
    
 

 

 
 

RAZLAGA KMETIJSKEGA TEČAJA dr. RUDOLFA STEINERJA Z 
JEAN-MICHELOM FLORINOM  

SOUČINKOVANJA V NARAVI 
 

Združenje Demeter Slovenija v sodelovanju z Zvezo biodinamikov Slovenije in 

Sekcijo za kmetijstvo v Dornachu organizira dvodnevni seminar z gospodom 

Jean-Michelom Florinom.  

Jean-Michel Florin je skupaj z gospodom Ulijem Hurterjem vodja Sekcije za 

kmetijstvo v Dornachu v Švici, koordinator Zveze biodinamikov v Franciji, 

soorganizator dvoletnega študija biodinamičnega kmetovanja v Franciji, 

predvsem pa vodi mnoge tečaje in seminarje za kmete in učitelje po celem svetu.  
 

Temelj biodinamičnega načina kmetovanja je podal dr. R. Steiner na Kmetijskem 

tečaju leta 1924, kjer pravi: 'V naravi, v bitju sveta nasploh je vse v medsebojnem 

součinkovanju. Vedno deluje eno na drugo.'  

Pri teoretičnem in praktičnem delu se bomo posvetili delovanju kozmosa na 

rastline, od kod in zakaj se pojavljajo bolezni in škodljivci. Naučili se bomo 

zaznavati pokrajino ter razčlenjevali pomen medsebojnih vplivov med 

poljedelstvom, sadjarstvom in živinorejo ter spoznavali, kako stremeti k čim 

večji biotski pestrosti ter vzpostavljanju zdravega kmetijskega organizma, se 

pravi 6. in 7. predavanju Kmetijskega tečaja.  

 

OSNOVNA ŠOLA A.T. LINHART RADOVLJICA,   

Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica 
 

petek, 24. november 2017: 15.00–21.15 

sobota, 25. november 2017: 9.00–18.00 
 



    
 

 

 

 

Oba dneva druženja bosta prevajana v slovenščino.  

 

Ker je število mest omejeno, zbiramo prijave na info@demeter.si do zapolnitve 

prostih mest. Prijave so obvezujoče.  

Ob prijavi sporočite: 

ime in priimek, telefonsko številko in email naslov.  

Prispevek za seminar znaša 65 eur, ki ga po potrjeni prijavi in najkasneje do 

22. 11. 2017 poravnate Združenju Demeter Slovenija na TRR: SI56 6100 0001 

0390 890, Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. 

Imetnik računa: Združenje Demeter Slovenija, Volčji grad 40, 6223 Komen.  

 
 

 

 

Obstaja možnost prenočitve v dveh hostlih v Radovljici, in sicer: 'Life Hostel' (040 

531 547) ali info@life-hostel-slovenia.com in 'Vidičev dvorec' (031 810 767) ali 

radovljica@youth-hostel.si, ki sta manj kot 1 km oddaljena od lokacije predavanj. 

Za informacije in rezervacije nočitev se obrnite neposredno na ponudnika.  
 

 

 

 

 

 

Veselimo se ponovnega snidenja in Vas vljudno pozdravljamo. 
 

 

 Združenje Demeter Slovenija 

Predsednik: Sergij Stancich 
 

 

 

 

 

 

 

*Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe urnika programa. 

 


