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SPLOŠNA DOLOČILA partnerskega kmetovanja na Štajerskem in v Prekmurju
I. Splošna določila
1.1 Ideja partnerskega kmetovanja
Osnovna ideja partnerskega kmetovanja je zagotavljanje sveže zelenjave in sadja, pridelane po
smernicah za ekološko pridelavo. Tudi v tretjem letu projekta na Štajerskem in v Prekmurju pa bodo
zainteresiranim odjemalcem na voljo tudi ekološki izdelki sodelujočih kmetij kot so ekološka vina,
meso, jajca, peciva, kruh, testenine, kaše, žita, sokovi, kisi, čaji, med in izdelki iz njega, marmelade,
vložena zelenjava in drugo.
Zainteresirani odjemalec sklene pogodbo o sodelovanju s posameznim kmetom.
1.2 Sodelujoče kmetije
V sistemu partnerskega kmetovanja na Štajerskem in v Prekmurju sodelujejo naslednje kmetije:
- ekološka kmetija Bauman, Maribor (sezonsko)
- ekološka kmetija Baron (Uranjek), Fram
- ekološka kmetija Berden, Radenci
- ekološka kmetija Berki, Lendava (sezonsko)
- ekološka kmetija Dervarič, Črenšovci
- ekološka kmetija Kepe, Dobrovnik
- ekološka kmetija Kosec, Ivanjkovci
- ekološka kmetija Kovačič, Ljutomer
- ekološka kmetija Podgrajšek, Slovenska Bistrica
- ekološka kmetija Radikon, Lendava
- ekološka kmetija Turinek, Jarenina
- ekološka kmetija Vila Natura (Slavič), Križevci pri Ljutomeru
- ekološka kmetija Zupanič in Metz, Pesnica pri Mariboru
1.3 Ponudba kmetij
Ponudba omenjenih kmetij se razlikuje glede na živila, ki jih ponujajo in so na voljo vsem
zainteresiranim odjemalcem pred vstopom v sistem partnerskega kmetovanja. Zaradi različne
ponudbe, je tudi način sodelovanja med kmeti in odjemalci različen.
1.4 Možni načini sodelovanja
Možni načini sodelovanja so:
a) naročilo zelenjavne košarice
b) naročilo sadne košarice
c) sprotno naročilo dodatnih izdelkov
Načina sodelovanja a) in b) sta lahko vezana na tedensko ali 14 dnevno dobavo. Za načine
sodelovanja pod a) in b) odjemalec izpolni prisotno izjavo o sodelovanju za nedoločen čas in se s tem
obvezuje, da bo spoštoval splošna določila sodelovanja v sistemu partnerskega kmetovanje. Sprotno

naročilo se izvede na podlagi tedenske ponudbe, ki jo posredujejo kmetje, odjemalec pa odda
naročilo direktno kmetu za vsak teden posebej.
1.5 Skupina odjemalcev
Odjemalci, ki s posameznim kmetom sklenejo pogodbo, oblikujejo skupino odjemalcev. Skupina
odjemalcev sodeluje s kmetom pri določanju vsebine košaric, predlaga dodatna živila, ki jih kmet
nima v ponudbi ter sodeluje pri krepitvi sodelovanja med njimi in kmetom.
Odjemalec lahko pogodbe o sodelovanju sklene z več različnimi kmetijami.
II. Določila o trajanju partnerskega kmetovanja
2.1 Obdobje trajanja
Partnersko kmetovanje se izvaja celo leto, večina kmetij pa svoje izdelke ponuja med majem in
decembrom. Glede na specifiko posamezne kmetije, pa so ta obdobje različna.
Zaželeno je, da odjemalec prevzema košarice celotno obdobje - od začetka do konca, saj je le tako
možno izvajati sodelovanje v duhu pravega partnerskega kmetovanja. Kljub temu je možno, da
odjemalec v času dopustov ali v času poletja, ko ima hrano zagotovljeno na domačem vrtu, za krajši
čas izstopi iz partnerstva a to sporoči že ob podpisu pristopne izjave.
2.2 Vstop v partnersko kmetovanje
Odjemalcu je tudi omogočeno, da v sistem partnerskega kmetovanja vstopi čez celo leto, če
kapacitete kmetij to dovoljujejo. Pogoj je ta, da podpiše pristopno izjavo in se podrobno seznani s
splošnimi pogoji sodelovanja ter da se z njimi strinja in jih v celoti sprejema. Kmet lahko pri
prevelikem zanimanju vljudno odkloni potencialne odjemalce. Svoje potencialne odjemalce usmeri k
drugimi ekološkimi kmetijami. Pomoč pri iskanju drugega kmeta nudi tudi Združenje za ekološko
kmetovanje SVS.
Potrošnik plača tudi 5 € v obliki kavcije izbrani kmetiji za uporabo dveh košaric.
2.3 Izvrševanje izjem
Nujno je, da odjemalec, ki je vključen v sistem partnerskega kmetovanja skozi celotno obdobje, v
času dopustov in počitnic odpove svojo košarico 14 dni v naprej če tega ni storil že ob vstopu v
partnersko kmetovanje. V kolikor košarica ni odpovedana v roku, se jo kljub vsemu plača.
Priporočljivo je, da v času dopustov košarico poklonimo svojim sorodnikom, prijateljem in znancem in
jim s tem pokažemo alternativni način oskrbe s hrano. V celotni sezoni lahko odjemalec prejem
naročenih živil odpove največ trikrat, v kolikor jih načrtujete več, priporočamo, da se vključite v
sistem partnerskega kmetovanja le za nekaj mesecev in/ali svojo odsotnost napoveste že ob podpisu
pogodbe s kmetom.

2.4 Izstop iz sistema partnerskega kmetovanja
Izstop iz sistema partnerskega kmetovanje je sicer možen takoj, v kolikor s pridelovalcem niste
zadovoljni ali obstajajo drugi subjektivni razlogi za vaše nezadovoljstvo. Kljub temu pa se predlaga, da
se nesoglasja in nezadovoljstva rešijo s pogovorom in dogovorom za nadaljnje sodelovanje.
V primeru izstopa je potrebno pisno izrazit kritično stališče potrošnika ali nezadovoljstvo po pošti ali
preko elektronske pošte kmetije, s katero ima odjemalec sklenjeno pogodbo. Datum preklica se šteje
datum vaše poslane elektronske pošte ali poštni žig vašega pisma.
2.5 Dopust
Vsaka kmetija ima možnost, da v času zagotavljanja košaric, izkoristi en teden za dopust. O datumu
dopusta kmet obvesti vse svoje potrošnike vsaj 14 dni pred nastopom dopusta in posledično
odsotnostjo.
III. Določila o določitvi sistema
3.1 Sistem oblikovanja zelenjavne košarice
Kmet sam sestavi košarico glede na okvirno ponudbo, ki jo je pripravil v sodelovanju z odjemalci v
začetku leta. Količina mora ustrezati ocenjeni vrednosti košarice. V košarici je od 2 do 5 kg različne
zelenjave. Količina v košarici se spreminja zaradi sezonske ponudbe zelenjave ter teže posamezne
zelenjave. Odjemalec je s strani združenja (ali kmeta) obveščen o sestavi košarice vsak teden od
ponedeljka naprej po e-pošti ali na spletni strani kmeta.
3.2 Sistem oblikovanja sadne košarice
Kmet sam sestavi košarico glede na okvirno ponudbo, ki jo je pripravil v sodelovanju z odjemalci v
začetku leta. Izjeme so možne v primerih, ko odjemalec predhodno izrazi željo, da nekaterega sadja
sploh ne uživa ali da ga že goji sam na svojem vrtu. Količina mora ustrezati ocenjeni vrednosti
košarice. V košarici je od 2 do 5 kg različnega sadja. Količina v košarici se spreminja zaradi sezonske
ponudbe sadja ter teže posameznega sadja. Odjemalec je s strani združenja (ali kmeta) obveščen o
sestavi košarice vsak teden od ponedeljka naprej po e-pošti ali na spletni strani kmeta.
3.3 Sprotno naročilo dodatnih izdelkov
Ker je odjemno mesto, dan in čas določen za vse kmete enako, lahko odjemalec naroči dodatne
izdelke od kateregakoli kmeta za tekoči teden. Kmet pripravi aktualno ponudbo s cenami za prihodnji
teden do nedelje. V ponedeljek odjemalcem pošljemo celotno ponudbo vseh kmetij na njihovo epošto. Poleg ponujenih izdelkov so navedeni tudi kontaktni podatki posamezne kmetije, tako da
odjemalec naroči izdelke direktno pri kmetu. Odjemalci morajo dodatne izdelke naročiti najkasneje
do srede (en dan pred razdeljevalnim dnem).
IV. Določilo o embalaži in pakiranju živil
4.1 Zabojčki za zelenjavno košarico
Vsak potrošnik uporablja dve leseni košarici. Na razdeljevalnem mestu prevzame polno košarico
zelenjave in vrne prazno, da se ponovno uporabi. Mere košarice so: cca 40 x 30 x 25

4.2 Zabojčki za sadno košarico
Vsak potrošnik uporablja dve leseni košarici. Sadje je pripravljeno v lesenih košaricah, ki jih odjemalec
ob prevzemu novega zabojčka prinese nazaj, da se ponovno uporabi.
Mere košarice so: cca 40 x 30 x 15
4.3 Pakiranje razsute in mokre zelenjave in sadja
Kislo zelje, kisla repa se daje v dodatno embalažo. V nekaterih primerih se lahko v dodatno embalažo
daje tudi zelenjava, če za to obstaja posebna potreba. Razsuta zelenjava (motovilec) ali sadje
(grozdje, maline, robide itd.) je lahko prav tako pakirana v dodatni embalaži. Če se le da, se na sploh
uporablja čim manj embalaže.
4.4 Vračanje embalaže
Odjemalec vsak teden vrne prazno košarico in odnese polno. Priporočljivo je, da vrača vso embalažo
oz. jo zbira, ponovno uporabi ali da jo odvrže v koše za recikliranje odpadne embalaže.
4.5 Domače kompostiranje
Priporočljivo je tudi, da ima odjemalec doma urejen kompost ali zbiralnik za organske odpadke. S tem
ukrepom skrbimo, da ločujemo odpadke že pri samem izvoru in ne obremenjujemo našega planeta
po nepotrebnem.
V. Določila o količini pridelkov v košaricah
5.1 Okvirna ponudba kmeta
Pred samim vstopom v sistem partnerskega kmetovanja potencialen odjemalec dobi okvirno
načrtovano ponudbo živil od svojega kmeta, razdelano po mesecih. Odjemalci s kmetom določijo,
katera živila naj bodo v košarici ter izrazijo svoje želje, če kakšnega živila, ki ga želijo, ni v ponudbi. Če
odjemalec zaradi svojih prehrambnih navad ali drugih razlogov določenih živil ne uživa, mora to pri
vstopu v sistem povedati in se mu živila zamenjajo za druga.
5.2 Količina različnih živil v zelenjavni košarici
Količina živil v košarici mora ustrezati okvirni ceni za zelenjavno košarico. V košarici mora biti vsaj 4
različne vrste zelenjave, zaželeno pa je med 5 in 6. Živila v košarici morajo biti pridelana po
smernicah ekološkega kmetovanja, kolikor se da kakovostna in sveža.
5.3 Količina različnih živil v sadni košarici
Količina živil v košarici mora ustrezati okvirni ceni za sadno košarico. V košarici morata biti vsaj 2
različni vrsti sadja, zaželeno pa je med 3 in 4. Živila v košarici morajo biti pridelana po smernicah
ekološkega kmetovanja, kolikor se da kakovostna in sveža.

VI. Določilo o ceni in načinu plačila
6.1 Cena košarice
Za zelenjavo: Cena tedenske zelenjavne košarice v sistemu partnerskega kmetovanja je 14 evrov

Za sadje: Cena tedenske sadne košarice v sistemu partnerskega kmetovanja je 14 evrov.
Sprotno naročilo dodatnih izdelkov: Pri ponujeni ceni mora kmet upoštevati dejstvo, da gre za
veleprodajne količine in temu ustrezno prilagodi ceno, ki mora biti vedno med 10% in 30% nižja od
trenutne cene na mariborski ekološki tržnici.
6.2 Plačevanje v sistemu partnerskega kmetovanja
Odjemalci zelenjavnih in sadnih košaric plačujejo za en mesec naprej. Gotovino izročijo kmetu na dan
prvega prevzema v mesecu. Ob tem prejmejo potrdilo o plačilu, kmet pa to beleži v svoji evidenci.
Odjemalci, ki naročijo izdelek iz dodatne ponudbe, plačajo izdelke ob prevzemu.
6.3 Vodenje evidence dobavljenih živil
Kmet vodi evidenco za vsakega odjemalca posebej za primer, da želi odjemalec vpogled v dostavljeno
zelenjavo in sadje.
6.4 Vodenje evidence prejetih živil
Priporočljivo je, da tudi odjemalec, ki je vključen v sistem partnerskega kmetovanja, vodi svojo lastno
evidenco, ki je lahko v veliko pomoč v primerih pomot pri vodenju in podobno. V takšnih primerih se
skupaj dobita in poskušajta ugotoviti, zakaj je prišlo do zahajanj. Nesporazum poskušata reševati na
prijateljski ravni.
6.5 Plačilna nedisciplina
V sistemu plačevanja zelenjavnih in sadnih košaric za mesec naprej ni plačilne nediscipline, saj mora
odjemalec za živila, ki jih bo prejel, plačati vnaprej. V primeru sprotnega naročanja pa se od
odjemalca pričakuje, da se bo držal dogovora in prišel po naročena živila ter jih na prevzemnem
mestu tudi plačal.
6.6 Tožbe
Zakonskih tožb se v sistemu partnerskega kmetovanja ne pričakuje.
VII. Določilo o prevzemnem mestu
7.1 Prevzemno mesto
Prevzemno mesto za odjemalce je dvorišče Kmetijskega gozdarskega zavoda Maribor, Vinarska 14,
2000 Maribor (pod Kalvarijo).
7.2 Dan in ura prevzema
Dan prevzema je četrtek.
Čas prevzema je med 16:00 in 17:00 pozimi ter 19:00 in 20:00 poleti. O spremembah časa prevzema
košaric so potrošniki vnaprej obveščeni.

7.3 Dogovor velja
Tako kmetje kot tudi odjemalci se naj držijo dogovorjenega mesta, dne in ure razdeljevanja.

VIII. Določilo o varovanju osebnih (kontaktnih) podatkov
8.1 Varovanje osebnih podatkov
Osebni podatki odjemalcev se uporabljajo izključno za komunikacijo med kmetom in odjemalci ter
društvom. Potrebni podatki: ime in priimek, naslov, telefonska številka in elektronska pošta
IX. Določilo o pričetku izvajanja partnerskega kmetovanja
9.1 Pristopna izjava
Odjemalec s podpisom pristopne izjave pričenja s partnerskim kmetovanjem s svojim izbranim
kmetom. S podpisom pristopne izjave odjemalec tudi izjavlja, da je seznanjen in sprejema splošna
določila partnerskega kmetovanja in da bo deloval v skladu z njimi. Pristopna izjava je v veljavi do
pisnega preklica.
9.2 Objava splošnih določil
Splošna določila, ki so skupna za vse trenutno sodelujoče kmetije, jih dobite pri združenju (preko epošte) ali so objavljena na spletnih straneh sodelujočih kmetij.

X. Določilo o jamstvu in upoštevanju napisanega
10.1 Jamstvo
Z objavo teh določil kmet jamči, da bo upošteval splošna določila in izvajal partnersko kmetijstvo v
skladu s temi splošnimi določili. Podpis tega dokumenta ni potreben.

Avtor splošnih pogojev: Združenju ekoloških kmetov osrednje Slovenije
Vir splošnih pogojev: Ekološka kmetija Studen http://mojekovrt.blogspot.com/ (videno 1.3.2011)
Avtor prirejenih splošnih pogojev za specifično situacijo na Štajerskem in Prekmurju: Društvo ECHo

