
VLOGA ZA POTRDITEV 
KOMISIJA ZA UČBENIKE 

Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje 

STROKOVNI SVET RS ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

I. PODATKI O PREDLAGATELJU 

Ime/naziv:       
 
Točen naslov:       
 
Telefon/faks:       
 
Spletna stran:       
 
Elektronski naslov:       
 
Ime in priimek urednika:       
 

II. PODATKI O VLOGI 

Naslov učbenika:       
 
 
 

Podnaslov:       
 
 
 
(program, modul/vsebinski sklop, predmet; npr. učbenik za modul Trajno pecivo v programu Slaščičar) 
Učbenik bo izdan v:  enem delu  več delih 
  drugo:       

Oblika učbenika: Leto izida:       
 tiskana  elektronska  tiskana in elektronska 

Vrsta potrditve:  prva potrditev  ponovna potrditev* 

Avtor/Avtorji:       
 
 

Prevajalec/Prevajalci:       
 
 
Ilustrator:       
 
 

Fotograf:       
 

Tehnične risbe:       
 
 

Avtor multimedijskih elementov:       
 

Likovno-tehnični urednik:       
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Recenzent, ki je izdelal oceno skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo 
predmet oziroma področje:  
      
 
(ime in priimek, znanstveni naslov) 
Recenzent, ki je izdelal oceno o metodično-didaktični ustreznosti:  
      
 
(ime in priimek, znanstveni naslov in/ali  naziv) 
Vrste vzgojno-izobraževalnih programov: 

 
 nižje poklicno izobraževanje 
 srednje poklicno izobraževanje 
 srednje strokovno izobraževanje 
 poklicno-tehniško izobraževanje 
 drugo:       

 
Ime programa/programov: (Pomočnik v 
biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, 
Strojni tehnik …) 

      
 
 

Modul (vsebinski sklop), predmet: 
      
 

Število ur/kreditnih točk:  
      

Ime programa/programov: (Pomočnik v 
biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, 
Strojni tehnik …) 

      
 
 

Modul (vsebinski sklop), predmet: 
      
 

Število ur/kreditnih točk:  
      

Ime programa/programov: (Pomočnik v 
biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, 
Strojni tehnik …) 

      
 
 

Modul (vsebinski sklop), predmet: 
      
 

Število ur/kreditnih točk:  
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III.A POPIS LIKOVNO-TEHNIČNIH ELEMENTOV UČBENIKA 

Format:  A4 (210x297)  A5 (148x210mm)  A6 (105x148mm) 

  B4 (250x353mm)  B5 (176x250mm)  B6 (125x176mm) 

  drugo**:         

Predvidena oblika vezave knjige/izdelka:  lepljena v blok  šivana 

  drugo**:       

Platnice:  mehke  trde Papir: - za platnice gramatura:         
 - za knjižni blok gramatura: 80g 90g 100g 








 

- drugo**:                

Predviden obseg v straneh: 
      

Način tiska: enobarven večbarven Predvidena uporaba črk: 
- na platnicah    slog:        

- v knjižnem bloku    velikost:       

Predvideno zunanje oblikovanje knjižnega bloka: 
 enostolpična dvostolpična kombinirana 
oblika knjižne strani    
opomba/-e pod črto    
obrobnica/-e oz. marginalija/-e    

Predvideni načini označevanja vsebin: 
  z barvo  s senčenjem  s simboli 
  drugo**:       

Predvidene vrste ilustrativnega gradiva: 
  diagrami  dokumenti  dokumentarne ilustracije  fotografije 
  načrti  grafikoni  reprodukcije umetniških del  risbe 
  zemljevidi  simboli  tabele  tabele enačb 
  tehnične ilustracije  drugo**:       

Predvideni dodatki h gradivu:      
 
 

III.B POPIS LIKOVNO-TEHNIČNIH ELEMENTOV E-UČBENIKA 
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Dostop do e-učbenika: 
      

E-učbenik je 
 prosto dostopen 
 plačljiv 
 deloma prosto dostopen, deloma plačljiv 

Predvidena zaslonska ločljivost:  
      
 
(minimalna pričakovana vrednost: 1024 x 796 točk) 

Predvidena kvaliteta bitnih slik oziroma fotografij, 
ilustracij, grafičnih ponazoritev:  
      
(minimalna pričakovana vrednost 640 x 480 točk pri 
72 dpi) 

Predvidena kvaliteta video vsebin: 
      
 
(minimalna pričakovana vrednost 320 x 240 točk/850 
kb/s) 

Predvidena kvaliteta avdio vsebin: 
      
 
(minimalna pričakovana vrednost 96 kb/s) 

E-učbenik je pripravljen za delovanje na vseh operacijskih sistemih in v vseh spletnih brskalnikih ( npr. 
Firefox, Explorer, Safari, Chrome …) 

 da   ne  drugo:       
 
E-učbenik upošteva standarde W3C 

 da   ne  drugo:       
 
E-učbenik za polno delovanje potrebuje dodatne vtičnike 

 da   ne  drugo:       
 
Predvideni elementi-gradniki podajanja vsebin 

 besedilo 
 video 
 glasba 
 tehnične ilustracije 
 grafične ponazoritve 
 tabele 

 povezave na zunanje 
(spletne) vsebine 

 nadbesedilo 
(hipertekst) 

 risbe 
 tabele enačb 

 fotografije 
 simulacije 
 notni zapisi 
 reprodukcije 

umetniških del 
 slovar novih pojmov 

 animacije 
 zvočni primeri 
 zemljevidi 
 načrti 
 simboli 
 drugo**:       

 
Struktura vodenja in usmerjanja po vsebinah 

 kazalo)  
 ni prisotna 

 zemljevid spletne 
strani 

 iskalnik  nadbesedilo (hipertekst 

 
Predvideni medijski elementi 

 novice   igre  orodja za 
skupinsko delo 
(forum, skupni 
delovni prostori, 
Wiki …) 

 orodja za 
komunikacijo 
(elektronska pošta, 
klepetalnice, poštni 
seznami … ) 

 drugo**:       

 
Predvideni dodatni načini posredovanja vsebin 
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 dlančnik  
 mobilni telefon  
 drugo**:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. IZJAVA O TEHNIČNI, ESTETSKI IN VIZUALNI USTREZNOSTI 

Podpisani       
(ime in priimek likovno-tehničnega urednika, z velikimi tiskanimi črkami) 

sem pregledal učbenik, ki je naveden v točki II. tega obrazca, in izjavljam, da je z vidika tehnične opreme, 
splošnih norm estetskega oblikovanja ter vizualne podobe ustrezen.  
 

Podpis: 
 
 

V. IZJAVA LEKTORJA O JEZIKOVNI PRAVILNOSTI IN USTREZNOSTI 

Podpisani       
(ime in priimek lektorja, z velikimi tiskanimi črkami) 

sem pregledal celotno besedilo učbenika, ki je naveden v točki II. tega obrazca, in izjavljam, da je jezikovno 
pravilno in ustrezno.  
 
 

Podpis: 
 

VI. IZJAVA O UREJENIH MATERIALNIH AVTORSKIH PRVICAH 

Izjavljam/-o, da imamo za učbenik, ki je naveden v točki II. tega obrazca, urejene materialne avtorske pravice.
  
 
 
Žig in podpis odgovorne osebe predlagatelja: 
 
 
 

VII. OPOMBE** 
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Datum:       ŽIG Podpis odgovorne osebe: 
 
 

* razlogi za ponovno potrditev so navedeni v prilogi, ki je del te vloge 
** če v rubriko ni mogoče vključiti vseh navedb, jih navedite v prilogi, ki je del te vloge 
 
 


