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SPLOŠNA PRAVILA Etikarne - mreže za etikete 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

Člani Mreže za etikete uvodoma ugotavljajo in si medsebojno priznavajo: 

- da imajo skupen interes po skupnem tisku etiket za lokalno hrano in druge lokalne proizvode, 
- da je povezovanje kmetov in lokalnih ponudnikov v mrežo prostovoljno, 
- da je nosilec Mreže za etikete Društvo »Skupina proizvajalcev ekološkega sadja«, 
- da je nosilec uspešno kandidiral in pridobil del sredstev za nakup opreme za tisk etiket na 

javnem pozivu Partnerstva LAS Zasavje - http://www.las-zasavje.eu/, 
- da Partnerstvo LAS Zasavje izvaja ukrep CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost po 

pooblastilu in za Republiko Slovenijo in Evropsko unijo, 
- da je organ upravljanja za Program razvoja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, 
- da je polno ime operacije: Mreža zasavskih proizvajalcev in kmetov – skupaj tiskamo etikete, 
- da sta partnerja v operaciji KGZS – ZAVOD LJ in ETV d.o.o. 
- da se operacija izvaja od 31. 01. 2019 do 30. 03. 2020, 
- da se ob upoštevanju obdobja trajnosti, to je 5 let od prejema izplačila sredstev s stani 

ARSKTRP, operacija spremlja do predvidoma 30. 09. 2025, 
- da je s pismom podpore operacijo podprlo 18 lokalnih ponudnikov: 7 kmetij, 3 ustvarjalci 

unikatnih izdelkov, 2 mreži kreativcev oz. oblikovalcev grafične podobe in 6 podjetji oz. 
podjetnikov lokalnih proizvodov. 

 

II. IME IN POSLOVNI NASLOV MREŽE 
- Polno ime: Etikarna - mreža za etikete 
- Nosilec: Društvo »Skupina proizvajalcev ekološkega sadja«, Žvarulje 12, 1411 Izlake 
- Poslovni naslov mreže je na poslovnem naslovu nosilca mreže. 

 

III. MEDSEBOJNI ODNOSI 
 

Člani Mreže za etikete imajo naslednje ugodnosti: 

- možnost naročanja etiket tiskanih na kolut v več nizkih nakladah, kar je prilagojeno običajni 
manjši potrebi za manjše naklade po ugodni ceni, 

- cena etiket se oblikuje na podlagi skupnega letnega naročila nalepk in ne glede na posamezno 
naročilo,  
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- cena etiket tiskanih na kolut je vsaj 10 % nižja od najugodnejše primerljive nasprotne ponudbe 
za člane z osnovnim članstvom in vsaj 15 % za člane z naprednim članstvom. Osnovno članstvo 
omogoča tiskanje do 5, napredno pa 6 ali več različnih etiket v nizkih nakladah, 

- brezplačen najem aplikatorja za okrogle in/ali aplikatorja za pravokotne nalepke za 3 dni ob 
vsakem naročilu nalepk, ob tem, da je prevzemno mesto in mesto vračila obeh aplikatorjev 
na sedežu nosilca mreže; nedogovorjena izposoja enega ali drugega aplikatorja nalepk, daljša 
od 3 dni, se obračuna 5 evrov na dan. 
 

Pojasnilo: 

- tiskanje etiket na pole je načeloma cenejše zaradi širše razširjene tehnologije od tiskanja na 
rolo, vendar ne omogoča strojne aplikacije. Pri primerljivi ponudbi se upoštevajo nasprotne 
ponudbe tiskanja na rolo, 

- članarina za člane z osnovnim članstvom znaša 30 evrov na leto, za člane z naprednim 
članstvom pa 70 evrov na leto, 

- nizke naklade so vse naklade ob enkratnem naročilu, ki so manjše od 1.000 kom. 

 

IV. ČLANARINA 
 

- Člani Mreže za etikete morajo plačati članarino v 30 dneh po datumu izstavitve računa za 
članarino; računi za članarino bodo izstavljeni vsako leto v obdobju med 1. majem in 31. 
majem, 

- člani mreže lahko najkasneje do 30. aprila tekočega leta predložijo enega ali več računov, ki 
so jih v zadnjih 12 mesecih izdali drugi člani mreže ali nosilec za svoje pridelke ali izdelke v 
skupni vrednosti članarine ali manj; njihova članarina se zmanjša za skupno predloženo 
vrednost teh nakupov, vendar do največ celotne višine članarine; skenirane račune za obdobje 
od 1. maja predhodnega leta do 30. aprila tekočega leta se do vzpostavitve druge tehnične 
rešitve pošilja na elektronski naslov: etikarna@bioskmetij.si. 

- vsi podpisniki pisma podpore, ki bodo pristopili v mrežo, so do 30. 09. 2025 oproščeni plačila 
članarine, 

- vsi drugi lokalni ponudniki s sedežem v eni od treh zasavskih občin, ki bodo pristopili v mrežo, 
so do 30. 09. 2025 upravičeni do 50-odstotnega zmanjšanja plačila članarine, 

- vsem članom nosilca Mreže za etikete, ki bodo pristopili v mrežo, se članarina, plačana nosilcu 
Mreže do 30. 09. 2025, upošteva kot plačana članarina tudi za Mrežo za etikete. 

 

V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV: 
- s podpisom pristopne izjave v Mrežo za etikete člani soglašajo s obdelavo osebnih podatkov 

za namene mreženja in lokalnega povezovanja 
- člani mreže dovoljujejo objavo firme dejavnosti in naslova, glavnih elementov ponudbe člana 

mreže in kontaktnih podatkov (telefon in/ali elektorski naslov) na spletnem naslovu Mreže za 
etikete: http://skupina-spess.si/MZE/. 
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VI. OSTALE DOLOČBE: 
- splošna pravila Mreže sprejema in spreminja UO nosilca Mreže z navadno večino, 
- splošna pravila stopijo v veljavo s prvo potrditvijo na UO nosilca Mreže, 
- najmanj 5 članov mreže lahko poda skupen pisen predlog UO nosilca Mreže za spremembo 

splošnih pravil o katerem UO nosilca Mreže razpravlja najkasneje v 30 dneh po datumu 
prejema, 

- prostovoljno članstvo v mreži lahko član sklene kadarkoli s podpisom pristopne izjave, ki je 
sestavni del splošnih pravil in se jo pošlje v skenirani obliki na elektronski naslov 
etikarna@bioskmetij.si, 

- prostovoljno članstvo v mreži lahko član prekine kadarkoli s sporočilom poslanim na 
elektronski naslov etikarna@bioskmetij.si ali obvestilom poslanim s priporočeno pošto na 
naslov nosilca Mreže. Iz sporočila oz. obvestila mora biti jasno razvidno, da gre za izstop iz 
Mreže. Nosilec Mreže bo v roku najkasneje 15 dni od prejema sporočila umaknil objavljene 
podatke o članu s spletnega naslova http://skupina-spess.si/MZE/. 


