
 

Vabilo na predavanja 

Primeri dobre prakse v ekološkem in biodinamičnem kmetijstvu iz Demeter kmetije Forštnerič 

1.Predavanje: 26.10.2022- ZDRAVILNE RASTLINE V JESENSKEM ČASU 
 V Mestni hiši Brežice ob 18:00h 

2.Predavanje:14.11.2022 - ZDRAVILNE RASTLINE ZA IMUNSKI SISTEM, VITALNOST IN 
MLADOST 
V Mestni hiši Brežice ob 17:00h 

3.Predavanje: 28.11.2022 - ZDRAVILNE RASTLINE V BIODINAMIKI - ZA ZEMLJO IN 
ČLOVEKA 
V Mestni hiši Brežice ob 17:00h 

Vesna Forštnerič Lesjak je magistra farmacije, z dodatno specializacijo iz antropozofske farmacije 
in goetheanističnega naravoslovja v Nemčiji in Švici. Je ustanoviteljica in predsednica 
Naravoslovno-izobraževalnega društva Sapientia in Sekcije za antropozofsko medicino Slovenije. 
Je tudi lastnica Demeter kmetije, kjer skupaj z družino vodi pridelavo zdravilnih rastlin, raznih 
žitaric in živali v manjšem obsegu, a z veliko pestrostjo. Iz zdravilnih rastlin izdeluje tudi svojo linijo 
naravnih in ekoloških preparatov Sapientia (prehranska dopolnila, živila in kozmetični izdelki). Z 
letom 2023 prevzema vodstveno funkcijo Vrhovne naravoslovne sekcije v Švici. 

Anton Komat 
Predavanje: 7.11.2022 - NAŠE ZDRAVJE KORENINI V PRSTI 
V Mestni hiši Brežice ob 17:00h 

Anton Komat, slovenski svobodni raziskovalec, pisec, scenarist, publicist, naravovarstvenik, predavatelj 
Zgodnje otroštvo je preživel na bregovih Glinščice pod Rožnikom. Ko je bil star 6 let so se preselili na rob 
Ljubljanskega Barja, kjer je še poglobil svoj stik z divjino. To ga je zaznamovalo za vse življenje. Kot deček si 
je vedno želel postati raziskovalec, čeprav ni točno vedel katere vrste, saj ga je zanimalo prav vse. Po maturi 
se je vpisal na študij medicine, čeprav ga je radovednost gnala tudi na področje biologije, geologije in fizike. 
Medicina ni izpolnila njegovih pričakovanj, zato jo je opustil v 2. letniku in se zaposlil v podjetju Kompas. Po 
vojaščini je 1980 leta vpisal geologijo ob delu in čez dve leti odšel v tujino. Tri leta je preživel v Iraku, v SCT 
Bagdad, zaposlen najprej kot prevajalec (od 1982 do 1984), potem pa kot vodja sektorja v tujini. Kasneje je 
bil zaposlen pri GPG Inženiringu v funkciji vodje projekta Akademije znanosti v Rusiji. Tako je v dobrem 
desetletju prepotoval Bližnji in Srednji vzhod, Egipt in Rusijo, kjer je prišel v stik s starodavnimi civilizacijami 
Mezopotamije in Nila ter hkrati študiral zgodovino, filozofijo in religije Vzhoda. Večletni stik z Orientom mu je 
prinesel drugo veliko izkušnjo in odločitev. Kljub donosni službi vodje projektov se je odločil za pot 
svobodnjaka. Tako je leta 1992 postal samozaposlen v svobodnem poklicu. Od takrat deluje kot pisec, 
publicist, predavatelj in aktivist. Anton Komat ima sina Luka (roj. 1985) in hčerko Špelo (roj. 1987). S 
partnerico Mojco živi v Domžalah (2010). 

Ana Vovk  
Predavanje: 21.11.2022 - POTREBNA JE SAMOOSKRBA NA VIŠJI STOPNJI ZAVEDANJA 
V Mestni hiši Brežice ob 17:00h 

Dr. Dr. Ana Vovk je redna profesorica za fizično in regionalno geografijo, zaposlena na Univerzi v Mariboru, 
Filozofski fakulteti. Raziskovalno se ukvarja s pokrajinami v Sloveniji, te vsebine tudi predava študentom 
geografije, sicer raziskuje trajnostni razvoj na lokalni in regionalni ravni, iz teh vsebin je zagovarjala tudi 
drugo doktorsko disertacijo, prvo disertacijo pa je opravila na Univerzi na Dunaju in Univerzi v Ljubljani s 
tematiko pokrajinsko ekoloških enot v Sloveniji. Razvila je nova strokovna področja in sicer ekoremediacije, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Glin%C5%A1%C4%8Dica,_Ljubljana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljansko_barje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Biologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Geologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fizika
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turisti%C4%8Dna_agencija_Kompas&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Irak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rusija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Bli%C5%BEnji_vzhod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vzhod
https://sl.wikipedia.org/wiki/Egipt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mezopotamija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nil
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Orient&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivist&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dom%C5%BEale


permakulturo, biodinamiko, agroekologijo in jih prenesla v pedagoško delo v nova predmetna področja kot so 
varovanje prsti, sonaravno varovanje voda, trajnostni razvoj zavarovanih območij in ekoremediacije. Objavila 
je okoli 1.500 del in od tega več monografij  in izvirnih znanstvenih člankov. Je vodja Mednarodnega centra 
za ekoremediacije na Filozofski fakulteti v Mariboru ter vodja več mednarodnih projektov, vodi Učni poligon 
za samooskrbo Dole, kjer akademska znanja prenaša v prakso preko izvajanja izobraževanj, delavnic in 
aplikativnih dejavnosti. Je članica več delovnih skupin v Sloveniji in v tujini. Je svetovalka šolam pri 
vzpostavljanju šolskih vrtov in razvija programe stalnega izobraževanja za vodstvene delavce ter jih tudi 
izvaja. Pomaga državam v Afriki pri vzpostavljanju samooskrbe s pripravo projektov in aplikativnimi rešitvami, 
ki jih testira na Učnem poligonu za samooskrbo Dole. Za prilagajanje za podnebne spremembe sodeluje z 
ministrstvi in v mednarodnih raziskovalnih skupinah.

Po dveh letih zoom predavanj, vabljeni na letošnja predavanja zopet v živo v Mestno hišo Brežice. 
Začnemo 26.10.2022, bodite pozorni na uro.

Društvo ajda posavje 

Zvone Černelič


