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Spoštovane bralke in bralci Naravoslovne solnice, 

ko smo pred dvajsetimi leti izdali prvo številko pri 
založbi Modrijan, je bil namen revije objavljati gradi-
va, ki so nastajala pri reformi osnovne  šole in prehodu 
na devetletko. Za nami so bili tudi Tempus projekti o 
zgodnjem naravoslovju, za katerimi je prav tako ostalo 
veliko gradiv in še več idej o tem, kako posodobiti in 
izboljšati pouk naravoslovja.  Z nami pa je takrat še bil 
profesor Janez Ferbar z neizčrpno zalogo idej o tem, 
kaj učiti in kako učiti naravolosvje. In v   tem času se 
je v svetu začela razvijati idejo o naravoslovni pisme-
nosti. Zamisel o tem, kako naj bi vsak državljan bil 
dovolj naravoslovno razgledan, kar pomeni, da razli-
kuje med   tem, kar je v okviru današnje  znanosti 
mogoče in kar v znanost in še posebej  v naravoslovje 
ne sodi. Tovrstna  razgledanost pomeni, da znamo do-
ločiti mejo med znanostjo - naravoslovjem in med 
tem, kar je znanstveno le na videz, le po zunanjosti in 
besednjaku, ki je pri tem uporabljen. Seveda je za to 
potrebno nekaj znanja in miselnega napora. Ne le zna-
nja o določenem naravoslovnem področju, ampak 
tudi znanja o tem, kako naravoslovje nastaja in misel-
ni napor o tem, da to novo zamisel ali razlago presodi-
mo ali je skladna z ostalimi povezujočimi razlagami, za 

katere vemo, da držijo. To je bila tudi izvirna ideja 
prvih antičnih naravoslovcev, ki so želeli pojave iz na-
rave razložiti s pomočjo narave same, ne pa s pomočjo 
verovanj in nadnaravnih sil. In še danes se mnogi pre-
hitro navdušijo nad nekaterimi novodobnimi teorija-
mi, ne da bi jih poskušali povezati s tem, kar o obrav-
navanem pojavu že vedo in kar o tem uči sodobna 
znanost. Zaradi tega ostaja splošna naravoslovna pi-
smenost poslanstvo Naravoslovne solnice tudi po 
dvajsetih letih.

Jubilejna prva števila dvajsetega letnika Naravoslov-
ne solnice je tudi priložnost, da se zahvalim naši ure-
dnici Zvonki Kos. Zaradi njenih prizadevanj je začela 
Naravoslovna solnica izhajati pri Založbi Modrijan in 
ostala je z nami, tudi ko smo začeli izdajati revijo na 
Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Za dolgoletno sodelovanje se zahvaljujem tudi sode-
lavkam na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 
Ani Gostinčar-Blagotinšek, Barbari Bajd in Darji 
Skribe-Dimec.

 Odgovorni urednik:
dr. Dušan Krnel

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

NARAVOSLOVNA SOLNICA Založnik: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ■ Dekan: dr. Janez Krek ■ Odgovorni urednik: dr. Dušan Krnel ■  
Urednica: Zvonka Kos ■ Jezikovni pregled: dr. Darija Skubic ■ Oblikovanje: Andreja Globočnik ■ Fotografija na naslovnici: Samo Mirt Kavšek ■ 
Prelom: Igor Cerar ■ Tisk: Birografika BORI d. o. o. ■ Uredniški odbor: dr. Ana Gostinčar Blagotinšek, dr. Darja Skribe – Dimec, dr. Barbara Bajd, 
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Lota Gasser, OŠ Spodnja Šiška, Vladka Mladenović, OŠ Ledina


