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Vloga za imenovanje recenzentov za učbenik za naravoslovje v 6. razredu OŠ - 
popravek 
 
Spoštovani! 
 
Pošiljam vam popravljeno vlogo za imenovanje recenzentov za učbenik Spoznavamo naravo 6, ker je 
bila v prvem dopisu napaka pri referenci enega od predlogov za recenzente. Vloga se nanaša na 
učbenik, ki smo ga napisali: dr. Tinka Bačič, dr. Mojca Vilfan, dr. Simona Strgulc Krajšek, dr. Jasna 
Dolenc Koce in Vane Krajšek. Izjavljamo, da je učbenik napisan v skladu z učnim načrtom za predmet 
naravoslovje v 6. razredu OŠ, ki je bil sprejet leta 2011. Učbenik je prosto dostopen na spletni strani:  
http://botanika.biologija.org/spoznavamonaravo/.  
 
Za učbenik predlagamo naslednje recenzente: 

1. Strokovni recenzent za biološke vsebine: izr. prof. Nejc Jogan, univ. dipl. biol. 
Predlagani recenzent je zaposlen na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v 
Ljubljani, kjer je predstojnik Katedre za botaniko. (COBISS: 
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20110920101154-12583.html)  

2. Strokovna recenzentka za fizikalne vsebine: doc. dr. Mojca Pavlin, univ. dipl. fiz. 
Predlagana recenzentka je zaposlena na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je 
vodja Skupine za nano in biotehnološke aplikacije. (COBISS: 
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20110920101255-19225.html)  

3. Strokovna recenzentka za kemijske vsebine: dr. Nevenka Kožuh Eržen, univ. dipl. kem. 
Predlagana recenzentka je bila več let zaposlena na Fakulteti za veterino Univerze v Ljubljani, 
trenutno pa je zaposlena na Oddelku za splošno fizikalno-kemijsko analitiko podjetju Krka. 
(COBISS: http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20110920101343-11780.html)  

4. Strokovna recenzentka za biološke vsebine in metodično-didaktično ustreznost:  
doc. dr. Barbara Vilhar, univ. dipl. biol. Predlagana recenzentka je zaposlena na Oddelku 
za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je predavateljica na Katedri za 
botaniko in na Katedri za metodiko biološkega izobraževanja. (COBISS: 
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20110920101434-12039.html)  

5. Strokovna recenzentka za metodično-didaktično ustreznost: Katarina Kunaver Jager, univ. 
dipl. biol. Predlagana recenzentka ima dolgoletne izkušnje pri poučevanju biologije in 
naravoslovja v osnovni šoli. Trenutno je zaposlena na OŠ Rihard Jakopič in ima pedagoški 
naziv svetovalec. 

Učbenik bo pregledala tudi Meta Petrič Puklavec, univ. dipl. psih., klinična psihologinja, ki ima 
dolgoletne izkušnje pri delu z osnovnošolci.  
Vsi predlagani recenzenti so z našim predlogom seznanjeni in so pripravljeni brezplačno strokovno 
pregledati učbenik. 
 
Prosimo, da nadomestite prejšnjo vlogo z novo in za čimprejšnji odgovor v zvezi z vašo odločitvijo. 
Hvala za razumevanje. 
 
S spoštovanjem, 

Tinka Bačič 


