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POVPRAŠEVANJE 

Izvajanje socialnovarstvenega programa ''javna kuhinja'' 

 

 

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z izvajanjem socialnovarstvenega programa ''javna 

kuhinja'' obrnila občina članica, ki jo zanima praksa ostalih občin.  

  

Prosili smo za odgovore na naslednja vprašanja: 

1. Ali izvajate socialnovarstveni program ''javna kuhinja''? 

2. Če ste na prvo vprašanje odgovorili z DA: 

     - Na kakšen način ste pristopili k izvajanju programa? 

     - Kdo izvaja program? 

     - Koliko znašajo stroški izvajanja programa? 

  

PREJETI ODGOVORI: 

 

1.   

V Občini ne izvajamo socialnovarstvenega programa »javna kuhinja«. 

 

2.   

V Občini ne izvajamo javne kuhinje, ker ne zaznavamo teh potreb. Izvajamo pilotni projekt 

Mobilni socialni servis: s pomočjo mreženja usposobljenih prostovoljcev iščemo problematiko 

na terenu (posamezniki in družine…) in se takoj odzovemo, kar lahko pomeni tudi dostavo 

toplih obrokov. V takih primerih vključimo lokalne gostince ali pomoč na domu oz. DSO v 

naši občini. 

 

3.    

1. V občini izvajamo program “socialne kuhinje”. 

2. - Letno sklepamo pogodbo z Domom pod gorco za pripravo in postrežbo dnevnega obroka. 

- V proračunu za leto 2021 je namenjenih 400.000 EUR. Cena obroka je 2,11 EUR. V letu 2021 

je gornja meja 530 obrokov na dan.   
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4.    

1. DA, vendar v obliki »razpršene javne kuhinje«. 

2. - K programu smo pristopili na način subvencioniranja (toplih) obrokov za različne 

kategorije materialno ogroženih občanov. 

- Program izvajajo kuhinje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki kuhajo subvencionirane 

obroke poleg šolajočim tudi za zunanje uporabnike (npr. uporabnike storitve »pomoč na 

domu«) ter prek izbora zasebnih gostincev (javni razpis), ki pripravljajo subvencionirane 

obroke za materialno ogrožene po sistemu prehranskih bonov. Med epidemijo COVID-19 smo 

številnim subvencionirali nakup živil v živilskih trgovinah po sistemu bonov/naročilnic v 

sodelovanju z območnim združenjem rdečega križa in območnim centrom za socialno delo. 

- Strošek programa variira in je vkomponiran v različne subvencije, vendar okvirno letno 

vrednost programa ocenjujemo med EUR 20.000,00 (v »dobrih letih«) do EUR 60.000,00 (v času 

epidemije). 

 

5.    

Občina ne izvaja socialnovarstvenega programa javna kuhinja. 

 

6.    

Na območju občine izvajanja socialnovarstvnega programa "javna kuhinja" ne zagotavljamo.  

Pri reševanju akutnih materialnih stisk občanov več programov oz. projektov izvaja Center za 

socialno delo. V nadaljevanju povzemamo programe oz. aktivnosti, ki se izvajajo na področju 

zagotavljanja pomoči glede prehrane: 

"Brezplačen kruh" - sodelovanje s pekarno se je vzpostavilo v decembru 2012. Pekarna je 

vsakodnevno pripravljena donirati družinam svoje izdelke, ki jih uporabniki prevzamejo pred 

zaprtjem trgovine. 

"En topli obrok za najranljivejše" - program se je pričel izvajati v juniju 2015. Z namenom 

preprečevanja zavrženja ostankov hrane v javnih zavodih, se pred koncem delitve kosil 

omogoča brezplačna delitev toplega obroka najbolj socialno ranljivim občanom. V času 

epidemije COVID-19, ko so bili javni zavodi zaprti in kuhinje niso delovale so izpad kosil 

nadomestili s kosili iz dveh restavaracij, ki sta bili pripravljeni donirati en topli obrok.  

 "Viški hrane" - v sodelovanju s Slovenko filantropijo - po zaprtju trgovin (Hofer) prostovoljci 

odpeljejo viške hrane (sadje, zelenjava, pekovski izdelki, izdelki pred iztekom roka...) najbolj 

socialno ranljivim občanom.  

"Donacije v obliki bonov" podjetja, organizacje, društva in posamezniki donirajo sredstva v 

obliki bonov, ki jih potem Center razdeli med najbolj ogrožene. Vodi se tudi evidenca prejetih 

in oddanih bonov, tako, da je vse transparentno. 

"Prehrambeni paketi" Center posreduje Rdečemu križu nabor uporabnikov, ki prejmejo 

prehrambene pakete. 

Na območju občine se omenjeni programi in projekti (poleg ostalih programov, ki se 

zagotavljajo v okviru javnih služb in s strani društev oz. organizacij, ki kandidirajo tudi na 

sredstva občinskega javnega razpisa na področju socialnega varstva) izvajajo oz. zagotavljajo 



z namenom reševanja stisk ogroženih občanov in le-ti zaenkrat zadovoljujejo potrebe s tega 

področja.  

 

7.   

1. Da. 

2.  - Zagotovili smo prostore in sprejeli ustrezen Odlok. 

     - CSD. 

     - Cca. 130.000 letno. 

 

8.   

1. Da. 

2. - Program javna kuhinja se izvaja na podlagi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 

dejavnosti v občini, po postopku oddaje naročila socialnih in drugih posebnih storitev skladno 

s 97. členom Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 – skl. US, Uradni list 

Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 

152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUO) in 11. členom Pravilnika za oddajo 

javnih naročil male vrednosti. 

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju in 

na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu 

z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja 

področje, ki je predmet javnega naročanja. 

- Javna kuhinja je program občine na področju zagotavljanja socialnih storitev oskrbe, ki se 

izvaja z izvajalcem, ki zagotavlja vse ustrezne normative in standarde in je izbran na podlagi 

predhodnega javnega razpisa. Namen storitve je zagotavljanje brezplačnega toplega obroka 

tistim občanom in družinam občine, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za 

preživetje.  

Mednje sodijo: osebe z nizkimi prihodki (denarna socialna pomoč, pokojnina, invalidnina itd.) 

s spremljajočimi oviranostmi (dolgotrajne zdravstvene težave, invalidnost, težave v duševnem 

zdravju, zasvojenost itd.) in socialno ogrožene družine in posamezniki z nizkimi prihodki, 

glede na informacijo javnega značaja pristojnega centra za socialno delo 

Program izvaja Dom za varstvo odraslih, ki je izbran na podlagi javnega razpisa za dvoletno 

obdobje. 

- V letu 2021 je občina za ta namen namenila 167.396 EUR. Trenutno imamo na programu javne 

kuhinje 80 občanov in občank, ki so upravičeni do te storitve. 

 

9.   

Občina ne izvaja programa »javna kuhinja«. 

 

10.   

Občina ne izvaja tega programa. 

 



 

11.   

V naši občini tega programa ne izvajamo. 

 

12.   

Ne izvajamo programa »javna kuhinja«. 

 

13.   

1. V Občini izvajamo socialnovarstveni program »javna kuhinja«. 

2. Program izvajamo od 1. 1. 2014 v sodelovanju z Zavodom sv. Rafaela, kjer izvajajo pripravo 

in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane. Izvajalec poskrbi tudi za dostavo 

obrokov na določene lokacije na območju občine. Izvajalec mesečno izdaja račun na podlagi 

evidence dejansko izdanih obrokov. Za evidentiranje upravičenih uporabnikov storitve 

izvajalec sodeluje s Centrom za socialno delo. Število uporabnikov je različno, trenutno jih 

imamo 6, v preteklosti smo jih imeli okrog 10. 

Stroški izvajanja programa znašajo trenutno 400 evrov mesečno, v preteklih letih pa 700-800 

evrov mesečno. 

 

14.   

V Občini NE izvajamo socialnovarstvenega programa »javna kuhinja«.  

 

15.   

1. V občini javno kuhinjo izvaja Škofijska Karitas, ki ima podeljen status humanitarne 

organizacije.  

Program podpiramo preko javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega 

varstva.  

Škofijska Karitas se je na razpis prijavila s programom Center za pomoč občanom Karitas, za 

katerega so bila na razpisu dodeljena sredstva v višini 48.084,75 EUR. 

 

16.   

V letih nepremičninske krize se je dogajalo, da si številni občani niso mogli privoščiti niti 

toplega obroka na dan. Takrat smo se odločili, da spremenimo predpis, po katerem 

dodeljujemo denarne pomoči za kritje stroškov kosil odraslim in kritje stroškov kosil učencu 

v osnovni šoli ali malic dijaku v srednji šoli.  

 

Zbral: Sekretariat SOS   


