PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV
Vlasta Mlakar (1968) – etnologinja in kulturna antropologinja
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala na Oddelku za etnologijo in
kulturno antropologijo leta 1994 in na Oddelku za geografijo leta 1996. Po
končanem študiju se je njeno strokovno delovanje poglabljalo na področju
aplikativne etnologije in etnobotanike. Kot samostojna raziskovalka, avtorica,
publicistka in urednica se ukvarja z vrednotenjem naravne in kulturne dediščine,
tradicije in identitete za aplikativno nadgradnjo na različnih področjih kulture ter
zlasti z raziskovanjem slovenskega etnobotaničnega izročila. Tradicionalno
znanje o rastlinstvu na Slovenskem je obdelala za Slovenski etnološki leksikon
(2004), svoja raziskovanja pa je strnila v knjigi Rastlina je sveta, od korenin do
cveta (2015); leta 2020 je izšla v skrajšani angleški izdaji Sacred Plants in Folk
Medicine and Rituals – Ethnobotany of Slovenia.
dr. Tjaša Tolar (1977) – arheobotaničarka
Teoretično in praktično znanje na področju arheobotanike in dendrokronologije
je pridobila na podiplomskem študiju Biotehniške fakultete v Ljubljani in
praktičnem usposabljanju na Univerzi v Baslu (IPNA, Švica). Zaposlena je na
Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU v Ljubljani, kjer raziskuje nekdanje
rastlinstvo in njegovo vlogo v prehranske, gospodarske in ekološke namene. Pri
delu se srečuje z rastlinskimi makroostanki iz arheoloških najdišč (semena,
plodovi, les, oglje), zato se redno vključuje v arheološke raziskave na terenu.
Sodeluje v raziskovalnih projektih, ki vključujejo arheobotanične in
dendrokronološke raziskave, rezultate raziskav pa predstavlja v obliki
znanstvenih člankov in prispevkov, v monografijah in z udejstvovanji na
različnih mednarodnih in domačih konferencah, simpozijih, predavanjih in z
objavami v poljudnih revijah. Predavanja s področja arheobotanike pripravlja
tudi za študente arheologije, biologije, primerjalnega jezikoslovja in drugih ved,
ki jih zanima preteklo rastlinstvo. Zanje so s sodelavci Inštituta za arheologijo
izdali knjigo Okoljska arheologija in paleoekologija.
Andreja Papež Kristanc (1984) – biologinja
Diplomirana biologinja in profesorica biologije se z užitnostjo divjih rastlin
ukvarja že več kot 17 let. Prve kulinarične poskuse s srednje šole je na fakulteti
nadgradila z znanjem botanike in diplomskim delom z naslovom Uporaba divje
rastočih rastlin v prehrani. Gre za etnobotanično nalogo, v kateri je raziskovala,
kako so naši predniki na slovenskem etničnem ozemlju vključevali samonikle
rastline v prehrano. Leta 2016 je napisala knjigo z naslovom Zeliščar na
sprehodu, v kateri je opisala zdravilno in užitno vrednost več kot 63 vrst
oziroma rodov rastlin. Z možem sta leta 2015 ustanovila Zavod za uporabno
botaniko Divji vrt, v okviru katerega vodita številne delavnice in predavanja na

temo prepoznave in uporabnosti divjih rastlin. Kupila sta tudi zapuščeno kmetijo
v Kozjanskem regijskem parku, ki jo želita obnoviti in razviti v biološko
didaktično kmetijo, z velikim poudarkom na sonaravnem kmetovanju.
Zaposlena je na Zavodu za varstvo narave.
Miran Čebašek (1959) – zeliščar
Kot samostojni podjetnik se je že v času aktivne delovne dobe ljubiteljsko
ukvarjal z nabiranjem, sušenjem in predelavo zdravilnih rastlin. Sprva je znanje
pridobival iz strokovne literature, predavanj ter večdnevnih teoretičnih in
praktičnih seminarjev, nato je opravil nacionalni preizkus znanja in si pridobil
uradni naslov zeliščar ter kasneje še certifikat vodnika v naravi. Pod okriljem
Društva upokojencev Vodice kot vodja zeliščarske sekcije organizira predavanja
in delavnice, ki privabljajo slušatelje iz vse Slovenije, za kar je lani prejel tudi
priznanje župana. Redno vodi botanične izlete, na katerih se udeleženci na
terenu učijo o rastlinah in v živo spoznavajo zdravilna zelišča, vsako pomlad
opravi več prikazov točenja brezove vode, kot predavatelj zeliščarskih izletov je
pogosto vabljen po vsej Sloveniji, kot strokovni sodelavec sodeluje tudi s
tiskanimi mediji.
Andrej Piltaver (1955) – mikolog
Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in je zaposlen na
Oddelku za varstvo okolja v MO Ljubljana. Spoznavanje pisanega gobjega sveta
ga je navduševalo že od malega in je eden tistih srečnežev, ki mu šolski sistem
ni uspel uničiti primarnega otroškega navdušenja do občudovane materije. V
času študija je spoznal nemškega mikologa dr. Hansa Haasa, taksonomsko
znanje o glivah pa je pridobival tudi na tečajih, srečanjih in potovanjih po
Nemčiji in Skandinaviji. Je aktiven član Gobarskega društva v Ljubljani,
organizator različnih mikoloških srečanj in izobraževalnih tečajev po Sloveniji,
od leta 2009 do 2017 tudi mentor za glive na raziskovalnih taborih študentov
biologije. Je ustanovitelj zasebnega inštituta, v okviru katerega je sodeloval pri
različnih mednarodnih projektih monitoringa gliv; trenutno sodeluje na projektu
zasnove monitoringa gliv v Triglavskem narodnem parku. Leta 1995 odkril
Scopolijeve Podobe kranjskih gob (1760) v Parizu in leto kasneje Podobe
kranjskih lišajev (1760) na Dunaju.
Marija Imperl (1956) – predavateljica, mentorica
Po izobrazbi diplomirana ekonomistka, se je posvetila trajnostnemu razvoju
podeželja, izobraževanju odraslih in vseživljenjskemu učenju. Skozi številne
delavnice, predavanja, seminarje in posvete z namenom aktiviranja
podeželskega prebivalstva in nadgrajevanja njihovega znanja, povezovanja in
sodelovanja je izvedla številne, tudi mednarodne projekte. Še posebej uspešni so
bili študijski krožki, katere je oblikovala in vodila kot licencirana mentorica,
projekt prvega mednarodnega študijskega krožka v Sloveniji pa je prejel

nacionalno priznanje Jabolko kakovosti. Za svoje delo je prejela tudi priznanje
Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju promocije
učenja odraslih. Je predsednica Društva za trajnostni razvoj in osebnostno rast
Institut Treelogy, članica komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru pri
Turistični zvezi Slovenije, certificirana vodnica interpretatorka pri Interpret
Europe in podpornica sodobnih pristopov, ki prepoznavajo pozitivne učinke
bivanja v naravi za zdravje človeka.
Simon Perko (1968) – konservatorsko-restavratorski tehnik
Od leta 1991 je zaposlen v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. V
zadnjem obdobju se ukvarja s pregledovanjem in revizijo knjižnične zbirke z
vidika potreb po konservatorsko-restavratorskih ali knjigoveških posegih. V
prostem času se ukvarja z iskanjem, zbiranjem in raziskovanjem starih receptur
priprave obrtnih in slikarskih materialov, ki so povezani s knjižnimi vezavami
(t.j. izdelavo pergamenta, usnja, papirja, naravnih lepil, tkanin ter priprave
naravnih barvil, pigmentov in veziv, ki so se uporabljala v miniaturnem
slikarstvu in barvarstvu). Posveča se tudi raziskovanju razvoja knjižnih struktur
mehkih pergamentnih vezav, nastalih od 15. do 19. stoletja. Med leti 1996 in
2004 se je strokovno izpopolnjeval na seminarjih Christopherja Clarksona, ki je
svetovno znana avtoriteta na področju konserviranja in restavriranja knjig,
papirja in pergamenta. Je avtor obsežnega prispevka z naslovom Procesi
obdelave, strojenja, barvanja in dodelave kož od srednjega veka do sredine 17.
stoletja, ki je izšel v Zborniku referatov 5. simpozija Usnjarstvo na Slovenskem
(2019).
dr. Janko Rode (1956) – biolog
Študij biologije je končal na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in tam tudi
doktoriral. Svojo poklicno pot je začel kot učitelj in nadaljeval kot raziskovalec
na Inštitutu za biologijo. Z zelišči se je poglobljeno začel ukvarjati, ko je postal
vodja Vrta zdravilnih rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
v Žalcu. Z vodenjem po vrtu, članki in predavanji je predstavljal raznovrstnost
uporabe zelišč širšemu krogu ljudi; objavljal je v revijah Moj mali svet, Gaia,
Rože in vrt, Herbika in časopisu Večer. Je avtor, soavtor in prevajalec več knjig
o uporabi zelišč, soustanovitelj društva Arnika in soavtor kataloga znanj za
nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščarja; pri njem je začelo svojo pot nekaj
danes znanih zeliščarjev. Občasno sodeluje s priznanimi kuharskimi mojstri in
vrtnarji mlajše generacije. Je predavatelj za področje zelišč in ekološkega
kmetovanja na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. Redno je
zaposlen na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

