
Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni poverjeniki revije Presek!
Prosim preberite ta dopis. Če nimate časa ali interesa, ga prosim

posredujte kolegu iz matematično-fizikalnega kolektiva.

Presek je revija z dolgo tradicijo in izdajatelji upamo tudi visokim ugledom. Namenjena je srednješolcem, osnovno-
šolcem zadnje triade in ostalim, ki jih zanimajo naravoslovje, matematika, fizika, astronomija in računalništvo. Izdaja
jo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Ustvarjalci jo delamo z ljubeznijo, naš namen je širjenje
naravoslovne pismenosti in ne zaslužek. Želimo si, da bi dosegli čim širši krog bralcev.

Revija je izjemno koristna za vse, ki se nameravajo udeležiti tekmovanj iz naravoslovja na katerikoli stopnji,
saj vsako številko spremlja priloga z obilico tekmovalnih nalog. Vsebina Preseka so

• članki z matemtično, fizikalno, astronomsko in računalniško vsebino

• zbrike zabavnih nalog in poskusov Poizkuševalnica doma in Razmisli in poskusi

• utrinki iz narave v rubriki Naravoslovna fotografija

• prispevki bralcev in poročila o tekmovanjih

• zabavna znanost - nagradna križanka, sudoku, križne vsote ali futošiki

Prav posebej skrbimo, da so prispevki v reviji napisani na primernem nivoju.
Podpora učiteljev in poverjenikov, ki skrbite za nove naročnike, je ključna. Prosimo vas, da z našo revijo seznanite

čimveč vaših učencev oz. dijakov, ki bi jih lahko revija zanimala. Hkrati vas vabimo k sodelovanju pri ustvarjanju
vsebine, tako s kritiko, kot s predlogi in prispevki. Menim, da je Presek pomemben pri vzbujanju pozitivnega odnosa
do naravoslovja pri mladih, saj nudi kanal, skozi katerega lahko usmerijo svojo kreativnost in energijo.

Odprt sem za vse predloge in z veseljem bom prisluhnil idejam, ki bodo po vašem mnenju izboljšale vpliv revije.
Dosežete me na elektronskem naslovu Ales.Mohoric@fmf.uni-lj.si.

Lep pozdrav,
Aleš Mohorič

odgovorni urednik

Navodila za naročilo revije

V prilogi vam pošiljamo naročilnico na PRESEK za šolsko leto 2017/2018. Prosimo, če najprej preverite podatke o
vaši šoli in poverjeniku na nalepki v zgornjem delu naročilnice. Če so podatki pravilni, pod točko 1. ne vpisujte ničesar,
v nasprotnem primeru pa vpišite popravke. Na nalepki so tudi podatki o vašem zadnjem naročilu revije. Upoštevane
so že morebitne spremembe, ki ste jih nekateri sporočali ob koncu prejšnjega šolskega leta.

Pod točko 2. navedite, koliko izvodov revije naročate za šolo. Račun se bo glasil na šolo, letna naročnina pa znaša
19,20 EUR. Če nam naročilnice ne boste vrnili ali pa ne boste vpisali števila naročenih izvodov, bomo to upoštevali
kot obnovo naročila, ki je napisano na nalepki na vrhu naročilnice.

Pod točko 3. navedite, koliko izvodov revije naročate za učence šole. Letna naročnina znaša 19,20 EUR, v primeru
večjega naročila (vsaj pet izvodov) pa je naročnina znižana na 16,80 EUR. Račun se bo glasil na poverjenika, če pa
poverjeniki ne želite zbirati denarja za naročila učencev, v tabelo vpišite njihove podatke, da vam bomo lahko poslali
posamezne račune in položnice zanje. Seveda so možne tudi kombinacije (nekaj učencev dobi svoje račune, skupinski
račun za ostale pa dobi poverjenik). Račune bomo pošiljali predvidoma v decembru 2017.

Prosimo vas, da nam izpolnjeno naročilnico pošljete najkasneje do 10. oktobra 2017, vaša naročila pa sprejemamo
tudi po elektronski pošti na naslov narocila@dmfa.si. Potem vam bomo poslali tudi dodatne izvode revije, če ste
jih s prvo pošiljko prejeli premalo glede na vaše naročilo. Če ste jih prejeli več, nam jih ni treba vračati. Lahko jih
brezplačno razdelite med učence, učitelje ali izročite šolski knjižnici.

Če bi vaši učenci, dijaki ali profesorji želeli prejemati revijo in račun na domači naslov, najdete na hrbtni strani tudi
dve naročilnici za posameznike (lahko jih dodatno razmnožite med zainteresirane).

V primeru morebitnih nejasnosti smo vam na voljo na telefonski številki (01) 4766 633. Vse informacije, cenike in
naročilnico pa najdete tudi na Presekovi spletni strani http://www.presek.si/.

Matjaž Zaveršnik
vodja centra za strokovni tisk

V Ljubljani, dne 1. septembra 2017.



DRUŠTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV – ZALOŽNIŠTVO
Jadranska ulica 19, p. p. 2964, 1001 Ljubljana Elektronska pošta: narocila@dmfa.si
Telefon: (01) 4766 633 Telefaks: (01) 4232 460, 2517 281

N A R O Č I L N I C A

(za posamezne naročnike)

Naročam revijo PRESEK – list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. V šolskem letu izide 6 številk
revije. Naročnina za šolsko leto 2017/2018 znaša 19,20 EUR, za tujino pa 25 EUR. Naročnina se avtomatično obnavlja
do preklica.

Revije mi pošiljajte na naslov:

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in pošta:

Kontaktni telefon ali elektronska pošta (neobvezno):

Izjavljam, da bom račun poravnal(a) v zakonitem roku.

Kraj in datum: Podpis:
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