plemenskih mladic in organizacijo turistične dejavnosti (zgra-
dili so 20 apartmajev) dobili denar iz programa Sapard. Hrvaški novi-
narji so obiskali tudi izletniško turistično kmetijo Frank-Ozmec pri Lju-
tomeru, ki je za gradnjo prenočišč prav tako dobila denar iz programa
Sapard. I. G.

Darko Iglar je tudi tretjič dobil podporo
Slovenj Gradec – Zdravstveni dom Slovenj Gradec ima novega (stare-
ga) direktorja. Svet javnega zavoda je na to mesto izvolil Darka Iglarja,
zdravnika specialista, ki ustanovo vodi že od leta 1997. Njegovo ponov-
no imenovanje morata zdaj potrditi še ustanovitelja zdravstvenega do-
ma, sveta mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Darko Iglar
se je v enem letu prijavil že na tretji razpis za direktorja. Prvi razpis so ra-
zveljavili, ker sta občini ustanoviteljici spremenili statut zavoda, v kate-
rem sta pri kadrovanju hoteli imeti glavno besedo. Na drugem razpisu
je podporo pri svetu zavoda spet dobil, a ga nista potrdila občinska sve-
ta v Slovenj Gradcu in Mislinji. Tudi na tretjem razpisu, ki se je končal v
sredo, je podporo pri svetu zavoda za vodenje zdravstvenega doma do-
bil Iglar in spet ga morata, kakor veleva zakon, potrditi še oba občinska
sveta. Darko Iglar je na zadnjem glasovanju za direktorja šele v drugem
krogu dobil podporo šestih od osmih članov sveta, dva glasova pa so
člani namenili Mislinjčanu Janezu Jeromlu. Novi (stari) direktor zdra-
vstvenega doma je povedal, da je ponovnega imenovanja vesel, a po
njegovem se je prava »bitka« zdaj šele začela. I. P.

Nove črne gradnje v Triglavskem narodnem parku
Bled – Nedovoljene gradnje so še vedno glavna težava Triglavskega na-
rodnega parka (TNP), saj uničujejo kulturno krajino in obremenjujejo
okolje.»Z inšpektorji in predstavniki lokalnih skupnosti smo se začeli
dogovarjati, kako zagotoviti spoštovanje zakona in učinkovito izvrše-
vanje odločb,« je na današnji seji sveta TNP pojasnila direktorica zavo-
da Marija Markeš. Najpogostejša nezakonita gradnja v tem parku so po-
čitniške hiše in stanovanja, kdaj kot nove gradnje, največkrat pa kot
sprememba namembnosti kmetijskih objektov v počitniške. Novejši
problem je tudi razprodaja hotelskih apartmajskih objektov. Tako se je
zgodilo v Bohinju, kjer so gradili hotelske apartmaje, razprodali pa so
jih za počitniške. Poskusov investitorjev z gradnjami brez prej prido-
bljenih ustreznih upravnih dovoljenj ni nič manj kot prej. Samo lani so
nadzorniki parka obvestili inšpekcijske službe o 41 predvidoma nedo-
voljenih gradnjah. Nadaljnje postopke vodi inšpekcijska služba, ki je v
zadnjih petih letih odstranila 42 objektov ali približno petino vseh prija-
vljenih črnih gradenj. STA
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Turizem v senci plovil
Ljubljana – Včeraj sta se na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču začela Sejem počitnic in Salon plovil. Raz-
stavnih površin je za četrtino manj kakor lani, na 7500 kvadratnih metrih pa se predstavlja približno 140 razsta-
vljavcev iz 20 držav, večina iz Slovenije. Na prostem in v eni dvorani (na fotografiji) so plovila – od čolnov do jaht
–, v drugi vozila oziroma avtodomi in prikolice, v tretji pa turistična ponudba tujih držav (Hrvaške, BiH, Srbije,
dela Italije, Španije …). Slovenija se predstavlja s kraji in regijami. Sejmu počitnic, ki je izšel iz znanega sejma Al-
pe–Adria, so Salon plovil dodali lani. Turistična ponudba zavzema samo približno tretjino razstavnih površin.
Razstavljavci plovil pogrešajo tudi nekaj lanskih, med njimi Rav Yachting. Solastnik Robert Furlan je pojasnil, da
letos zato niso prišli, ker lani ni bilo dovolj odziva: »Organizacija in reklamiranje dogodka je bilo slabo, tudi od-
ziva strank ni bilo. Premalo je bilo plovil.« Podjetje Tara-nautic je letos prvič na sejmu, direktor Predrag Zindović
pa je povedal: »Proizvajalcev je manj kot na Internautici, najbrž tudi zaradi omejitve dolžine plovila. Tukaj so le
čolni nižjega cenovnega razreda. Stranke si bolj ogledujejo, zbirajo informacije. Kdor kupuje barko, jo gre kupit
na morje.« Sejem počitnic in Salon plovil bosta odprta do nedelje, 26. marca, vsak dan od 10. do 19. ure, zadnji
dan do 17. ure. Po podatkih prireditelja je sejem in salon lani obiskalo skoraj 17 tisoč ljudi. Leta 1999 so na sejmu
Alpe–Adria našteli 25.668 obiskovalcev, še leto prej 34.897, pa čeprav je bilo treba za obisk plačati. M. G., M. Bo.
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Po podatkih Roka Kvaternika,
direktorja založbe Rokus, enega
glasnejših kritikov učbeniškega si-
stema pri nas, so se založniki učbe-
nikov in učnih gradiv s predstav-
niki ministrstva sestali, da bi
uskladili podzakonske člene no-
vega pravilnika o potrjevanju uč-
benikov. Založniki so šokirani in
prizadeti, saj bodo menda po no-
vem pravilniku v šolah uporabljali
le učbenike, ki jih potrjujejo stro-
kovni sveti za splošno izobraževa-
nje, za poklicno oziroma za izobra-
ževanje odraslih.

Po Kvaternikovih navedbah naj
bi bili od zdaj strokovni sveti pri-
stojni potrjevati le učbenike učbe-

niških kompletov iz učbeniških
skladov. Ministrstvo se je menda
za prevlado učbenika pri pouku
odločilo zato, ker da je od več star-
šev dobilo informacije, da so de-
lovni zvezki šolarjev precej nepo-
pisani. Zato je ministrstvo preso-
dilo, da starši po nepotrebnem ku-
pujejo delovne zvezke. Kvaternik
pravi, da gre za še eno populistično
potezo nekaterih svetovalcev mi-
nistrstva za šolstvo.

Kvaternik je razložil, da večina
učiteljev pod pritiski vodstva šole
in nekaterih staršev uporablja le
učna gradiva, ki so objavljena v ka-
talogih predpisanih šolskih knjig
zavoda za šolstvo. Opozoril je, da v
učbenike, ki jih po tretjinski ceni
dobijo šolarji v učbeniških skladih,
učenci in dijaki ne smejo nič napi-
sati, podčrtati. Zaradi spremembe
pravilnika to pomeni, da bodo šo-

larji spet več zapisovali v zvezke.
Po njegovem je to vračanje v čas
pred delovnimi zvezki, v osemde-
seta leta prejšnjega stoletja.

Po besedah direktorice direkto-
rata za vrtce in osnovne šole Moj-
ce Škrinjar je sprememba le ta, da
se pravilnik usklajuje z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja. To pomeni, da se
morajo v šolah uporabljati le učbe-
niki, ki jih potrjujejo pristojni stro-
kovni sveti. Ti naj bi od zdaj potr-
jevali le učbenike, nič več pa de-
lovne zvezke in druga učna gradi-
va. Doslej so strokovni sveti pravi-
loma učbenike potrjevali za tri le-
ta, po novem pravilniku pa bo o

tem odločal minister. Na vpraša-
nje, kaj se bo zaradi novega pravil-
nika spremenilo v učbeniških
skladih, je Škrinjarjeva dejala, da
sprememb ne bo.

In zakaj strokovni sveti ne bodo
več potrjevali delovnih zvezkov?
»Z njimi je podobno kot z učnimi
listi, ki jih pripravljajo učitelji za
pouk. Učitelj mora, tudi če upora-
blja delovni zvezek, obvezno pri-
praviti še učni list. Ali bo delovni
zvezek šolar uporabljal ali ne, se
bo odločil učitelj,« je pojasnila. To
je še ena odločitev ministrstva, je
dejala, ki daje učitelju več avtono-
mije pri delu v razredu. Učitelj bo
na spletni strani zavoda za šolstvo
lahko dobil poseben seznam seda-
njih (že potrjenih) delovnih zvez-
kov različnih založnikov in bo
med njimi, če bo poleg učbenika

želel še dodatno gradivo, izbral
primernega. Po oceni Mojce Škri-
njar založniki zaradi novega pra-
vilnika ne bodo prikrajšani, saj tu-
di doslej delovni zvezki niso bili
obvezni. Naši učitelji so dovolj pa-
metni in usposobljeni, da vedo, ali
za pouk potrebujejo delovne zvez-
ke ali ne. Na vprašanje, kako bodo

učenci uporabljali učbenike iz
skladov (namenjene socialno
ogroženim otrokom, op. p.), ko pa
vanje ne smejo nič napisati, je
Škrinjarjeva odgovorila, da jim
starši lahko kupijo nove učbenike.

O vlogi delovnega zvezka pri po-
uku smo se pogovarjali tudi z na-
mestnico predsednika strokovne-
ga sveta za splošno izobraževanje
dr. Ljubico Marjanovič Umek.
Povedala je, da strokovni svet o
osnutku novega pravilnika o učbe-
nikih sploh ni razpravljal in ura-
dno nima informacij, da menda ne
bo več potrjeval delovnih zvezkov,
imajo pa navodilo ministrstva, da
se zaradi vsebinskih napak nekate-
ri učbeniki lahko potrjujejo le za
eno leto in ne za tri. Njeno osebno
mnenje o učiteljevi (ne)izbiri de-
lovnega zvezka je, da ta pri pouku
zasleduje različne vrste znanja, ne
samo snovi iz učbenika, in da je za
šolarja praktična nadgradnja teori-
je iz učbenika. Po njenem se cilji
učnega načrta pri posameznem
predmetu lahko uresničijo le z
obema učnima gradivoma. »Zelo
neprimerno in nepravično je, da
bodo eni šolarji uporabljali delov-
ne zvezke, drugi pa ne. Takšna
odločitev zanje ne pomeni večje
avtonomije učitelja, kvečjemu na-
sprotno. Vračanje k zvezku pa je
velik korak nazaj, saj zapiski iz
zvezka pač niso enakovredni so-
dobnemu delovnemu zvezku.
Aleš Čakš

Velika škoda za založnike, še večja za šolarje

Zbogom, delovni zvezki!
Učbenik bo menda edino obvezno učno gradivo – Delovni zvezki le po presoji
učitelja – V učbenike iz skladov šolarji ne smejo ničesar napisati in podčrtati
Ljubljana – Predstavniki ministrstva za šolstvo in založniki šolskih knjig so se pred dnevi pogovarjali o novem
pravilniku potrjevanja učbenikov. Ta bo menda že prihodnji teden objavljen na spletni strani ministrstva, zalo-
žniki pa se jezijo, češ da jim bo novi pravilnik povzročil precej škode, še večjo pa šolarjem, ki bodo menda od
zdaj kot obvezno gradivo pri pouku uporabljali le učbenike, delovne zvezke, delovne učbenike in druga učna
sredstva pa le, če se bodo zanje odločili tudi učitelji.

Mojca Škrinjar
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Podnebne spremembe bodo po
prepričanju direktorja Arso Silva
Žlebirja povzročile še več narav-
nih nesreč. Od začetka industrij-
ske dobe se je vsebnost ogljikove-
ga dioksida v ozračju povečala za
35 odstotkov. »Škoda bo rasla še
hitreje. Imamo kratek spomin,
zdaj hočemo graditi tudi na obmo-
čjih, ki od nekdaj veljajo za po-
plavno ogrožena, odločamo se za
manj odporne kmetijske kulture,
ki dajo več pridelka,« je našteval
napake Žlebir.

Zaradi naravnih nesreč je v za-
dnjih 20 letih na svetu umrlo tri
milijone ljudi, od tega 90 odstot-
kov v nerazvitih državah, je pove-
dal Jožef Roškar. Nesreče so bile v
istem času vzrok za preselitev mi-
lijarde ljudi. Večina naravnih ne-
sreč najprej prizadene kmetijstvo.
Najpogosteje so vzrok škode suše
(31 odstotkov), sledi toča (13,3 od-
stotka), neurja (9,7 odstotka), po-
zeba (4,9 odstotka) in škodljivci
(pol odstotka). »V zadnjih desetih
letih smo imeli v Sloveniji štiri
najhujše suše doslej in štiri hude
pozebe. Kmetijstvo temelji na sub-
vencijah. Če je res hudo, prima-
knemo še iz državnih rezerv. V
prihodnje bo treba drugače ravna-

ti, kmetje bodo morali začeti gojiti
nove vrste rastlin, v Sloveniji bo
treba tudi natančneje določiti su-
šna območja,« je menil Roškar. V
Svetovni meteorološki organiza-
ciji so se odločili, da bodo poskusi-
li škodo zaradi naravnih nesreč v
desetih letih zmanjšati za polovi-
co, predvsem z natančnejšimi in
čedalje bolj dolgoročnimi napo-
vedmi vremena, pa tudi rednim
objavljanjem vodnih bilanc; te Ar-
so že objavlja na spletni strani.
Največje težave so sicer z napove-
dovanjem poletnih neurij, saj se
močni nevihtni oblaki lahko ra-
zvijejo v pičli uri, točo pa lahko z
gotovostjo napovedo le deset mi-
nut, preden začne pustošiti.

Jožef Roškar je po razmeroma
nezanesljivih podatkih napove-
dal, da bodo letos junij, julij in av-
gust od povprečja toplejši za eno
stopinjo Celzija, padavine pa bodo
normalne: »Sezonske metode na-
povedovanja vremena so še zelo
poskusne, vendar postajajo čeda-
lje bolj zanesljive. Po teh napove-
dih bo letošnje poletje toplo in raz-
meroma suho.«

Najnižja temperatura v Sloveni-
ji je bila leta 1968 izmerjena na
Babnem polju (–34,5 stopinje Cel-

zija), najvišja pa v Črnomlju leta
1950 (40,6 stopinje Celzija). Najhi-
trejši sunki vetra, zlasti burje na
Primorskem, dosežejo 180 kilo-
metrov na uro.
Borut Tavčar

Svetovni dan meteorologov

Naravnih nesreč bo še več
Kmetijstvo se bo moralo prilagoditi spreminjajočemu se podnebju – V Sloveniji
povzroči največ škode suša – Poletje bo za eno stopinjo toplejše od povprečja
Ljubljana – »Podnebje, vreme in voda povzročijo 90 odstotkov naravnih nesreč in 65 odstotkov vse škode za-
radi njih. Pogostnost nesreč in zlasti škode bo naraščala, že zdaj pa dosega dva do pet odstotkov bruto doma-
čega proizvoda,« je ob včerajšnjem svetovnem dnevu meteorologije povedal Jožef Roškar, direktor urada za
meteorologijo na agenciji za okolje. Roškar je med glavne elemente, ki lahko zmanjšajo posledice nesreč, naštel
zlasti upoštevanje vnaprejšnjih opozoril meteorologov in prilagajanje naravnim danostim.

»Pomembno je, da snovi, ki jih
vsebujejo nekatera zdravila, pred-
vsem citostatiki, zdravila, ki vse-
bujejo hormone, in antibiotiki, ne
pridejo v okolje ali vodo, saj lahko
pomembno spremenijo okolje.
Tako na primer odmetavanje anti-
biotikov med navadne odpadke
pospeši razvoj na antibiotike od-
pornih mikroorganizmov, posle-
dica pa je zmanjšana učinkovitost
antibiotikov pri ljudeh. Zato so
zdravila obravnavana kot nevarni
odpadki in jih je treba tako tudi
uničevati. Prej so zbirale nepora-
bljena zdravila lekarne. Pošiljale
so jih veledrogerijam, te pa so jih
uničile,« je pojasnila Čufarjeva. Po
pravilniku lahko zbirajo nevarne
odpadke le gospodarske družbe ali
samostojni podjetniki, ki so regi-
strirani za zbiranje nevarnih od-
padkov. Lekarne ne sodijo v nobe-
no od teh dveh skupin. Veledroge-
rije bi se lahko ukvarjale z ostanki
zdravil, vendar so obvestile lekar-
niško zbornico, da se ne bodo. Ta-
ko zdaj zbirajo zdravila tisti, ki zbi-
rajo tudi nevarne odpadke, kar je
po občinah urejeno različno. Naj-
večkrat zbirajo nevarne odpadke
komunalne službe. Lekarniška
zbornica je priporočila lekarnam,
naj pridobijo podatke pri lokalnih
organih in o tem obvestijo pacien-
te. Naš bralec je vrgel stekleničko z

ostankom antibiotika v prvi sme-
tnjak pred lekarno.

Čufarjeva meni, da bi farmacev-
ti morali biti vključeni v zbiranje
zdravil, saj bi tako lahko vodili tu-
di evidenco, katera zdravila ljudje
mečejo stran, in ugotavljali vzroke
za to. Količina izdanih zdravil in
stroški zanje so namreč vsako leto
večji. Tako smo lani iz javne zdra-
vstvene blagajne porabili za 66 mi-
lijard zdravil. Strokovnjaki meni-
jo, da desetina teh zdravil (za šest
milijard) konča med odpadki.
Prav tako bi farmacevti lahko skr-
beli za ločevanje neporabljenih
zdravil, saj vsa morda niso nevarni
odpadki in je po nepotrebnem po-
rabljenega preveč denarja za nji-
hovo popolno uničenje. S proble-
mom je Čufarjeva seznanila tudi
ministrstvo za zdravje.

Direktor direktorata za zdra-
vstveno varstvo na ministrstvu za
zdravje Janez Remškar je včeraj
potrdil, da sedanje razmere niso
urejene. Napovedal je, da bo v
kratkem poskušal najti ustrezno
rešitev z ministrstvom za okolje.
»Dokler ne bo to urejeno, prosimo
ljudi, naj nosijo ostanke zdravil na
komunalo, ali še bolje, da jih obdr-
žijo doma, dokler ne bomo zbira-
nja zdravil ustrezno uredili in o
tem obvestili javnosti.«
Milena Zupanič

Kam z neporabljenimi tabletami?

Lekarne ne jemljejo
več starih zdravil
Zdravila so nevarni odpadki, zato jih ne bi smeli
metati v smeti – Nesti jih je treba na komunalo
Ljubljana – »V lekarnah ne sprejemajo več neporabljenih zdravil,« nas je
opozoril bralec. Pred dnevi je odnesel v centralno lekarno v Ljubljani
ostanek tekočega antibiotika za otroka, kakor je bil vsa leta pač navajen,
vendar stekleničke niso sprejeli. Lekarnam, ki so bile leta in leta poobla-
ščene za zbiranje in nadzor nad strokovnim uničenjem neporabljenih
zdravil, od lani ta dejavnost zaradi novega pravilnika s področja varstva
okolja ni več omogočena, je povedala predsednica lekarniške zbornice
Andreja Čufar. Kam torej z neporabljenimi zdravili?

V začetku leta so pobudniki za
šolo po meri človeka med
drugim menili, da je učbenikov
in drugih učnih gradiv preveč in
da bi si morali šolarji več
zapisovati v zvezke, saj so ti
nekakšno ogledalo njihovega
dela v šoli.

Fo
to

Iv
an

G
er

en
če

r
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Srečanja v Novi Gorici se je ude-
ležilo 48 od 53 ravnateljev gimna-
zij iz vse Slovenije. Izhodišča za re-
formo, ki jih je ministrstvo objavi-
lo na svojih spletnih straneh, so
pri ravnateljih zbudila precej po-
mislekov. Objava naj bi namreč
sporočala, da so ključne točke re-
forme že določene, največ očitkov
pa je bila deležna 17. stran izho-
dišč, na kateri so zapisani predlogi
predmetnikov. Vendar pa je mini-
ster poudaril, da so ta izhodišča le
podlaga za nadaljnjo razpravo, v
katero želi vključiti čim več stro-
kovne javnosti. Tudi direktorica
urada za razvoj šolstva in članica
komisije za prenovo gimnazij An-
dreja Barle je poudarila, da je

objava izhodišč le prvi korak pre-
nove. V začetku aprila bo organizi-
ran tudi posvet v državnem svetu,
šele potem bo izhodišča lahko
obravnaval strokovni svet.

»Reforma temelji na večji avto-
nomiji šol, tako pri oblikovanju in
organiziranju predmetnika, kakor
tudi pri vključevanju vsebin in uč-
nih načrtov v sam pedagoški pro-
ces,« je pojasnil ključne točke re-
forme minister in dokument,
objavljen na spletnih straneh mi-
nistrstva, označil za dobrega. Pre-
pričan je tudi, da bo reforma sledi-
la načelom šolskih reform v dru-
gih evropskih državah. Razširil naj
bi se predmetnik in povečal izbir-
ni del vsebin na šolah. Na dvom

nekaterih ravnateljev, ali bodo vse
šole zmogle zagotoviti dovolj iz-
birnih vsebin, je Barletova odgo-
vorila, da je deset ravnateljev iz ze-
lo različnih šol v različnih regijah
že naredilo simulacije predmetni-
kov. Na vprašanje, ali ni strahu, da
bi se zaradi večje izbirnosti še
zmanjšalo zanimanje za naravo-
slovne predmete in potem tudi za
tovrstne fakultete, je Milan Zver
odgovoril: »Poskusili bomo pro-
movirati deficitarne poklice in
smeri.«

Objavo dokumenta na spletu je
ravnatelj prve gimnazije v Celju
Jože Zupančič označil za neodgo-
vorno ravnanje. »Osnovna napaka
je ta, da ni analiz učnih načrtov gi-
mnazij. Šele potem se lahko zač-
nemo pogovarjati o predmetni-
kih,« je dejal in še poudaril, da bi
moralo biti ocenjeno sedanje delo
in našteti vsi pravilniki in zakoni,
ki se bodo zaradi reforme spreme-
nili.

Ravnatelji so na skupščini opo-
zorili tudi na težave z maturo. Ta
naj bi postala normalen konec šo-
lanja, ne pa vodilo programa, kar
je bila doslej. Direktor direktorata
za srednje šole Janez Mežan je po-
jasnil, da bo primernost veljavne
mature in morebitne potrebne
spremembe proučila posebna de-
lovna skupina. Ravnatelji so tudi
predlagali, naj ministrstvo vzame
pod svoje okrilje različna tekmo-
vanja, ki so prepogosto predmet
manipulacij in celo pogoj za vpis
na nekatere šole.
Majda Dodevska

Skupščina Skupnosti gimnazij o predvideni reformi

Največ očitkov je letelo
na predloge predmetnikov
Ravnatelji gimnazij: pred reformo analizirati dobre in slabe točke programov
Minister za šolstvo in šport želi v razpravo vključiti strokovno javnost
Nova Gorica – Minister za šolstvo in šport Milan Zver se je včeraj v Novi Gorici udeležil skupščine Skupnosti gi-
mnazij. Z ravnatelji se je pogovarjal o predvideni reformi gimnazij. Poudaril je, da bo avtonomnost šol poslej ve-
čja in da so sedanja izhodišča za reformo samo podlaga za javno razpravo.
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