
Spoštovane bralke in bralci, 

v rokah imate prvo številko Naravoslovne solnice, 
ki jo je izdala Pedagoška fakulteta Univerze v Lju-
bljani. Kot je bilo napovedano, smo izdajanje Na-
ravoslovne solnice prenesli z  založbe Modrijan na 
Pedagoško fakulteto v Ljubljani. S tem smo vsaj za 
nekaj časa rešili dobro in potrebno revijo pred uki-
nitvijo. Mesto glavne urednice je ponovno prevzela 
dolgoletna urednica Solnice Zvonka Kos, razširili 
smo uredniški odbor in krog strokovnih sodelav-
cev. Vse to naj bi vodilo k še večji aktualnosti in 
uporabnosti prispevkov v šoli in vrtcu. 

Revija bo tako kot doslej izhajala trikrat letno v 
enakem obsegu in s podobno strukturo prispevkov.  
Edina sprememba je zmanjšanje števila plakatov. 
Tako bo plakat kot priloga izšel le enkrat letno.  
Delno je razlog za to spremembo pomanjkanje 
uporabnih in zanimivih idej za tovrstne predstavi-
tve, delno pa  preusmeritev na še vedno ne dovolj 
razvito področje preverjanja znanja, zato je bila 

prva odločitev novega uredniškega odbora tudi 
nova rubrika Preverjanje znanja. 

Pomembni del revije predstavljajo prispevki iz 
šol in vrtcev, ki predstavljajo uspešno izvedene 
učne enote ali posamezne naravoslovne  dejavno-
sti,  zato ponovno vabimo učiteljice in učitelje ter 
vzgojiteljice in vzgojitelje k sodelovanju. Tako kot 
doslej bomo vaše sodelovanje nagradili z dobro 
knjigo. 

Kljub slabim časom bomo skušali revijo Naravo-
slovna solnica izdajati po nizki ceni za strokovno 
revijo z relativno nizko naklado. Upam pa tudi, da 
cena ni edini faktor pri odločanju o tem, ali ostaja-
te bralci in sodelavci Naravoslovne solnice. 

Ker je to decembrska številka v prednovoletnem 
času, želim vsem bralkam in bralcem ter sodelav-
kam in sodelavcem uspešno novo leto 2012. 

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 januarja. 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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