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vLoztscE

Republika Slovenija, Strokovni svet Republike Slovenije za sploino izobra2evanje, Masarykova l6 1000 Ljubljana'

irO.fu nu podtagi i5. dtena Zakona o oiganizaciji in fininciranju vzgoje in izobrazev-anja (Urldll':l RS'5t 115/03 -
iOVrr-UpAS) ii t S. in t O, dlena Praviliika o pbt4evanlu udb-enikov (Uradni list 

B9r -11{2: 
6 2006) ter Pravilnika o

iprememnan, dopolnitvah pravilnika o potrlevanju udbenikov (Uradni list RS, St. 4512010) in spremembah Pravilnika

o-potrj|*nj, udbenikov (Uradni list n'S, 6t. sziZOttl na zahtevo stranke MLADINSM KNJIGA ZALOZBA d' d,

Slovenska c ZS, tOOO Ljubljana, v zadevi potrditve udbenikov, naslednji

SKLEP
o potrditvi udbenika

strokovni svet Republike sloveniie za sploSno izobraZevanje je na svoji 1as 99i !ne. f!,^10 2011 na podlagi 25'

JfLn. Zuf,onu o organizaciji in fininciranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni listRS, St 1'1t03- ZOVFI-UPB3) in 15

,-iO et.nu pravilnika o pohjevanju udbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah,

dopolnitvah pravilnika o poirlevanju udbenikov lUradni tist RS, 5t. 45/2010) in spremembah 
-Pravllnika 

o potrjevanju

,eir.if,.r (Uradni list n'S, dt SZlZOfll - v nadaljevanju Pravilnik - sprelel sklep 51 6130-1/2011/107 o potrditvi

udbenika:

naslov:
vrsta programa:

predmet:

razred:

avtor:

lektor:
recenzent:
likovno-tehnidni urednik:

urednik:
ilustrator:
fotograf:
tehnidne risbe:

leto izdaje:

zalo2nik:

GEOGMFIJA 6, udbenik za geografijo v 6 razredu osnovne Sole

osnovnoSolsko izobraZevanje

geografija

6.

Eneja Baloh, Bojan Lenart

Aleksandra Lutar lvanc

dr, Sabina Popit, Andrej Gobec

Peter Svetek

Milivoj Stankovid

Adriano JaneZid, AleS Sedmak

arhiv MKZ et al.

AleS Sedmak

2011
MLADINSM KNJIGA ZALOZBA d. d , Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana

il.

sklep o pohditvi mora biti objavljen v udnem gradivu v taki vsebini, kot je navedeno v prvi todki tega sklepa

1il,



UvoZeni udbeniki morajo imeti na notranji naslovni skani udnega gradiva ali vsaj na delni naslovni strani posebne

priloge, ki je sestavni del udnega gradiva, navedbo sklepa o potrditvi udbenika,

tv.

Zalolnik je dolZan izdati udno gradivo v taki vsebini in oblikl, kot je bila potrjena na strokovnem svetu, V 14 dneh po

izidu udnega gradiva mora predlagatelj tri izvode udnega gradiva predloZiti Komisijl za udbenike na naslov Poljanska

28, 1000 Ljubljana (sedeZ Komisije za udbenike).

Obrazloiitev:

Strokovni svet Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje je, na osnovi predloga Komisije za ucbenike, ugotovil,

da:

o je vloga oddana v postopek potqevanja v skladu z 9., 10., 11, dlenom Pravilnika o potrjevanju udbenikov,

. vloga vsebuje elemente, ki so opredeljeni v 3. dlenu Pravilnika o potrjevanju udbenikov,

o je prejela pozitivno oceno javnega zavoda v skladu z B. dlenom Pravilnika o potrjevanju udbenikov.

Glede na zgoraj navedeno je Strokovni svet Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje odlodil kot izhaja iz izreka

tega sklepa.

Pravni pouk: Zoper ta sklep je v roku 15 dni od prejema dovoljena, v skladu z 19. dlenom Pravilnika, prito2ba na

Ministrstvo za Solstvo in Sport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Postooek vodila: Komisiia za udbenike

' '' '1,. Janez MeZan l.r.
predsednik Strokovnega sveta RS

i,].i za splo5no izobrazevanje

Vroeiti:
- predlagaielju

- Komisija za udbenike
- arhiv Strokovnega sveta RS za splosno izobrazevanje
- arhiv MSS


