
OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA 
KOMISIJA ZA UČBENIKE 

STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

I.  PODATKI O UČBENIKU                                             (Izpolni založnik pred oddajo 

recenzentu.) 
 

Naslov učbenika:       
 
Oblika učbenika:       
(tiskana, elektronska, tiskana in elektronska) 
Avtor/Avtorji:       
 
Založba:       
 
Učbenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojno-izobraževalnemu/-im programu/-om: 

 
 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:  
      

II.  VRSTA RECENZIJE                                                                     (Založnik označi vrsto 

ocene.) 
 

 Ocena skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet 
oziroma področje 
 Ocena metodično-didaktične ustreznosti 

 
Izjavljamo, da je učbenik recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. člena Pravilnika 
o potrjevanju učbenikov. 
 
Datum oddaje učbenika: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis odgovorne osebe založnika: 
                                                                                     Žig 
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III.  PODATKI O RECENZENTU 

Ime in priimek:       

Izobrazba:       

Naziv:       
(mentor, svetovalec, svetnik) 
Znanstveni naslov:       
(npr. redni profesor, izredni profesor, docent, asistent, predavatelj višje strokovne šole) 
IV.  BIBLIOGRAFIJA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Avtorstvo gradiv:       
 
 
Recenzija gradiv, sekundarno avtorstvo:       
 
Druge aktivnosti:       
 (npr članstvo v komisijah, mentorstvo ...) 
 

V.  PISNA OCENA                                                               (Recenzent označi vidik opravljene ocene.) 

 
 Ocena skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo 

predmet oziroma področje 
 Ocena metodično-didaktične ustreznosti 

 
Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela učbenika: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.  POVZETEK OCENE 

V skladu s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov sem pregledal-a učbenik        
 
Moje pripombe so bile ustrezno upoštevane: 

 da  
 ne  
 jih nisem imel-a 

 
Pregledani učbenik:  

 v celoti ustreza  delno ustreza  ne ustreza 
 

 
 

VII.  DODATNE OPOMBE 
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Datum:              Podpis recenzenta: 
 
 
 

 


