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Želeli smo izvedeti

- Koliko potrošniki 
Poznajo socialna 
podjetja 

in 

- Ali so dogovorni 
potrošniki

Oglaševalska kampanja ozavešča potrošnike, da s svojimi nakupi
odločajo, kaj bo na policah trgovcev. Kampanja dokazuje, da ljudje s
svojimi denarnicami odločamo, ali bo ponudba zdrava in etična.

KUPUJEM ODGOVORNO



Večinoma izdelki 
(hrana, čistila, kozmetika)

Storitve in procesi

Projekti in dogodki



13.10.2017

3. Festival 
Ko dvignem sebe, 
dvignem Maribor

http://kodvig.si/2-
dan-petek-13-
oktober/
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SocialB is a Knowledge Alliance Project (612579-EPP-1-2019-1-IE-EPPKA2-KA).

This project has been funded with support from the European Commission.
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Rezultati

Kot prostovoljci smo dali poudarek na povezovanje socialnih podjetij preko 
nudenje brezplačnih stojnic na sejmih, vodenih ogledov primerov dobrih praks, 

rednih mesečnih srečanj ter mapiranja socialnega podjetništva.

V tem letu smo:

•organizirali več kot 50 dogodkov v Sloveniji

•10 dogodkov v tujini

•vključi več kot 450 posameznikov

•nagovorili več kot 350 podjetij

Aktivnosti združenja Socialna ekonomija Slovenije so se v letu 2018 prepletali 
tako z aktivnostmi projekta »S kreativnim vključevanjem za dostojno delo 

prekarcev« (poročilo si lahko ogledate na tej povezavi) kot z aktivnostmi projekta 
»Maribor, evropska prestolnica socialne ekonomije 2018«.

http://socialnaekonomija.si/porocilo-projekta-maribor-evropska-prestolnica-socialne-ekonomije-2018-predaja-prestolnice-
francoskemu-mestu-strasburg-2019/

http://socialnaekonomija.si/zakljucna-konferenca-projekta-s-kreativno-vkljucenostjo-dostojnega-dela-prekarcev-porocilo-o-izvedbi/
http://socialnaekonomija.si/porocilo-projekta-maribor-evropska-prestolnica-socialne-ekonomije-2018-predaja-prestolnice-francoskemu-mestu-strasburg-2019/






Kotiček socialne ekonomije
KUPUJEM ODGOVORNO

http://socialnaekonomija.si/na-sejmu-
altermed/



Želeli smo izvedeti

- Koliko potrošniki 
Poznajo socialna 
podjetja 

in 

- Ali so dogovorni 
potrošniki

KUPUJEM ODGOVORNO

V Združenju Socialna ekonomija Slovenije so.p. so leta 2018 lansirali
prvo anketo #Kupujem odgovorno za raziskavo zavedanja o
odgovornem potrošništvu pod naslovom »Ali si odgovoren/na
potrošnik/ca?«. Anketa je želela tudi odgovor na vprašanje, ali
Slovenci prepoznajo pomen socialnih podjetij. Anketa je prejela 858
odgovorov.

.
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858 udeležencev 
ankete!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyEZZMgVPqBq8DIUGsreB
1BpB71rSzsEipCQRRuiPL0NSqvQ/viewform
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858 udeležencev 
ankete!

http://socialnaekonomija.si/ali-si-odgovoren-na-potrosnik-ca/


KUPUJEM ODGOVORNO

Tukaj predstavljamo rezultate do 28.7.2019, ki so pomembni za
nadaljnji razvoj, marketing, trženje in promocijo podjetij socialne
ekonomije in vseh, ki ustvarjajo pozitivni družbeni učinek in
poslujejo etično do ljudi in narave.
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https://www.facebook.com/Odgovorna-trgovina-Natura-Kupujem-odgovorno-108356427241520




NVO SNUJEJO REŠITVE
ZAVOD PIP

KUPUJEM ODGOVORNO

Projekt  podpirajo Mariborske tržnice 

Projekt je sofinancirani s strani 
Regionalnega stičišča NVO Podravje





SEJEM

TOREK,  31. MAJA 

TOREK, 21. JUNIJA

12:00 - 18:00
Mala tržnica



ZEROWASTE 

TRŽNICA

Deležniki

- Mestna občina Maribor in javno Snaga d.o.o., 
ki upravljata z mariborskimi tržnicami

- Socialno podjetje, društvo Pupillam, so.p.
- Branjevke
- Ponudniki zdrave hrane, naravne kozmetike, eko čistil, etični, družbeno   
odgovorni partnerji

- Kupci zdrave lokalne hrane, naravne kozmetike, eko čistil, ozaveščeni kupci
- Zeleni krog (kot ključni kupec, hkrati morda tudi ponudnik?)
- Mediji, ki bodo o projektu poročali
- Prostovoljci, ki bodo izvajali dela v projektu
- Težje zaposljivi posamezniki





SEJEM

TOREK, 21. JUNIJA

12:00 - 18:00
Mala tržnica

ZERO WASTE



CILJI
Informirati lokalno skupnost 
•o vzrokih in posledicah nekvalitetne hrane in drugih nekvalitetnih 
produktov na zdravje in okolje

•o kvalitetni lokalni ponudbi na enem mestu
•o cenah, primerjave cen

Povečati ponudbo in podpreti ponudnike
•Cilj vsaj 10 ponudnikov, ocenjenih z ujemanjem z vsaj 60% 
opredeljenih kriterijev. 

•Sodelovanje vseh deležnikov



Nova anketa -

„KUPUJEM ODGOVORNO“

https://www.1ka.si/a/c9ececa6
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