
	

	

	

Vodnik	skozi	partnerstvo	

																												 	

	

Vaši	kmetje:	Luka,	Maja,	Ema,	Matjaž	in	Samo	

	

Dobrodošli	 v	 naši	 kmetijski	 družini!	 Zelo	 smo	 veseli,	 da	 smo	 lahko	 vaš	 vir	
lokalne	kakovostne	hrane	skozi	vso	leto!	Naše	poslanstvo	je	pridelava	okusne,	
ekološke	in	biodinamične	hrane	za	ljudi,	za	katere	nam	je	mar.	Naše	upanje	je,	
da	boste	uživali	naše	pridelke	in	boste	s	tem	postali	bolj	povezani	z	našo	lokalno	
kmetijsko	družino.		

	

To	je	naš	vodnik	skozi	partnersko	kmetovanje.	Oblikovali	smo	ga	kot	»navodila	
za	uporabo«	za	lažje	razumevanje,	kako	naše	partnersko	kmetovanje	deluje	in	
orisali	 naše	 skupne	 dolžnosti.	 Prosim	 preberite	 ta	 dokument,	 ki	 vsebuje	 vse	
informacije	in	zavezo	našega	sodelovanja!	



	

Kako	postati	partner	v	okviru	tedenskih	košaric?	

Hvala	Vam,	da	ste	postali	del	partnerskega	kmetovanja.	Partnersko	kmetovanje	
(Community	Supported	Agriculture	–	CSA)	 je	 čudovita	priložnost,	 kjer	 se	 člani	
zavežejo	kriti	stroške	pridelave	njihove	zelenjave	skozi	celotno	rastno	sezono.	V	
zameno	 pa	 prejmete	 del	 pridelkov.	 Kot	 član	 partnerskega	 kmetovanja	 imate	
veliko	ugodnosti!	

• zagotovljena	oskrba	z	zelenjavo	52	tednov	v	letu,	
• vedenje	kako	in	kje	je	Vaša	hrana	pridelana,	
• tedenske	 informacije	 o	 dogajanju	 na	 kmetiji	 in	 napotki	 za	 uživanje	

pridelkov,	
• možnost	podpore	lokalnega	kmeta,		
• povezovanje	s	kmetom	in	kmetijo	(dnevi	odprtih	vrat).	

Hvala	Vam	za	Vaše	prizadevanje	k	 tej	zavezi	z	nami.	Neizmerno	smo	hvaležni,	
da	ste	del	naše	kmetije	in	družine.	Oskrba	z	zelenjavo	je	možna	prav	vsak	teden	
v	letu;	sam	prevzem	sveže	pobrane	zelenjave	in	ostalih	naročenih	izdelkov	pa	je	
ob	sredah	(Ljubljana)	in	četrtkih	(Maribor).		

	

Kako	pridelujemo?	

Na	naši	kmetiji	smo	v	prvi	vrsti	varuhi	zemlje.	Leta	2011	smo	pridobili	ekološki	
certifikat	 in	 od	 leta	 2012	 naši	 pridelki	 nosijo	 certifikat	 »Demeter«.	 To	 je	
najstrožji	 standard	 za	 pridelavo	 in	 predelavo	 hrane,	 ki	 ga	 v	 našem	 razvitem	
svetu	poznamo.		

Naš	način	kmetovanja	vključuje	sedemletni	kolobar,	rastline	za	zeleno	gnojenje,	
minimalno	 obdelavo	 tal,	 travne	 zastirke	 in	 še	 kaj.	 Kot	 celota	 pa	 stremimo	 k	
kmetijskem	organizmu,	ki	sestavi	majhne	delčke	v	celoto,	ki	je	dobra	za	nas,	Vas	
in	naš	čudoviti	planet.		

	

Razumevanje	rizika	partnerskega	kmetovanja	

Kot	 partnerji	 si	 delimo	 dobre	 in	 slabe	 čase.	 V	 zadnjih	 enajstih	 letih	 smo	 se	
naučili	 le-te	 predvideti.	 S	 stalnim	 izobraževanjem	 in	 prilagoditvami	 svoj	 način	
kmetovanja	vseskozi	 izboljšujemo.	A	se	zaradi	vedno	bolj	pogostih	pozeb,	suš,	
toč	 in	 nalivov	 zgodi,	 da	 je	 v	 določenem	 časovnem	 obdobju	 določenih	 stvari	



manj	kot	načrtovano.	Prav	zaradi	tega	imamo	vedno	več	rastlinjakov,	kjer	vpliv	
teh	 nepredvidljivih	 dogodkov	 zmanjšamo.	Na	 drugi	 strani	 pa	 načrtujemo	 zelo	
široko	pridelavo	in	vzgajamo	svoje	sadike,	kar	pomeni,	da	je	vedno	nečesa	več	
ali	pa	pride	ponovno	obilje	z	manjšim	časovnim	zamikom.		

	

Kdaj	začnemo	s	prevzemi?	

V	 letnem	ritmu	sta	pomembna	mejnika	začetek	 junija	 in	začetek	decembra.	V	
decembru	 se	 prvič	 zgodi,	 da	 obilje,	 ki	 smo	 mu	 bili	 priča	 počasi	 pojenja	 in	
moramo	 zelo	 dobro	 načrtovati	 pridelavo,	 da	 zabojčki	 ostanejo	 polni	 in	 zeleni	
vse	do	konca	pomladi.	Torej	pasove	malo	zategnemo.		

Drugi	 mejnik	 pa	 je	 začetek	 meseca	 junija,	 ko	 smo	 spet	 prepričani,	 da	 lahko	
sprejmemo	spet	kakšno	družino	ali	posameznika	in	jih	stabilno	oskrbujemo.		

	

Ali	lahko	naročim	še	kaj	drugega	kot	zelenjavne	zabojčke?		

Seveda.	 Sočasno	 s	 prevzemom	 zelenjave	 lahko	 prevzamete	 vse	 naročene	
sadno-žitne	izdelke,	ki	ste	jih	predhodno	naročili	na	spletni	strani	za	naročanje	
Zlate	misli.		

	

Kaj	je	v	zabojčku	zelenjave?		

Z	 leti	 znanja	 in	 izkušenj	nam	uspeva	pridelati	večino	zelenjave,	ki	 jo	 je	možno	
pridelati	 na	 Štajerskem.	Rastno	 sezono	 spomladi	 in	 pozimi	 pa	podaljšujemo	 z	
rastlinjaki.	 Tako	 naši	 partnerji	 prejmete	 celotno	 ponudbo	 lokalne	 in	 sezonske	
hrane.	Vsebino	zabojčkov	načrtujemo	tako,	da	je	vsebinsko	uravnotežena	med	
listnato	 zelenjavo	 in	 zelenjavo,	 ki	 jo	 potrebujemo	 skoraj	 pri	 vsakem	 obroku.	
Običajno	je	v	zabojčku	od	6	do	9	različnih	vrst	zelenjave	in	vse	do	12	v	poletnem	
času.	 V	 letnem	 povprečju	 vsebuje	 zabojček	 okvirno	 6,5	 kilogramov	 zelenjave	
(spomladi	manj	–	4	kilograme;	in	poleti	tudi	do	8	kilogramov).		

	

V	 spodnji	 tabeli	 je	 zapisana	 zelenjava,	 ki	 jo	 lahko	 najdete	 v	 posameznem	
zabojčku.	 Seveda	 je	 vsebina	 v	 veliki	 meri	 odvisna	 tudi	 od	 letnih	 pogojev.	
Posledično	težko	zagotavljamo	določeno	količino	določene	vrste	zelenjave.		

	



Katero	zelenjavo	lahko	pričakujem	v	zabojčku?		

	 	 Pomlad	 Poletje	 Jesen	 Zima	
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Buča	hokaido	 	 	 ✔	 ✔	
Buča	maslenka	 	 	 ✔	 ✔	
Čebula	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	
Črna	redkev	 	 	 	 ✔	
Kisla	repa	 ✔	 	 	 ✔	
Kislo	zelje	 ✔	 	 	 ✔	
Korenje	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	
Krompir	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	
Maslena	koleraba	 ✔	 	 	 ✔	
Pastinak	 	 	 ✔	 ✔	
Rdeča	redkvica	 ✔	 	 ✔	 ✔	
Redkvica	 ✔	 	 ✔	 ✔	
Repa	 ✔	 	 	 ✔	
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Azijske	solate	 ✔	 	 	 ✔	
Blitva	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	
Brokoli	 ✔	 	 ✔	 	
Cvetača	 ✔	 	 ✔	 	
Endivija	 ✔	 	 ✔	 ✔	
Kitajsko	zelje	 	 	 ✔	 ✔	
Kodrolistni	ohrovt	 ✔	 	 ✔	 ✔	
Kolerabica	 	 ✔	 ✔	 ✔	
Komarček	 ✔	 	 ✔	 	
Motovilec	 ✔	 	 	 ✔	
Radič	 	 	 ✔	 ✔	
Rukola	 	 	 	 ✔	
Solate	 ✔	 ✔	 ✔	 	
Stebelna	zelena	 ✔	 ✔	 ✔	 	
Zelje	 	 	 ✔	 ✔	
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Zimski	portulak	 ✔	 	 	 ✔	
Bučke	(Zuchini)	 	 ✔	 ✔	 	
Kumarice	 	 ✔	 ✔	 	
Mladi	krompir	 ✔	 	 	 	
Paprika	 	 ✔	 ✔	 	
Paradižnik	 	 ✔	 ✔	 	
Sladka	koruza	 	 	 ✔	 	
Stročji	fižol	 ✔	 ✔	 ✔	 	

	 	    	



Moram	zelenjavo	prevzeti	vsak	teden?		

V	kolikor	 je	veliki	zelenjavni	zabojček	vsak	teden	za	Vas	preveč	 lahko	naročite	
manjšega	 ali	 pa	 prevzemate	 zabojček	 vsak	 drugi	 teden.	 Zaradi	 načrtovanja	
potrebnih	 količin	 zelenjave	 je	 nujno,	 da	 prevzemate	 zabojček	 vsaj	 dvakrat	 na	
mesec.	 Kdaj	 točno	 bi	 to	 naj	 bilo	 se	 dogovorite	 v	 začetku	 meseca	 za	 tekoči	
mesec.		

	

Kje	lahko	prevzamem	naročeno?		

V	 Mariboru	 je	 prevzem	 vsak	 teden	 ob	 četrtkih	 pred	 Kmetijskim	 zavodom	
Maribor	(Vinarska	ulica	14,	2000	Maribor).	Letni	prevzemi	so	med	16.	In	17.	uro	
(od	meseca	 septembra	 do	maja)	 in	 poletni	 	 prevzemi	 (maj	 do	 september)	 so	
med	19.	In	20.	uro.		

V	primeru,	da	zabojčka	ne	morete	prevzeti	v	tem	času	ga	lahko	prevzamete	na	
kmetiji	 po	 samem	 prevzemu.	 Doma	 imamo	 staro	 obokano	 klet	 v	 kateri	 Vas	
zabojček	 brez	 težav	 počaka.	 Prosimo	 Vas,	 da	 nas	 obvestite	 kdaj	 ga	 želite	
prevzeti,	da	zabojček	nastavimo	na	določeno	mesto	v	kleti	ali	na	stopnice	pred	
hišo.		

V	Ljubljani	je	prevzem	možen	vsak	drugi	teden	v	sredo	med	15.	in	17.	uro	pred	
Gnezdom	 (Štula	 10,	 Šentvid).	 V	 primeru	 prevzema	 na	 poti	 domov	 Vas	
pokličemo,	ko	se	začnemo	vračati	iz	Ljubljane	in	se	dogovorimo	na	katerem	AC	
izvozu	se	srečamo.			

	

Skrb	za	zabojčke	

Zabojčke	 vedno	 vrnite	 ob	 naslednjem	 prevzemu,	 saj	 samo	 na	 takšen	 način	
lahko	zagotovimo,	da	jih	imamo	dovolj.	Naši	zabojčki	so	leseni.	Pomeni,	da	je	z	
njimi	 potrebno	 skrbno	 ravnati.	 V	 povprečju	 moramo	 kljub	 temu	 nadomestiti	
vsaj	 polovico	 zabojčkov	 v	 letnem	 ritmu.	 To	 pomeni,	 da	 bomo	 enkrat	 letno	
pobirali	kavcijo	2	eur	za	nakup	novega	zabojčka.		

	

	

	

	



Kaj	se	zgodi,	če	zabojčka	ne	morem	prevzeti	

Pridelavo	 zelenjave	 za	 zabojčke	 načrtujemo	 daljše	 časovno	 obdobje	 (tudi	 več	
kot	 šest	mesecev	pred	 samo	predajo	Vam).	To	pomeni,	da	Vas	prosimo,	da	v	
primeru	odsotnosti:		

• vprašate	prijatelje	ali	znance,	če	bi	lahko	prevzeli	zabojček	za	Vas;	
• prevzamete	zabojček	pri	nas	na	kmetiji	naslednji	dan.;	
• sporočite	ob	začetku	meseca	kdaj	boste	odsotni.	

Realno	 je,	 da	 smo	 odsotni	 tudi	 daljše	 časovno	 obdobje	 (dopusti,	 ipd.).	 Te	
realnosti	 se	 zavedamo,	 a	 Vas	 naprošamo,	 da	 to	 javite	 vnaprej.	 V	 vsakem	
primeru	 pa	 na	 naši	 strani	 finančno	 ni	 vzdržno,	 če	 zabojčka	 ne	 prevzemete	 v	
letnem	ritmu	več	kot	en	mesec.		

V	primeru,	da	se	to	dogaja	pogosteje	Vam	bomo	onemogočili	naročanje	rednih	
zabojčkov	s	spremembo	Vašega	statusa	v	aplikaciji.	Naročali	boste	lahko	samo	
občasne	zabojčke,	ki	so	na	voljo	samo	v	času,	ko	je	zelenjave	v	obilju	(poletje	in	
jesen)	in	stanejo	več	(2	eur	na	zabojček	več).			

	

Občasni	zabojček	

V	času,	ko	imamo	zelenjave	z	obilju,	vklopimo	tudi	možnost	naročila	občasnega	
zabojčka,	ki	je	dober	način,	da	preverite,	kako	vam	ustrezajo	tedenski	zabojčki.	
Prav	 tako	 je	 to	možnost,	 da	 v	 času,	 ko	 si	 želite	 popestriti	 tedenski	 jedilnik	 z	
zelenjavo	iz	naše	kmetije,	dodatno	naročite	občasni	zabojček.	Občasni	zabojčki	
pa,	 kot	 že	 zapisano,	 stanejo	malenkost	 več,	 saj	 si	 ne	 delimo	 dobrih	 in	 slabih	
časov	skozi	vso	leto,	temveč	le	občasno.		

	

Kako	bom	vedel/a	kaj	je	v	dotičnem	zabojčku?		

Vsak	ponedeljek	pošljemo	seznam	zelenjave,	ki	bo	v	zabojčku	v	tekočem	tednu.	
Vsebina	se	lahko	prilagodi	glede	na	pogoje	v	tistem	tednu	(npr.	ni	točno	toliko	
brokolija,	kot	bi	ga	potrebovali	ali	sladke	koruze	nismo	mogli	toliko	pobrati).			

Prav	tako	bomo	oblikovali	ločeno	platformo,	kjer	bomo	objavili:	

• pričakovano	tedensko	vsebino	(seznam	ali	fotografija);	



• v	 letnem	 ritmu	 bomo	 oblikovali	 vsebine	 po	 posamezni	 zelenjavi	 -	 na	
kakšen	 način	 ohranjamo	 zelenjavo	 čim	 dlje	 sveže	 in	 kako	 jo	 najlažje	
pripravimo.	Tako	bomo	konec	leta	2023	že	imeli	pravo	knjižnico	vsebin;	

• in	 oblikovali	 bomo	 platformo	 (v	 obliki	 bloga	 ali	 FB	 skupine),	 s	 katero	
bomo	omogočili	tudi	komunikacijo/nasvete	med	partnerji	samimi.		
	

Kako	je	s	plačilom?		

Zabojčki	 se	 poravnajo	 ob	 prvem	 prevzemu	 v	 mesecu	 za	 tekoči	 mesec	 ali	 s	
plačilom	na	TRR	po	izdaji	računa.	

	

Dogodki	na	kmetiji	in	obiski	

Mnogi	 nas	 sprašujejo,	 če	 lahko	 kdaj	 pridejo	 pomagati	 na	 kmetijo.	 V	 osnovi	
prostovoljno	 delo	 na	 kmetiji	 ni	 del	 našega	 sodelovanja.	 Mogoče	 se	 bo	 v	
prihodnosti	 zgodilo,	 da	 Vas	 bomo	 prosili	 za	 pomoč.	 Vendar	 bo	 to	 vezano	 na	
čisto	dotičen	dogodek	in	bo	predhodno	objavljeno	v	okviru	našega	novičnika.		

Zaradi	časovnih	omejitev	naključni	obiski	na	naši	kmetiji	relno	niso	izvedljivi,	saj	
je	 vsak	dan	 (tudi	med	vikendi)	 načrtovan	do	minute.	Vsako	 leto	pa	 izvedemo	
dan	 jagod	 in	 dan	 jabolk,	 kjer	 se	 sprehodimo	po	 kmetiji,	 kakšno	 rečemo	 in	 se	
posladkamo.		

					

				

	 	 	 	 	


