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|\4LADINSKA KNJIGA ZALOZBA d. d., Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana

It.

Sklep o pokditvi mora biti objavljen v ucnem gradivu v taki vsebini, kot je navedeno v prvi todki tega

sKrepa,

Republika Slovenija, Strokovni svet Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje, Masarykova 16,

1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 25, dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja

(Uradnl list RS, st, 11s/03 * ZOVFI-UP83) in 15, in 16. clena Pravilnika o potrjevanju udbenikov (Uradni

lisi RS,57/2,6.2006 )ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju ucbenikov

(Uradni list RS, St.45/2010) in spremembah Pravilnika 9 potrjevanju udbenikov (Uradni list RS, 5t

5212011\ na zahtevo siranke MLADINSKA KNiIGA ZALOZBA d, d., Slovenska c, 29, 1000 Liubljana, v

zadevi potrditve udben ikov, naslednji

SKLEP
o potrditvi udbenika

l

Skokovni svet Republike Slovenije za sploino izobra2evanje je na svoji 150. seji dne 21.6 2012 na

pocllagi 25. ilena Zakona o organlzaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Uradni listRS, St 
.115/03

- ZOVFI-Up83) in 15, in 16. clena Pravilnika o potrlevanju udbenikov (Uradni list RS 57/2 6 2006 ) ter

Pravilnika o spiemembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju udbenikov (Uradni list RS, 5t.45/2010) in

spremembah Pravilnika o potrjevanju udbenikov (Uradni list RS, 5t. 52/2011) - v nadaljevanju Pravilnrk

- sprelel sklep 5t. 6130-1/2012/105 o potrditvi udbenika:
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Uvoieni udbeniki morajo imeti na notranji naslovni strani udnega gradiva ali vsaj na delni naslovnt strani

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

ill-a-d-rnska kniiga Zaloiba d'd'
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tv.

ZaloZnik je dolZan izdati udno gradivo v taki vsebini in obliki, kot je bila potrjena na strokovnem svetu. V
'14 dneh po ilidu udnega gradiva mora predlagatelj tri izvode udnega gradiva predloZiti Komisiji za

udbenike na naslov Pollanska 28, 1000 Ljubljana (sedeZ Komisije za udbenike).

Obrazloiitev:

Strokovni svet Republike Slovenije za sploSno izobraZevanje je,

udbenike, ugotovil, da:
. je vloga oddana v postopek potrjevania v skladu z 9., 10,,

na osnovi predloga Komisije za

11. clenom Pravilnika o potrjevanju

UCDENIKOV,

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

o je prejela pozitivno oceno o skladnosti udbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami,

opredeljenimi v udnem nadrtu oziroma katalogu znanja.

Glede na zgoraj navedeno je Strokovni svet Republike Slovenije za sploino izobraievanje odlodil kot

izhaja iz lzreka tega sklepa.

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

priioZba na Ministrstvo za izobra2evanje, znanost, kulturo in 5port, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,

Postooek vodila: Komisiia za udbenike

Janez Me2an l. r.

Sirokovnega weia RS

sploino izobraZevanje

Vroditi:

- predlagaielju

- Komisija za udbenike

- arhiv Strokovnega sveta RS za sploino

- arhiv MIZKS

izobrazevanje
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