
     
 

Izjava za javnost 
Naklo, 25. junij 2012 
 

»Zdravo, v ritmu z naravo«  
 
Zavod Demeter in Biotehniški center Naklo sta med 17. in 23. junijem 
organizirala in gostila prvo srečanje biodinamikov Slovenije in 16. mednarodno 
konferenco Demeter International. Oba dogodka sta potekala pod častnim 
pokroviteljstvom predsednika države dr. Danila Türka in gospe Barbare Miklič 
Türk ter v sodelovanju z zvezo društev Ajda Demeter in vsemi društvi za 
biološko-dinamično gospodarjenje Ajda v Sloveniji.  
 
Na vseslovenskem srečanju so se predstavila vsa društva Ajda in vse inštitucije, 
ki pokrivajo področje kmetijstva, kmetije, ki nosijo blagovno znamko Demeter in 
ekološka trgovina v BC Naklo. Zvrstile so se ustvarjalne delavnice o prehrani, 
ustvarjalne delavnice za otroke, predavanja Mete Vrhunc, dr. Matjaža Turineka, 
Antona Komata, Davorja Peršiča in Boštjana Štrajharja, ki so predstavili 
biodinamiko in waldorfsko pedagogiko iz različnih zornih kotov. Častna 
govornica, dr. Martina Bavec, direktorica direktorata za kmetijstvo MKO je med 
drugim povedala, da je zelo vesela, da se predstavljamo na tak način in da je 
zelo pomembno osveščanje prebivalstva.  
 
Sledila je 16. mednarodna konferenca Demeter International, ki se je začela v 
ponedeljek, 18. junija z okroglo mizo z udeležbo Demetra International, Zavoda 
Demeter, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje in Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM, ki je začrtal presek dejanskega 
stanja kmetijstva v Sloveniji in predstavil konkretno alternativo, glede na to, da 
je po celem svetu trenutno že več kot 147.000 ha površin, ki so certificirane 
Demeter. Pozitivne posledice za zemljo, globalne klimatske spremembe in 
prehrano človeštva so pomembne in ponujajo vzpodbujajoče perspektive.  
 
Demeter International se vsako leto sestane v juniju z namenom boljše 
povezanosti aktivnosti biodinamikov po vsem svetu. 41 udeležencev iz 18 držav 
je razpravljalo o različnih strokovnih in drugih temah, ki bodo posledično še 
povečale kakovost dela in učinkovitost številnih različnih projektov Demetra 
International po celem svetu.  
 
Zavod Demeter Slovenija je prvi, ki je bil po letu 1997 izvoljen kot polnopravni 
član svetovne organizacije Demeter International. Za Slovenijo in biodinamiko je 
to potrditev dolgoletnih prizadevanj in kakovostnega dela. Demeter International 
je tako tudi v Sloveniji dobil svoje koordinacijsko telo, ki bo upravljalo z blagovno 
znamko Demeter. 
 
 

Za nadaljnje informacije kontaktirajte: 
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