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Strip Ivana Mitrevskega je izhajal v lokalnem časopisu Kamničan-ka, v času Kamfesta 2020 je 

bil razstavljen na zidu, ki ločuje Smodnišnico in Dom kulture Kamnik v Kamniku, zdaj pa je 

pred nami v knjižni obliki.       Tako je iz lokalnega okoljska in okoljevarstvena problematika 

prerasla v globalno! Namreč povsod so neke velike planine, bistre reke in gozdne živali, ki 

zaradi neosveščenosti, množičnega turizma in profita postajajo vse bolj nezdrave in 

nesrečne. Toda če bi sledili volkulji Beli, bi naši gozdovi po malem spet lahko postali čarobni 

      

Več v Gorenjskem glasu: 

http://www.gorenjskiglas.si/article/20200813/C/200819915/1168/volkulja-bela-in-carobni-

gozd 

In na domači strani : https://ivanmitrevski.com/projects/7223139  

Poznavalsko in angažirano, poučno in spodbudno, kritično in duhovito, humorno! Strip (vmes 

so tudi besedila) je primeren za učence v OŠ, vse od 2. triletja dalje, kot motivacijsko, 

osveščevalno, spodbujevalno, dopolnilno … učno gradivo pa seveda za mlade bralce vseh 

starosti in tudi za odrasle! 

 

Spodbude za branje: 

- Z okoljsko in okoljevarstveno problematiko ste kar seznanjeni, drži? Toda to knjigo vam 

vseeno toplo priporočam. Gre namreč za kombinacijo več stripov in poučnih besedil, 

glavno vlogo pa ima okoljsko in družbeno ozaveščena volkulja Bela … zadeva  

http://www.gorenjskiglas.si/article/20200813/C/200819915/1168/volkulja-bela-in-carobni-gozd
http://www.gorenjskiglas.si/article/20200813/C/200819915/1168/volkulja-bela-in-carobni-gozd
https://ivanmitrevski.com/projects/7223139


- je prikazana kot »ekokriminalka«.       V naslovu je tudi »čarobni gozd«; je potem tudi malo 

pravljica, al' kaj?!   

- Knjiga nima kazala, torej ga naredimo skupaj: 

Večina strani zavzemajo stripi, vmes so pa ta poglavja: 

o V glavnih vlogah nastopajo (str. 5 – aha, volkulja ni edina. So tudi druge živali in 

ljudje.) 

o Kdo je volkulja Bela? (str. 5-6) 

o Še nekaj zanimivosti (str. 7) 

o Kako dobimo čisto vodo? (str. 50-51) 

o Kaj je biotska raznovrstnost in zakaj je sploh pomembna? (str. 57-59) 

o Zakaj se nič ne spremeni? (str. 66-67) 

- Morda si vnaprej razdelimo posamezna poglavja in na srečanju potem poslušamo 

poročevalce, jih sprašujemo, tudi kaj dodamo iz svojega znanja in izkušenj. 

- Poročanje lahko organiziramo kot okroglo mizo, pripoved volkulje Bele idr. 

 

 

Nadaljnje spodbude: 

- Predstavimo najbolj pereče okoljske probleme v našem okolju. Debato podprimo s 

prispevki iz lokalnega časopisa, z domače strani naše občine ali krajevne skupnosti … z 

morebitnimi plakati, letaki. 

- Izdelamo lahko strip, ekokriminalko iz svojega okolja. (Morda jo pošljemo ilustratorju Ivanu 

Mitrevskemu.) 

 

 

mag. Tilka Jamnik 


