
                            

 
 
 
 

 

 
 

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

 
Spletna stran www.kupujemodgovorno in dogodki na Mali tržnici 

so nastali tudi ob podpori Regionalnega stičišča NVO Podravje.  
Na Mali tržnici tako nastaja info točka trajnostnih izdelkov in storitev za širšo javnost.  
Najem prodajnega prostora na torkovih tržnicah na lokaciji Mala tržnica  brezplačno 

omogoča Mestna občina Maribor, Mestne nepremičnine, Mariborske tržnice. 
 

        
Kontakt: Sandra Zemljič, sandra@etika.si, 040 701-017 

www.kupujemodgovorno.si 

http://www.kupujemodgovorno/
http://www.kupujemodgovorno.si/


                            

 
 

PROGRAM 

13:20 Otvoritev sejma: Iris Magajna, Društvo Pupillam za Kampanjo KUPUJEM ODGOVORNO 

SEJEM z zelo veliko ponudbo jabolk, ostalega sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev ter 

izdelkov iz naravnih materialov 

13:30 Pogovor o aktualnih temah: 

- Jožica Župec in Tomaž Džuban, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Sektor za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, direktorat za ribištvo in hrano:  

- predstavitev kampanje za promocijo lokalnega sadja v okviru projekta  Naša super 

hrana   

- Iris Magajna, pomen kampanje in koristi portala Kupujem odgovorno  -   vezano na 

promocijo lokalne hrane 

- Karmen Valenti, Društvo Zeleni krog, skupnostno naročanje pridelkov slovenskih 

kmetov in organiziranje dostave, pogled iz vidika kmeta o potrebi promocije lokalno 

pridelane hrane 

 14:30  Uroš Švigelj: predavanje s praktično delavnico - Kako pomembno je vsak dan 

zaužiti tudi svežo konopljo – Konoplja od hrane do zdravila 

 14:00 – 17:00 Zelena japka, pečenje kostanjev, pokušina mošta 

 15:00 – 17:00  Mariborska kolesarska mreža: Klima moje soseske – popravilo koles, 

aktivnosti v lokalni skupnosti, glasbena točka 

 

NA SEJMU BODO RAZSTAVLJALI: 

Alja Polutnik, Angela Vratuša, Boštjan Eker, Cvetka Gaube, Čebelarsko društvo Peter Močnik 
Studenci – Pekre, Darja Batista, Druzovič Marjan, Franc Ruhitel, Ivan Vajngerl, Janez Rakovec, 
Karmen Valenti, Katja Magdič, Kmetija Reberšak, Liam Šerbinek, Maja Kralj, Marjana Sofija 
Lopan, Milko Slanič, Sonja Kranjc, Sonja Vavken, Urška Orešnik, Špela Trstenjak, Tjaša Korelc, 
Uroš Švigelj, VEGE & DOBRO d.o.o. - Valentin Gorjanc, Viljem Muhič. 
 

Kontakt:  Sandra Zemljič, sandra@etika.si,    040 701-017 
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