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Začetki moje zw poti

● Vpeljati čim več zw 

alternativ v takratni 

službi

● Spodbujanje ponovne 

uporabe na glasbenih 

dogodkih

● Odločitev, da 

poskusiva s trgovino



Odprtje Ekole

● Odprtje 13.10.2020

● Veliko lokalne 

medijske pozornosti



Lockdown

Zaprtje po občinah

Veliko ljudi želelo najprej 

ogledat ponudbo v živo, šele 

nato so bili pripravljeni 

“zaupat” dostavi na dom

Dostava na dom - ideja že od 

začetka, cilj zmanjševanje 

nepotrebnih poti

Link

https://www.facebook.com/ekolatrgovina/photos/pcb.295126075608848/295125925608863/


Kdo bo nakupoval v Ekoli?

● Zbiranje informacij pri 

prijateljih, znancih - želijo 

bit komot!

● Moj odgovor - v trgovini se 

nahaja škatla s steklenicami in 

posodami, z različnimi vrečkami, 

škatle za jajca

● Kar je novo, je plačljivo

● Izdelki z vračljivo embalažo -

zelo popularni, veliko dobim 

nazaj



Noprintz

● Sodelujemo že od začetka

● Stranke zelo zadovoljne

● Pomagajo pri 

prepoznavnosti trgovine

● Skupaj smo praznovali 

praznični december in 

1000. Izdani Noprintz 

račun



Kdo dejansko nakupuje v Ekoli?

● Družina s petimi otroki, ki nakupuje na veliko

● Starejša gospa, ki živi sama in pride po 200g moke, ker 

če kupi 1kg, ji pridejo živali

● Študent, ki sodeluje pri nešteto okoljevarstvenih 

društvih

● Najboljši prijateljici, ki v prvi vrsti pridejo zaradi 

mene, potem zaradi ideje

● Mimoidoči, ki ne vejo kaj Ekola je in me prosijo za 

plastično žličko 



Kaj je meni pomembno

● Km 0 - proizvajalcev, 

njihovih surovin, poti do 

moje stranke

● Lokalno, slovensko, 

ekološko, fair trade

● Osebni odnos tako z 

dobavitelji kot s 

strankami



Nadgradnja Ekole

● Trgovina le prva stopnička

● Razširit zw mentaliteto na lokalna podjetja, kjer 

proizvedejo največ smeti in jim pomagat pri iskanju 

okolju bolj prijaznih rešitev

● Se povezat z društvi in podjetji, ki jim je zw 

mentaliteta blizu in skupaj naredit kakšen večji projekt



● Zaključek

● ZW kupci so in vedno več jih bo, če se jim ponudi možnost

● Trenutno so večini cene previsoke, zato tudi ne kupujejo 

kvalitetno in okolju prijazno

● Mojim strankam veliko pomeni moj odnos do dobaviteljev in 

do njih. Osebni odnos je ključen!


