
POSLANSTVO ZSES
ZSES je samostojna, nevladna, nepolitična institucija, ki temelji na principih social-
nega podjetništva. Predstavlja svoje člane, ki aktivno delujejo na področju socialnega 
ekonomije ne glede na organizacijsko obliko. Člani ZSES so tako nevladne organizacije, 
socialna podjetja, novo nastajajoča socialna podjetja, institucije podpornega okolja, hu-
manitarne organizacije in posamezniki, ki želijo prispevati k razvoju socialnega podjet-
ništva.

Vzpostavljamo inovativno povezovalno okolje za razvoj potencialov vseh akterjev so-
cialnega podjetništva in zagotovitev učinkovitih mehanizmov za razvoj socialnega pod-
jetništva na lokalni, državni in meddržavni ravni z namenom zagotavljanja blaginje in 
inovativnega razvoja Slovenije.

KAMPANJA KUPUJEM ODGOVORNO
VKLJUČITE SE V KAMPANJO #KUPUJEM ODGOVORNO Z NAMENOM PRO-
MOCIJE PODJETIJ, KI SPOŠTUJEJO NAČELA SOCIALNE EKONOMIJE: tra-
jnostni razvoj, družbena odgovornost, vključevanje ranljivih skupin, solidarnost in 
demokratičnost odločanja. K vključitvi prednostno vabimo registrirana socialna 
podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu pa tudi vse druge pravne osebe, ki se 
zavezujejo k spoštovanju zgornjih načel in spadajo v naslednjo skupino: d.o.o., zadruga, 
društvo, zavod, inštitut, zaposlitveni center, invalidsko podjetje.

KAKO SE PRIDRUŽITI KAMPANJI?
Izpolnite in oddajte obrazec, pristopna izjava za včlanitev v Združenje Socialna 
ekonomija Slovenije. Mi vam pošljemo predračun za članarino v združenju in obrazec 
vpis v Katalog #kupujem odgovorno. 

Več informacij: www.socialnaekonimija.si
zdruzenje@socialnaekonomija.si 

041 710-277

ob priložnosti otvoritve trgovine Zelena Japka  
Maribor, 9.5.2019 na Mali tržnici

 
V izredno veselje nam je, da lahko napovemo otvoritev prve zero waste 
trgovine brez plastične embalaže Zelena japka – Kupujem odgovorno 
v Mariboru, in druge te vrste v Sloveniji. Trgovina odpira aktiven član 
Združenja Socialna ekonomija Slovenije, društvo Pupillam, so.p. in sicer v 
okviru programa Mentorske sheme in s podporo javnega podjetja Snaga.

#Kupujem odgovorno je kampanja nacionalne organizacije 
Združenja Socialna ekonomija Slovenije za ozaveščanje kupcev o 
tem, da s svojimi nakupi bistveno odločajo o ponudbi na trgovskih pol-
icah. To pa vpliva na vaše zdravje in okolje, v katerem živimo.

Blagovno znamko #Kupujem odgovorno lahko uporabljajo člani 
Združenja Socialna ekonomija Slovenije.

PRVI KATALOG
KUPUJEM ODGOVORNO



CCO je multidisciplinarna organizacija za izvajanje storitev nege 
in oskrbe na domu ter fi zioterapije in delovne terapije na domu. 
Usmerjeni smo v zdravje in dobro počutje posameznika, ki je v 
središču naše pozornosti.

Naslov: Gregorčičeva 6, 4270 Jesenice
Kontaktna oseba: Edisa Halimovič
Telefon: 040 861 017
El. Naslov: info@cco.si
Spletna stran: www.cco.si
Facebook: www.facebook.com/centercelostneoskrbe

Center Celostne Oskrbe na domu, d.o.o., so.p., 
nega, oskrba, terapija na domu

Privoščimo vam zdravilno aronijo z ekološkega nasada na 
Zgornji Polskavi.

Telefon: 040 505 947
El. Naslov: tanja.racel@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/aronijapolskava

TANJA RAČEL, Aronija, čudežna rastlina



Glavna dejavnost zadruge Kooperativa DAME, so.p. je razvoj tra-
jnostnega turizma in gostinstva. Prepoznate nas lahko po odličnih 
sadnih in zelenjavnih shrankih, ki so pripravljeni iz lokalno pridel-
anega sadja in zelenjave. Ker se zavedamo naše kulturne dediščine, 
dajemo velik poudarek na ohranjanju starih, tradicionalnih receptur, 
ki jih na inovativen način vpeljemo v pripravo naših jedi.

Naslov: KRŠKO- Ljubljanska ulica 4 2000 Maribor
Telefon: 00386 40 677 937 
El. Naslov: info@kooperativa-dame.si
Spletna stran: www.kooperativa-dame.si
Facebook: www.facebook.com/kooperativadame/

Kooperativa DAME, z.o.o., so.p. 
trajnostni turizem in gostinstvo

Simbioza Genesis je socialno podjetje, ki na podjeten način rešu-
je družbene izzive. Predani smo kvalitetnemu in inovativnemu 
predajanju naprednih e-veščin in za vas pripravljamo interak-
tivne delavnice z uporabno praktično vsebino.

Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Tjaša Sobočan
Telefon: 031 723 698
El. Naslov: tjasa.sobocan@simbioza.eu
Spletna stran: www.simbioza.eu / www.e-simbioza.com
Facebook: www.facebook.com/Simbioza.eu

Simbioza Genesis, so.p., medgeneracijsko 
sodelovanje, izobraževanje



Usmerjeni smo v informacijsko tehnologijo. Nudimo celostni 
pristop podjetjem in posameznikom na področju digitalizaci-
je. Specializirani smo za prodajo tovarniško obnovljene raču-
nalniške opreme, tehnično podporo in svetovanje. Z uporabo 
različnih pristopov pomagamo udeležencem izobraževanj, da 
premagajo ovire in hitreje osvojijo različna znanja. 

Naslov: Letališka 32, Ljubljana
Kontaktna oseba: Mitja Bogataj
Telefon: 059 974 512
El. Naslov: info@tipintap.si
Spletna stran: www.tipintap.si
Facebook: www.facebook.com/tipintap

TIP&TAP so.p.

Društvo TOTI DCA Maribor je medgeneracijski dnevni center ak-
tivnosti, namenjen povezovanju, vključevanju in druženju stare-
jših ter mlajših uporabnikov. Pri nas lahko aktivno preživite pro-
sti čas z vključitvijo v društvene aktivnosti.

Naslov: Gorkega ulica 34, 2000 Maribor
Telefon: 02 234 22 00 // 041 340 075
El. Naslov: toti@dca-maribor.si
Spletna stran: www.dca-maribor.si
Facebook: www.facebook.com/pages/category/Non-Govern-
mental-Organization--NGO-/Dru%C5%A1tvo-TOTI-DCA-Maribor-
sop-519967334755103/

Društvo TOTI DCA Maribor, so.p.



KNOF je podjetna skupnost ljudi iz Posavja, ki verjamejo v pod-
jetništvo z okoljskim, družbenim ali zdravstvenim učinkom, lo-
kalno samooskrbo na vseh nivojih in vključevanje ranljivih ciljnih 
skupin. 

Naslov: KRŠKO- Kolodvorska 1 (tržnica, 1. nadstropje)
   SEVNICA- Prvomajska ulica 15
Telefon: +386 6 861 29 89
El. Naslov: kontakt@knof.si
Spletna stran: www.http://new.knof.si
Facebook: www.facebook.com/knofskupnost

Zavod KNOF so.p. 

K N O F
SKUPNOST

Pupillam skozi Centera zelenih rešitev – s svojimi produkti us-
posablja in opolnomoča uporabnike za odgovorno ravnan-
je z viri, človekom in naravo. Ponujamo rešitve in produkte za 
eko dom, s katerimi dosežemo visoko kakovost bivanja brez 
onesnaževanja okolja.

Naslov: Ulica Šantlovih, Maribor 2000
Kontaktna oseba: Iris Magajna
Telefon: 041/280-009
El. Naslov: iris@pupillam.org
Spletna stran: www.pupillam.org
Facebook: www.facebook.com/drustvo.pupillam

Društvo PUPILLAM, so.p., ekološko čiščenje in 
ponovna uporaba



Proizvodnja in prodaja pralnih plenic, vložkov in ostalih pralnih 
higienskih izdelkov iz tekstila. Zamenjava izdelkov za enkratno 
uporabo s trajnimi tekstilnimi izdelki zaradi zmanjševanja nepo-
trebnega odpada, zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih šivilj 
in ohranjanje šiviljstva kot poklica.

Naslov: Nova vas pri Mokricah 37, 8261 Jesenice na Dolenjskem
Kontaktna oseba: Ksenija Lovrin Maćešić
Telefon: 040 625 175
El. Naslov:  kiss@pralneplenice.si
Spletna stran: www.pralneplenice.si
Facebook: www.facebook.com/plenicekiss

Knof – razviti posel, d.o.o., so.p., tekstilni 
izdelki za dojenčke in mamice

Smo neprofi tna okoljevarstvena organizacija, ki ozavešča, in-
formira in izobražuje širšo javnost o problemih in trajnostnih 
rešitvah problemov v okolju in družbi. Prav tako ponujamo pro-
dukte, ki so hrana pridelana na ekosistemski način, hiše s pozi-
tivno energetsko bilanco, energetsko varčni rastlinjaki, sveto-
vanja, izobraževanja.

Naslov: Betnavska cesta 116 2000 Maribor
Kontaktna oseba: Matej Kline
Telefon: 041 797 144
El. Naslov: info@permakulturni-institut.si
Spletna stran: www.permakulturni-institut.si
Facebook: www.facebook.com/Permakulturni-In%C5%A1ti-
tut-Maribor-1745853352396467/

Permakulturni inštitut Maribor so.p.



Skupni namen izvajanih aktivnosti je podpora ter spodbujanje 
podjetništva in podjetniške miselnosti; prav tako spodbujanje 
opolnomočenja posameznikov, ki naj preko podjetniških aktiv-
nosti najdejo svoj namen. Verjamemo, da je ravno občutek za 
avanturo in radovednost jedro podjetništva. 

Naslov: Norsinci 5b 9221 Martjanci 
Kontaktna oseba: Jose Antonio Morales
Telefon: 040 215 600
El. Naslov: jose@lincolnisland.com
Spletna stran: www.lincolnisland.com
Facebook: www.facebook.com/LincolnIsland

Skrivnostni Otok d.o.o. so.p. (Lincoln Island)

Se ukvarjamo z izvajanjem aktivnosti za osebnostno rast in raz-
voj posameznikov, povečini pripadnikov ranljivih skupin. Okrog 
650 brezposelnim osebam smo skozi implementacijo različnih 
programov in projektov pomagali vzpostaviti nove temelje, na 
katerih so izgradili boljši odnos do sebe, družine in okolice, jim 
pomagali dvigniti samopodobo, samozavest ter mnogim najti 
zaposlitev.

Naslov: Prešernova 70, 9000 Murska Sobota
Kontaktna oseba: Lidija Šömen
Telefon: 041 729 193
El. Naslov: info@murskekrone.si
Spletna stran: www.murskekrone.si
Facebook: www.facebook.com/MurskeKrone

ZSR, Zavod za socialni razvoj Murska Sobota 
so.p. (Murske krone)



Socialno podjetje RECOSI je del vodilne mednarodne socialne 
franšize RECOSI s sedežem na Irskem. Podjetje se ukvarja s pro-
fesionalno obnovo rabljene računalniške opreme pridobljene iz 
poslovne linije in pri tem zaposluje težje zaposljive osebe.

Naslov: Partizanska 24, 2310 Slovenska Bistrica
Kontaktna oseba: Katja Zajko
Telefon: 05 90 45 092
El. Naslov:  info@recosi.net
Spletna stran: www.recositech.com
Facebook: www.facebook.com/recositech.si

RECOSI d.o.o., so.p., prodaja obnovljene 
računalniške opreme

Aurum, društvo za fi nančno pismenost je združenje oseb, kateri 
si prizadevamo ljudem posredovati transparentne in aktualne 
informacije s področja osebnih fi nanc.

Naslov: Koroška 74, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: Tomaž Kokolj
Telefon: 040 630 145 
El. Naslov: info@au-investment.eu
Spletna stran: www.au-investment.eu
Facebook: www.facebook.com/drustvoaurum

Aurum, društvo za fi nančno pismenost, razvoj in promocijo 
družbene odgovornosti ter solidarnosti



Zadruga KonopKo je prva zadruga za razvoj trajnostne pridelave 
in predelave industrijske konoplje v Sloveniji – industrializacija 
konoplje in generiranje s tem povezanih lokalnih delovnih mest 
je področje, ki nas zanima in v katerem smo prepoznali izjemen 
potencial. Naši načrti gredo v smeri razvoja in izdelave grad-
benega materiala, tekstila, bioplastike, prehrane iz te »na novo« 
odkrite rastline – konoplje.

Naslov: Lindek 22, 3213 Frankolovo
Kontaktna oseba: Urša Orehek
Telefon: 0590 11 238
El. Naslov: info@konopko.si
Spletna stran: www.konopko.si
Facebook: www.facebook.com/zadrugakonopko

Zadruga KonopKo, z.o.o., so.p. razvoj 
trajnostne pridelave in predelave konoplje

Zavod ZAPOSLISE, je center za svetovanje, izobraževanje, in-
formiranje in pomoč pri zaposlovanju. Glavne aktivnosti so 
usmerjene v področje razvoja kadrov, svetovanje iz delovno-
pravnega področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih 
sistemov in sodobnega načina vodenja, nagrajevanja in motivi-
ranja, kako pridobivati EU sredstva.

Naslov: Gortanova ulica 9, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Nives Fortunat Šircelj
Telefon: 041 733 369
El. Naslov: nives.sircelj@zavod-zaposlise.si
Spletna stran: www.zavod-zaposlise.si/
Facebook: www.facebook.com/zavod.zaposlise

Zavod ZAPOSLISE, socialno podjetje



POTENCIAL Inštitut je ekosistem za dobre zgodbe. Ena od njih je 
MOJA ŠTACUNA, skupnost deležnikov kratke oskrbne verige od 
pridelovalcev, predelovalcev, pravične trgovine, logistike, odje-
malcev (živilski obrati – kuhinje) in izvajalcev podpornih storitev. 
Sodelovalno ustvarjamo inovativen model zagotavljanja preh-
ranske varnosti. 

Naslov: Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan
Kontaktna oseba: Lilijana Brajlih
Telefon: 041 690 863
El. Naslov:  dpt.mojastacuna@gmail.com
Spletna stran: www.moja-stacuna.si
Facebook: www.facebook.com/mojastacuna

Potencial inštitut (Moja štacuna, dobra roba)

V zavodu LEpi CAjti želimo prispevati k izboljšanju kakovosti 
življenja, zato so naše aktivnosti usmerjene:
• v osveščanje o pomenu kakovostnega preživljanja prostega 
časa, ohranjanja narave in ponovne rabe;
• v razvoj pristnih lokalnih izdelkov in storitev;
• v povezovanje lokalnih ustvarjalcev, vključevanje ranljivih 
skupin in sodelovanje z zainteresiranimi subjekti.

Naslov: Ulica Vinka Vodopivca 103A Kromberk, 5000 Nova Gorica
Kontaktna oseba: Staša Gregorič
Telefon: 041 487 610
El. Naslov: lepi.cajti@yahoo.com
Spletna stran: www.lepicajti.si/
Facebook: www.facebook.com/nvolepicajti/

LEpi Cajti, Zavod za kakovost življenja Nova 
Gorica



Smo družbeno odgovorna ekipa iz Koroške, ki verjame, da z 
okolju prijaznimi produkti ne poskrbi le zase, ampak trajnostno 
prispevamo k ohranjanju okolja za prihajajoče generacije. Začet-
ki segajo v leto 2014, ko smo med vožnjo po Dravski dolini zasle-
dili kupe plastičnih lončkov, ki so se bohotili na bližnjih nasadih 
hmelja. Takrat smo prvič pomislili na zeleno alternativo – danes 
pa smo prav mi del rešitve.

Naslov: Gozdarska cesta 54, 2382 Mislinja
Kontaktna oseba: Domen Štraser
Telefon:041 756 570 
El. Naslov: domen.straser@bioplasticpot.com
Spletna stran: www.bioplasticpot.com/contact-us-builder
Facebook: www.facebook.com/evegreenSI

Evegreen , Domen Štraser s.p.

Herba Slovenica smo družinsko podjetje, ki izdeluje popolnoma 
naravne kozmetične izdelke iz 99 % slovenskih surovin. Širok 
razpon kozmetičnih izdelkov – mazil, hidrolatov, trdih mil, olj, 
zobnih past itn., smo dopolnili tudi s prvimi slovenskimi ekološko 
certifi ciranimi oljnimi parfumi ter tekstilnimi in lesenimi izdelki, 
kot so milniki in svečniki ter svečkami iz bio čebeljega voska ter 
kozmetičnimi torbicami.

Naslov: Hotedršica 103 a, 1372 Hotedršica
Kontaktna oseba: Sonja Vavken
Telefon: 01 755 90 46
El. Naslov: nives.sircelj@zavod-zaposlise.si
Spletna stran: sonja.vavken@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sonja.vavken

Sonja Vavken s.p. svetovanje, posredništvo in 
izdelava naravne kozmetike (Herba Slovenica)



Jezikovna zadruga Soglasnik ni samo še eno podjetje, ki 
nudi jezikovne storitve. Ustanovili smo jo mladi in zagnani 
jezikoslovci z namenom, da bi si zagotovili boljše in pravičnejše 
delovne pogoje ter prijazno delovno okolje. Verjamemo, da kot 
skupnost lahko dosežemo več. Poleg strokovnosti in predanosti, 
s katerima prevajamo, lektoriramo, tolmačimo in poučujemo.

Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Tina Perić
Telefon: 040 816 675
El. Naslov: info@soglasnik.si
Spletna stran: www.soglasnik.si
Facebook: www.facebook.com/JezikovnaZadrugaSoglasnik

Prevajalska zadruga Soglasnik z.o.o.

Ljudem prinašamo Novi val zdravja s področja vrhunskih preh-
ranskih dopolnil Vitabiotics, športne prehrane, meritev arterijskega 
ožilja, meritev vitaminsko-mineralnega statusa, svetovanja za bolj 
zdravo in srečno življenje in s področja zdravja na delovnem mestu.

Naslov: Spodnji Rudnik II/21, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Mihela Jakša
Telefon:041 726 274 
El. Naslov: info@vitalnotelo.si / info@novival.com 
Spletna stran: https://www.vitalnotelo.si
Facebook: www.facebook.com/vitalnotelosi-1730435053903064

Novi val d.o.o.



Moj svet, čist planet je konceptualna trgovinica, ki je nastala 
na ideji Zero waste ali življenja brez odpadkov. Del trgovine je 
namenjen tudi rabljenim oblačilom. Enkrat mesečno izvajamo; 
Izmenjavo oblačil, knjig, čevljev, torbic ter ostalih dodatkov. Pri-
rejamo pa tudi tečaje kvačkanja, pletenja, delavnice ponovne 
uporabe, delavnice ekološkega čiščenja ter svetovanja podjet-
jem, kako do okolju prijaznejšega podjetja.

Naslov: Gradnikove brigade 49, 5000 Nova Gorica
Kontaktna oseba: Mojca Bernik
Telefon: 040 238 681 
El. Naslov: info@mojcinsvet.si
Spletna stran: www.cistplanet.si
Facebook: www.facebook.com/mojsvetcistplanet

Mojca Bernik s.p. (Moj svet, čist planet)

Etika d.o.o. je podjetje za etično oglaševanje. Promovira 
projekte, izdelke in storitve s področja zdravja in ekologije, 
trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti s kar najmanj 
škodljivega vpliva na okolje.
Etika za podjetja ureja oglaševanje v medijih, pripravi oglase,
upravlja facebook aktivnosti, organizira dogodke in oddaja
stojnice ter razstavni prostor na Vitafi tovih prireditvah.

Naslov: Ulica Šercerjeve brigade 18, 2000 Maribor
Kontaktna oseba: Miro Mihec
Telefon: 041 710 277 
El. Naslov: miro.mihec@etika.si
Spletna stran: http://www.etika.si/
Facebook: www.facebook.com/Etika-doo-380929362035336

Etika d.o.o.



Smo podjetje, ki uvaža blago od preverjenih dobaviteljev, ki tudi 
sami ravnajo odgovorno in okolju prijazno. Smo zastopnik za 
šivalne stroje Veritas in Carina za področje Slovenije in bivše 
Jugoslavije. Prav tako uvažamo izdelke iz naravnega materiala 
plutovine, ki je obnovljiv vir in nima škodljivih vplivov na okolje. 
Material pluta je popolnoma veganski, nealergen, vodoodporen 
in dolgo obstojen.

Naslov: Cesta zmage 8, 2000 Maribor 
Kontaktna oseba: Matjaž Kuzmič
Telefon: 040 840 590
El. Naslov: info@sivalni-stroji.si
Spletna stran: www.sivalni-stroji.si
Facebook: www.facebook.com/BO-MA-Bojana-Novak-sp-575540472828564

BO-MA, Bojana Novak s.p. trgovina na drobnvo 
in debelo

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je nevlad-
na in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na 
področjih socialnega varstva, kulture in mladine. Izvajamo programe 
socialnega varstva, spodbujamo medkulturni dialog, aktivno 
državljanstvo, mladinsko delo ter nudimo celostno podporo 
nevladnim organizacijam.

Naslov: Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto  
Kontaktna oseba: Branka Bukovec
Telefon: 041 274 479 / 07 39 39 277
El. Naslov: drpd_nm@siol.net
Spletna stran: www.drustvospm.si/drustvo-za-razvijanje-prostovol-
jnega-dela-novo-mesto
Facebook: www.facebook.com/DRPDNM

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela         
Novo mesto


