
FI
REPUBLIKA .9 SLOVENIJA

STROKOVNI SVET RS ZA
SPLOSNO IZOBRAZEVANJE

1000 Ljubljzura Masarykova 16

Datum: 2. 2.2012
Stevilka: 01 300-1 5 I 201 2

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

1000 Ljubljana, izdaja na podlagi25. clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja

(Uradni lisiRS, St, 115/03 -ZOVFI-UP83) in 15, in 16. dlena Pravilnika o potrjevanju ucbenikov (Uradni

list RS, 57t2,6.2006 ) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrlevanju udbenikov

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

iZtZOll) na zahtevo stranke MLADINSKA KNJIGA Z LOZBA d. d,, Slovenska c, 29, 1000 Ljubljana, v

zadevi potrditve udbenikov, naslednji

SKLEP
o ootrditvi ucbenika

t,

Strokovni svet Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje je na svoji 147. seji dne 2. 2' 2012 na

podlagi 25. dlena Zakonao organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS, 5t. 115/03

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

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

spremembah pravilnika o potrjevanju ucbenikov (Uradni list RS, 3L5212011)-v nadaljevanju Pravilnik

- sprejel sklep 5t. 6130-112012/11 o potrditvi ucbenika:

naslov:

vrsta programa:

predmet:

razred',

avtor:

lektor:

recenzent:
likovno-tehnicni urednik:

urednik:
ilustrator:

fotograf:

leto izdaje:

zaloZnik:

LIKOVNA VZGOJA 6, udbenik za likovno vzgojo v 6' razredu osnovne

Sole

osnovnoSolsko izobraZevanje

likovna vzgoja
n

Beatriz Tom5id Cerkez

Tine Logar

mag, Roman Mak5e, Barbara Tacar

Peter Svetek

Metka PuSenjak

Peter Ciuha et al.

arhiv MKZ et al.

2010
MLADINSKA KNJIGA ZALOZBAd. d,, Slovenska c. 29, 1000 Ljubljana

il,

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

sklepa.

ilt,

Uvo2eni ucbeniki morajo imeti na notranji naslovnistrani ucnega gradiva ali vsaj na delni naslovni strani

posebne priloge, kije sestavni del udnega gradiva, navedbo sklepa o potrditvi udbenika



tv,

Zalo1nikje dolZan izdati udno gradivo v taki vsebini in obliki, kot je bila potrjena na strokovnem svetu. V

14 dneh po izidu udnega gradiva mora predlagatelj tri izvode ucnega gradiva predloZiti Komisiji za

ucbenike na naslov Poljanska 28, 1000 Ljubljana (sedeZ Komisije za ucbenike)'

ObrazloZitev:

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

ucbenike, ugotovil, da:

o je vloga oddana v postopek potrjevanja v skladu z 9,, 10., 11, clenom Pravilnika o potrjevanju

ucbenikov,
. vloga vsebuje vse elemente ki so opredeljeni v 3, clenu Pravilnika o potrjevanju udbenikov,

. je prejela splo$no pozitivno oceno javnega zavoda v skladu z 8. dlenom Pravilnika o potrjevanju

ucbenikov.

Glede na zgoraj navedeno je Strokovni svet Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje odlocil kot

izhlaiz izreka tega sklePa.

pravni pouk: Zoper ta sklep je v roku '15 dni od prejema dovoljena, v skladu z 19. clenom Pravilnika,

prito2ba na Ministrstvo za Solstvo in Sport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.

Postopek vodila: Komisija za ucbenike

Janez MeZan l.r,

nik Strokovnega sveta RS

sploSno izobraZevanje

Vroditi:

- predlagatelju

- Komisija za udbenike

- arhiv Strokovnega sveta RS za sploino izobraZevanje

- arhiv MSS


