
PREDAVATELJI / NASTOPAJOČI: 

dr. Janko Rode, biolog, strokovnjak za zelišča 
in pobudnik njihove tradicionalne uporabe. Je 
tudi prevajalec  številnih knjižnih izdaj o            
zeliščih, kot avtorja pa ga najbolj poznamo po 
knjigi Zeliščni vrt, domača lekarna.  
 
mag. Jože Kukman, magister farmacije,               
dolgoletni strokovnjak za zelišča v lekarni          
cistercijanske opatije Stična in predan               
skrbnik zapuščine patra Simona Ašiča.  
 
dr. Jože Bavcon, botanik in vodja                
Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Doma 
in v tujini priznan avtor številnih znanstvenih 
in strokovnih del, katerim je nedavno dodal 
izvirno poljudno strokovno delo o našem 
samoniklem rastlinstvu z naslovom Naše            
rastline.  
 
Marija Merljak, univ. dipl. inženirka              
živilske tehnologije in poznavalka zdrave                      
prehrane. Vodi delavnice in pripravlja redne 
radijske in televizijske svetovalne oddaje, 
med drugim tudi za program Dobro jutro 
Televizije Slovenija.   
 
Bogdana Herman, pevka in raziskovalka 
ljudskih pesmi, ki jih pogosto izvaja brez  
glasbene spremljave. Poje že pozabljene           
pesmi iz vseh slovenskih pokrajin in                
zamejstva.  Posebej jo veseli interpretacija 
ljubezenskih in pripovednih pesmi, v katerih 
išče pritajene vzporednice evropskega            
izročila in zgodovine Zemlje.  
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PROGRAM PREDAVANJ IN DELAVNIC:   
 

8:00 – 9:00 

  • prijava udeležencev 
  • predstavitev predavateljev in programa 

 

9:00 - 12:30 

• dr. Janko Rode /predavanje/ 

   • mag. Jože Kukman /predavanje/  
 
   • voden ogled po Deželi kozolcev  

 • ogled župnijske cerkve sv. Ruperta 
 
12:30 - 14:00   

• kosilo /Hiša vina Frelih/ 
 

14:00 - 19:00   

• dr. Jože Bavcon /predavanje/ 

• Marija Merljak /delavnica/ 

• čajanka  

 

19:00 - 20:30   

   • Bogdana Herman: »O, ti zeleni brezov list«                       
      /pripovedovalsko-glasbeni večer/  
       

 
Zaradi omejenega števila udeležencev so 
potrebne predhodne prijave na telefon              
031 874 213 ali elektronski naslov 
zavod.rozlin@gmail.com, kjer dobite tudi 
podrobnejše informacije o programu,                
urniku predavanj in delavnic ter načinu 
plačila.  
 
Prispevek za celodnevno udeležbo je 39 €    
in vključuje: 
-  strokovna predavanja s praktičnimi 
   delavnicami in večerni koncert; 
-  vodene oglede muzeja in cerkve; 
-  hrano in pijačo (kosilo, prigrizke). 
 
Kotizacija se poravna na TR organizatorja: 

- IBAN: SI56 0297 0026 0675 443 
- Koda namena: OTHR 
- Prejemnik: Zavod Rožlin, Dolenje 
   Jesenice 10, 8232 Šentrupert 
- Namen plačila: Zeliščarski dan 
- Sklic: 23082014        

 
 
 
 
 
 

 
Organizator: Zavod Rožlin, Šentrupert 

_______ 
 

Partnerji: Občina Šentrupert,  
Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.                

 


