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DNE:
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-7,

05,

Prilogc

2018

Referent

{\ r,,-'
Jau
Repub|ikaS|ovenija,s!pr9rysvevanje,Masarykova16,1000
i_zdq! na podlagi 25. dlena Zakona o organizaciji in:financiranju vzgoja in izobraievanja (Uradni
!jYb_!ign?,
list RS, 5t' 115/03 - ZOVFI-UPB3) ter Pravilnika o potrjevanju udbenikov'(Uraini list RS, l4l15.S.
ZbtS; in
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju udbenikov (Uradni list
RS, 2T12.6.20'j7)
na zahtevo stranke Zalolba Obzorja d.d,, Partizanska cesta 5, 2000 Maribor, v zadevi potrditve
udbenikov,

naslednji

SKLEP
o potrditvi udbenika
L

Strokovni_svet Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje je na svoji 191. seji dne 26.4.201g
na
podlagi 25. dlena Zakonao organizaciji in financiranju vzgoje inlzobraZevinja (Uradni
list RS, St, 11S/03
ZOVFI-UPB3) ter 14. in 15, dlena Pravilnika o potrjevanju udbenikov (Uradni iist RS, g4ti1.5.
2015) in
Pravif nika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju udbeniiov (Uradni list
RS, 27lZ. 6. Z}jT)

-

v nadaljevanju Pravilnik

-

sprejel sklep

it. 6i3-112019132

,,1,

naslov:

SPRfCHST DU DEUTSCH?

vrsta programa:
predmet:

drugega tujega jezika v 7. razredu osnovne Sole
osnovno5olsko izobraZevanje
nem5dina kot drugi tujijezik

razred:

I

avtor:

lektor:
recenzent:
likovno-tehnidni urednik:
urednik:
grafidni oblikovalec:
ilustrator:

fotograf: r
leto izdaje:
zaloZnik:

-

o potrditvi udbenika:

udbenik

za pouk

nern5kega jezika kot

7.

Herta Ore5id
Vida Jesen5ek
dr. Vida Jesen5ek, Stanka Emer5id
Bojan Zigart
Nevenka Rihter Pede
Bojan Zigart
Ljubo Jandid

Zalolba 0bzorja
2018
Zalolba Obzorja d.d., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor

il.

Sklep o potrditvi mora biti objavljen v udnem gradivu v taki vsebini, kot je navedeno v prvi todki
tega sklepa.
ilt,
UvoZeni udbeniki morajo imeti na notranji naslovni strani udnega gradiva ali vsaj na
delni naslovni strani
posebne priloge, kije sestavni del udnega gradiva, navedbo sklepa potrditvi
o
udbenika,

tv.

Zalolnikje dolZan izdati udno gradivo v takivsebini in obliki, kot je bila potrjena na strokovnem svetu. V

14

dneh po izidu udnega gradiva mora predlagatelj tri izvode udnega gradiva predloZiti Komisiji 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:
je vloga oddana v postopek potrjevanja v skladu 29, 10., 11. clenom Pravilnika o potrjevanju

o
o
.

ucbenikov
vlog? vsebuje elemente, ki so opredeljeniv 3. dlenu Pravilnika o potrjevanju ucbenikov
je prejela pozitivno oceno o skladnosti udbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi
v ucnem nadrtu oziroma katalogu znanja.

Glede na zgoraj navedeno je Strokovni svet Republike Slovenije za sploSno izobraZevanje odlodil kot izhaja

izizrekatega sklepa.
Pravni pouk: Zoper ta sklep je v roku 15 dni od prejema dovoljena, v skladu z 19, dlenom Pravilnika,
prito2ba na Ministrstvozaizobralevanje, znanost in Sport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
Postopek vodila: Komisija za udbenike

Vroditi:

.
-

predlagatelju
Komisija za udbenike
arhiv Strokovnega sveta RS za sploino izobraZevanje
arhiv MIZS

