PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV
Uša Lover (1978) – antropologinja in kulturologinja
Po končanem srednješolskem izobraževanju v Mariboru jo je življenjska pot odpeljala na
Primorsko. Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem je leta 2007
zaključila študij antropologije in kulturologije. Med študijem je potovala po Mediteranu in
odkrivala pozabljene kraje in zdravilna zelišča. Svoje znanje o zeliščih dopolnjuje z
izkušnjami s terena, občasno sodeluje z revijo Gea, RTV Ljubljana, predvsem pa ga deli z
otroki v slovenskih vrtcih v Italiji, kjer živi in dela zadnjih 10 let. Leta 2014 je na OŠ Ledine
v Novi Gorici vzpostavila šolski zeliščni vrt, kjer otroci spoznavajo zdravilne rastline in
njihovo uporabo. Svoje znanje o zeliščih prenaša predvsem mlademu rodu, saj občasno dela
kot mentorica na osnovnih šolah, pa tudi kot lokalna turistična vodnica po Goriških brdih.
Rosana Vrh Makarovič (1966) – inženirka kmetijstva
Leta 1991 je diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 1993 je
profesorica na Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici, od leta 2009 tudi predavateljica na Višji
strokovni šoli v programu Upravljanje podeželja in krajine. Svoje aktivnosti v izobraževalnem
procesu usmerja v ozaveščanje mladine kot tudi širše javnosti o pomembnosti varovanja in
ohranjanja narave. Sodelovala je v številnih državnih in meddržavnih projektih, v okviru
katerih je z dijaki in študenti iskala načine pristnega sodelovanja z naravo. Nekatera svoja
razmišljanja in ugotovitve je predstavila v zbirki Z majhnimi koraki do boljšega sodelovanja z
naravo (2018). Tako v poklicnem kot zasebnem življenju išče možnosti kontinuirane
nadgradnje znanj povezanih z zdravim načinom življenja, ki jih skuša prenesti na mlajše
generacije.
Alessandro Oman (1965) – inženir gozdarstva in jezikoslovec
Živi v rojstnih Ukvah v Kanalski dolini. Po končanem Znanstvenem liceju Pio Paschini v
Tolmeču je leta 1980 diplomiral iz gozdnih ved na Univerzi v Padovi in pridobil licenco za
gozdarskega izvedenca. Bil je dolgoletni vodja kmetijske službe, nato upravnega območja in
računovodskih uradov Gorske skupnosti Humin, Železne in Kanalske doline. Svoje delovanje
v lokalni skupnosti je opravljal kot mestni in občinski svetnik, med leti 1991 in 1999 je bil
podžupan in nato do leta 2014 župan občine Naborjet Ovčja vas, predsednik lokalnega
konzorcija Ugovizza, član sveta revizorjev kmetske zadruge Val Canale in na nato njen
predsednik. Ob njegovem poklicnem delovanju ga je ves čas zanimalo slovensko narečje. V
zvezi s tem je objavil več del: Etnobotanica slovena della Val Canale (1991), kjer izpostavlja
fitonime (rastlinska imena) vasi Ukve, Ovčja vas, Žabnice in Lipalja vas; knjigo za otroke Pa
Našəm (2004); Naša špraha – Dizionario zegliano di Ugovizza / Slovar ziljskega narečja iz
Ukev (2011), ki ga je objavila Gorska skupnost Humin, Železna in Kanalska dolina na podlagi
regionalnega zakona o slovenski manjšini, in Toponomastica di Malborghetto-Valbruna
(2016). Trenutno raziskuje toponime vasi Žabnice v Kanalski dolini.
dr. Mateja Lumpert (1985) – farmacevtka
Leta 2010 je diplomirala na Biotehniški fakulteti, leta 2012 pa na Fakulteti za farmacijo
Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2017 tudi doktorirala. Med doktorskim študijem je bila
zaposlena na Katedri za farmacevtsko biologijo, kjer je kot asistentka vodila vaje pri
predmetu Farmakognozija. V okviru raziskovalnega dela se je ukvarjala s tudi z
etnofarmakologijo – tradicionalno uporabo zdravilnih rastlin in gliv v Sloveniji. Trenutno je
zaposlena v farmacevtskem podjetju Krka v Novem mestu.
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Janez Firšt (1982) – ekonomist
V rojstni Solčavi je že kot otrok spoznaval bogastvo ljudskega izročila. Z odraščanjem in
delom v družinskem gostišču, kjer gostuje stalna razstava o Potočki zijalki, je poglobil odnos
do zgodovinske zapuščine domačega kraja. Diplomiral je leta 2016 na Ekonomsko-poslovni
fakulteti v Mariboru. Leta 2007 je sodeloval pri postavitvi stalne razstave Zdravje bolnikov –
ljudsko zdravilstvo v Zgornji Savinjski dolini in se začel intenzivneje ukvarjati z lokalnim
turističnim vodenjem. Leta 2011 se je samozaposlil in ustanovil turistično agencijo Ekotur.
Leta 2012 so odprli etnološki park Fidov gaj – dediščina ljudske modrosti. Kot vodja projekta
je bil odgovoren za zasnovo in izvedbo vsebin. Ukvarja se z vodenjem lastnega gostinskoturističnega podjetja, skrbi za izvajanje vodenih programov v Fidovem gaju in sodeluje pri
različnih projektih.
Ana Plešec (1983) – etnologinja in farmacevtka
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je diplomirala na Oddelku za etnologijo in kulturno
antropologijo leta 2012. Že med študijem je svoje raziskovanje usmerila v proučevanje
etnobotanike in duhovne dediščine srednjeamerških staroselcev Majev in Nahuajcev. Leta
2012 je diplomirala na Oddelku za uporabo in ravnanje z zdravilnimi rastlinami na
Farmacevtski fakulteti salvadorske univerze Alberto Masferrer. Istega leta je na tamkajšnji
univerzi nadaljevala študij splošne medicine. Kot samostojna umetnica je bila med leti 2010
in 2017 zaposlena pri salvadorski nevladni organizaciji Tiempos Nuevos Teatro kot vodja
plesnih in cirkuških projektov s socialno ogroženimi otroci in mladimi. Leta 2018 je
sodelovala pri ustanovitvi zasebnega Lekarniškega in alkimističnega muzeja v Radovljici.
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 kot 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. 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.
dr. Nenad Maraš (1976) – kemik
Po končani Srednji kemijski šoli v Ljubljani se je vpisal Fakulteto za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2006 diplomiral. Istega leta se je na tej fakulteti
zaposlil na Katedri za organsko kemijo, kjer je raziskoval na projektih kemijskih sintez,
predvsem v sodelovanju s farmacevtsko industrijo. Doktorat znanosti na področju organskih
sintez je uspešno zagovarjal leta 2012. Od leta 2010 je zaposlen kot raziskovalec kemijskih
sintez v Sandozovem razvojnem centru v Novartisovem podjetju Lek, kjer se še danes ukvarja
z razvojem novih sintez učinkovin in razvojem proizvodnih procesov.
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