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Delo je bilo tudi v 2021 razdeljeno na teoretični in aplikativni del, pri čemer zlasti osrednji 

projekt povezuje oba pristopa. 

 

Narava in naravovarstvo v pravljicah (osrednji projekt) 

V preteklih letih pregledano gradivo slovenskega in tujega folklornega gradiva se je v letu 

2021 začelo preoblikovati v idejo o končnem izdelku. Izbrana besedila in nove prevode 

nekaterih magičnih pravljic, ki opazno vsebujejo motive človekovega spoštljivega odnosa do 

občlovekove narave, smo tako opremili z didaktičnimi orodji. Ta so različna in za mlajše 

generacije v fazi preizkušanja: obarvano besedilo, besedilo označeno s kazalkami, vprašanja 

na koncu zgodbe, naravovarstveni moralni nauk na koncu zgodbe po zgledu Charlesa 

Perraulta in podobno. Instruktivno in razlagalno besedilo za odrasle bralce in strokovno 

javnost je pripravljeno posebej. 

 

Praktično naravovarstvo in naravovarstvena vzgoja 

Ob priložnosti 40 letnice Triglavskega narodnega parka v sedanji velikosti smo prispevali 

kratek pregled začetkov vzpostavljanja digitalne informacijske infrastrukture. Besedilo z 

naslovom Ali narodni park potrebuje znanost? je objavljeno na spletnih straneh www.tnp.si. 

V njem je nakazano, da kakovostni podatki o naravi ne le prispevajo k kakovostnemu 

upravljanju in načrtovanju, temveč povezovanje in prevajanje besed visoke znanosti v 



razumljive besede predstavljajo osnove, »zaradi katerih bomo mi in naši zanamci ta svet 

spoštovali.« 

Prav tako za narodni park je bil pripravljen program za izobraževanje vodnikov, in sicer 

Ekosistemsko-botanični modul z naslednjimi petimi predmeti: Izhodišča ekološke etike, 

Značilnosti naravoslovnih podatkov, Človekove vrline v odnosu do ostale narave, Specifika 

komunikacije o ekosistemih, Slovenska narava v mednarodnem kontekstu. 

Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani smo predlagali razmislek o novem programu z 

naslovom »Odnos s stvarstvom«, ki bi izhajal iz naravovarstveno usmerjenega moralnega 

nauka papeževe okrožnice Laudato si'. Predhodno je bilo ugotovljeno, da se po šestih letih 

od objave tega družbenega nauka Katoliške cerkve še izjemno malo vsebin implementira v 

prakso, tudi pedagoško. Prepričani smo, da ima ustrezen pedagoški pristop na ravni 

izobraževanja vzgoje in izobraževanja duhovnikov in drugih cerkvenih sodelavcev na TF 

ključno multiplikativno vlogo. V predlaganem programu smo se konkretno naslonili na 146., 

200., 201., 209., 213., 214., in 220. odstavek okrožnice Laudato si'. 

Za Radio Slovenija je bila posneta oddaja o Janku Ravniku, v kateri je izpostavljena njegova 

celovitost. Iz njegove umetniške ustvarjalnosti je razviden njegov intimen odnos do narave – 

zlasti gorskega sveta – in pedagoške usmeritve, podobne sodobnemu naravovarstvu. 

 

Mednarodno sodelovanje 

Zaradi nastalih razmer se mednarodno sodelovanje omejuje na dialog na daljavo. Udeležba 

na simpozijih je bila okrnjena, v večini primerov pasivna. Stike vzdržujemo posamično, v 

povezavi z reševanjem izbranih vprašanj, in sicer zlasti s članicami in člani The Yale Forum on 

Religion and Ecology, The Institut on Religion in the Age of Science (IRAS) in International 

Society for Study of Religion, Nature and Culture. 

 

Pripravil Jurij Dobravec, 1.1.2022 

 


