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Spoštovane bralke, spoštovani bralci! 

Pred vami je prva številka 18. letnika Naravoslovne 
solnice, kar je v teh časih samo po sebi uspeh. Ponovno 
prinaša prispevke iz prakse, kar si prav tako štejemo v 
dobro, saj je to znak, da revija uspešno prepleta teorijo 
in prakso, razvoj in neposredno uporabo. 

Pomemben del revije je tokrat namenjen mednaro-
dnemu udejstvovanju na področju naravoslovnega izo-
braževanja in predstavitvi rezultatov tega izobraževanja.

 
Članstvo Slovenije v Evropski skupnosti je prineslo 

mnogo novih možnosti za mednarodno sodelovanje 
tudi delavcem v vzgoji in izobraževanju. Mednarodni 
projekti, izmenjave in sodelovanje s šolami in učitelji v 
drugih državah odpirajo pogled čez plot, čez ograje, ki 

si jih pogosto postavimo kar sami. Vabimo vas, da upo-
rabite rezultate mednarodnega sodelovanja, ki so pred-
stavljeni v tej reviji, v prihodnosti pa se pridružite ti-
stim, ki jih soustvarjajo. 

Želimo vam uspešno, zanimivo in izpolnjujoče novo 
šolsko leto.

 Članica uredniškega odbora: 
dr. Ana Gostinčar Blagotinšek

Revija izhaja trikrat na leto – jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 5,80 €. Letna naročnina znaša 16,90 €. Plačuje se enkrat letno 
in sicer novembra. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.

Naslov uredništva, naročanje in oglaševanje:  
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
tel.: 01/5892 341, faks: 01/5892 233 (pripis: za dr. Dušan Krnel), e-pošta: dusan.krnel@pef.uni-lj.si, www.pef.uni-lj.si
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