
                            

 
 
 
 

Vabilo k sokreiranju novih dogodkov  
KUPUJEM ODGOVORNO! 

 

 
 

Kampanja KUPUJEM ODGOVORNO dobiva vedno večjo razsežnost, sodelujejo ponudniki, ki 
delujejo po etičnih standardih kampanje, ki so pomembni sodobnemu kupcu. Opis kampanje 

in standardov na spletni strani www.kupujemodgovorno.si, ki je nastala ob podpori 
Regionalnega stičišča NVO Podravje, kjer nastaja info točka trajnostnih izdelkov in storitev za 

širšo javnost. Najem prodajnega prostora na torkovih tržnicah na lokaciji Mala tržnica  pa 
brezplačno omogoča MOM, Mestne nepremičnine, Mariborske tržnice. 

 
V soorganizaciji Mariborskih tržnic in Mestnih nepremičnin, društva Pupillam, so.p., trgovine 

Zelena Japka, Zadruge socialne ekonomije Slovenije in podjetja Etika d.o.o. 
za to jesen pripravljamo dogodka na Mali tržnici, Dominkuševa 5, Maribor: 

- 20.9.2022 od 9:00 – 18:00 ure sejem Konoplja za vsak dan  
- 4.10.2022 od 9:00 – 18:00 ure sejem Festival jabolk 

 
Kampanja Kupujem odgovorno se bo v mesecu oktobru 2022 predstavila tudi s celodnevno 

prireditvijo Kupujem odgovorno v mariborskem Europarku v organizaciji podjetja Etika d.o.o. 
 

Sporočite svoj interes sodelovanja ! 
Sandra Zemljič, sodelavka kampanje Kupujem odgovorno 

040 701 017, sandra@etika.si 

http://www.kupujemodgovorno.si/
mailto:sandra@etika.si


                            

20. 9. 2022 od 9:00 – 18:00 
Sejem KONOPLJA ZA VSAK DAN 

 
Sejem pridelovalcev, predelovalcev, gradbenikov in drugih, ki so povezani s konopljo, ter 

VSEH OSTALIH, ki imate naravne in koristne izdelke za zdravo življenje in sobivanje. 

• 10:00 - 11:00  KONOPLJA ZA VSAK DAN;  okrogla miza, pogovor o 

vsestranski uporabnosti konoplje na vseh področjih našega življenja 

MOŽNOSTI SODELOVANJA 

- Prodajna stojnica oz. razstavni prostor 

- Predstavitev koristne teme, ki se navezuje na vašo dejavnost 

- Degustacija vaših izdelkov 

- Nagrade – na stojnici ali na predstavitvi podarite obiskovalcem svoje izdelke 

 

4. 10. 2022 od 9:00 – 18:00 
FESTIVAL JABOLK 

 

Festival pridelovalcev, predelovalcev, gostincev, kmečkih turizmov in drugih, ki so povezani s 

hrano, jabolki, ter VSEH OSTALIH, ki imate naravne in koristne izdelke                                               

za zdravo življenje in sobivanje. 

• 09:00 – Otvoritev festivala jabolk 

• 09:30 – Tiskovna konferenca o aktualnih temah s področja pridelave hrane program 

bosta povezovali novinarki Radia Maribor  Nataša Kuhar in Irena Kodrič Cizerl, 

novinarki kmetijskih oddaj 

• 11:30 - okrogla miza na temo podpore ekoloških kmetij, turizma, … 

• 12:30 – Sejem Kupujem odgovorno, degustacije, mreženje, hrana in pijača za 

udeležence PREDSTAVITEV/DEGUSTACIJA VAŠIH IZDELKOV! 

• 17:00 – Praznovanje, žrebanje (nagradna igra), glasbeni program:  

Slavc L. Kovačič in drugi 
 

PROMOCIJA 

Vse člane kampanje Kupujem odgovorno bomo promovirali: 

- Na spletni strani www.kupujemodgovorno.si 

- Na facebook strani https://www.facebook.com/Kupujemodgovorno 

- Na spletni strani www.vitafit.si 
                     

Dodatne možnosti oglaševanja: socialna omrežja in različni mediji 

Sporočite svoj kontakt in potrdite termin sodelovanja na: sandra@etika.si  

http://www.kupujemodgovorno.si/
https://www.facebook.com/Kupujemodgovorno
http://www.vitafit.si/
mailto:sandra@etika.si


                            

 

Blagovna znamka #Kupuje odgovorno pomeni, da: 

 

• kupujem lokalno 

• kupujem ekološko (certifikat ni potreben, pač pa ekološka zavest) 

• kupujem brez plastične embalaže 

• kupujem od etičnih in družbeno-odgovornih prodajalcev in proizvajalcev 

• kupujem brez negativnega vpliva na okolje in družbo 

• kupujem izdelke brez poskusov na živalih, brez palmovega olja in brez 

gensko spremenjenih organizmov (GSO) 

 

Članstvo: 

 

• Članstvo v kampanji Kupujem odgovorno je prostovoljno in se lahko 

kadarkoli prekine. 

• Član lahko postane vsaka etično, družbeno odgovorno ali socialno podjetje 

in organizacija, ki izpolnjuje kriterije Kupujem odgovorno. Pod enakimi 

pogoji lahko član postane tudi posameznik. 

• Letna članarina za podjetja in organizacije je 50€ letno, za posameznike 30€. 

• Članstvo prične z dnem podpisa pristopne izjave, ko mora biti tudi 

poravnana članarina. 

• Članstvo se lahko prizna tudi na podlagi dogovora v primeru, da bodoči član 

prispeva storitve, ki jih potrebujejo ustanovni člani oz. njihove organizacije 

za delovanje kampanje Kupujem odgovorno. 

• Članstvo prične z dnem podpisa pristopne izjave, ko mora biti tudi 

poravnana članarina… 

• Svoj interes postati član najprej pošljite z e-mail sporočilom na 

zdravo@kupujemodgovorno.si 

 

 

 

 

 

 

http://kupujemodgovorno.si/
mailto:zdravo@kupujemodgovorno.si


                            

Člani lahko koristijo sledeče ugodnosti: 

• Objava logotipa na spletni strani www.kupujemodgovorno.si z linkom na 

njihovo spletno stran. 

• Eno brezplačno udeležbo na sejmu Kupujem odgovorno na Mali tržnici v 

Mariboru 

• Velik popust pri sodelovanje na stojnicah na sejmih in v trgovskih centrih v 

kotičku “Kupujem odgovorno”. 

• Popust na oglaševalske storitve: 50% pri objavi v e-katalogu, 35% pri 

upravljanju družbenih omrežij, 1-7% za oglaševanje v različnih medijih, 

organizacija dogodkov. 

• Prednostno udeležbo na različnih dogodkih kampanje Kupujem odgovorno 

v primerih zasedenosti. 

 

  



                            

 

Pogoji za razstavljavce: 
 

1. Vaši izdelki morajo biti v skladu z načeli KUPUJEM ODGOVORNO: naravni, 
brez umetnih sestavin, brez plastične embalaže za enkratno uporabo, po 
možnosti v povratni embalaži, stekleni, kovinski ali papirnati, brez 
testiranja na živalih, brez palmovega olja ali drugih sestavin, katerih 
pridelava ali predelava povzročajo izkoriščanje narave, ljudi ali živali, po 
načelih pravične trgovine, etična vrednostna veriga od proizvodnje do 
prodaje.  

2. Sodelovanje pri srečelovu in nagradni igri z izdelki (verjamemo, da v 
količini in vrednosti, ki vas ne bo bremenila) 

3. Oglaševanje na svojih medijskih kanalih (FB stran, profili, spletna stran, 
Instagram…) 

4. Prodaja in promocija na način brez odpadkov in urejena stojnica 
5. Degustacije hrane za obiskovalce 
6. Urejeni pravno-formalni pogoji za prodajo na stojnici 

 
Obveznosti organizatorja 
 

1. Brezplačna objava in vključitev na spletno stran KUPUJEM ODGOVORNO 
2. Brezplačne objave na FB strani KUPUJEM ODGOVORNO 
3. Enotne table/napisi za stojnice 
4. Možnost delavnice, predstavitve – vabljeni z idejami in izvedbo k 

sokreiranju dogodkov 
 
Udeležbo na prodajni tržnici in sejmu v okviru tega projekta Mariborske tržnice 

Mestne občine Maribor omogočajo brezplačno, hkrati pa bomo vse, ki bodo 
želeli postati člani kampanje Kupujem odgovorno vključili na novo spletno stran 
»Kupujem odgovorno«, ter na novo info točko trajnostnih izdelkov in storitev, 

kar bo sofinancirano s sredstvi Regionalnega stičišča NVO Podravje,  
ter o njih seznanjali javnost. 

 
Sporočite svoj kontakt in potrdite termin sodelovanja na: sandra@etika.si 

 

 


