
 
	  

PRISTOPNA	  IZJAVA	  
	  
	  
Z	   dnem	  podpisa	   te	   izjave	   postajam	   član	   skupine	   Srčnih	   kuhinj	   z	   namenom	  pomoči	  
socialno	  ogroženim	  osebam	  v	  Republiki	  Sloveniji.	  
	  
Srčna	  kuhinja	  postane	  naslednji	  lokal,	  ki	  je	  v	  naši	  lasti	  oz.	  upravljanju:	  
 

	  
	  
	  
	  
Podjetje	  ali	  s.p.	  
	  
	  
Naslov	  
	  
	  
Davčna	  številka	   	   	   Spletna	  stran	  
	  
	  
Kontaktna	  oseba	   	   	   Telefon	   	   e-‐pošta	  
	  
	  
Odgovorna	  oseba	   	   	   	   	   	   Podpis	  
	  
	  
	  
S	  podpisom	  te	  pristopne	  izjave	  sprejemam	  Splošne	  pogoje	  (priloga),	  ki	  določajo	  vse	  
pravice	   in	   obveznosti	   delovanja	   skupine	   Srčnih	   kuhinj.	   Pristopna	   izjava	   in	   Splošni	  
pogoji	  veljajo	  kot	  pogodba.	  

Ime lokala Lokacija - naslov Način donacije 
   
   
   
   

Projekt podpira 
predsednik republike 

Borut Pahor 
 



Zavod Pod strehco so.p., Zaloška 42, 1000 Ljubljana,  ki ga zastopa direktor Zvonko 
Belič (v nadaljevanju: zavod) 
DŠ: 75380943 (ni zavezanec za DDV) 
 
 
 
 

SPLOŠNI POGOJI 
za članstvo v skupini Srčnih kuhinj 

 
 
 

1.člen 
 

S podpisom pristopne izjave postane podpisnik donator in s tem tudi član skupine srčnih kuhinj, ki je 
ustanovljena z namenom reševanja problematike lakote v Republiki Sloveniji in organizirana kot mreža gostiln 
in restavracij v Republiki Sloveniji, v katerih gostje in / ali lastnik zbirajo sredstva v Sklad socialnih obrokov 
zavoda, delovanje katere v skladu s predmetnimi splošnimi pogoji koordinira zavod. 
 
 

2. člen 
Dejavnost in namen zavoda 

 
Zavod upravlja z enim ali več gostinskimi lokali, namenjenimi socialno ogroženim osebam, ki izpolnjujejo 
pogoje CSD in posebne komisije zavoda (uporabniki zavoda). 
 
Zavod ima oblikovan Sklad socialnih obrokov, v katerem zbira donacijska sredstva, s katerimi pokriva vse 
stroške, povezane z pomočjo socialno ogroženim osebam in družinam. 
 
 

3. člen 
Pristop v članstvo Srčnih kuhinj 

 
Donator postane član skupine srčnih kuhinj s podpisom pristopne izjave in izbiro ene ali več donacijskih možnosti 
(5. člen). 
 

4. člen 
Znak Srčna kuhinja 

 
Znak Srčna kuhinja označuje, da je gostinski lokal član skupine srčnih kuhinj v Republiki Sloveniji in na ta način 
izraža družbeno odgovorno naravnanost in delovanje. 
 
Zavod podeli donatorju znak Srčna kuhinja, ki ga lahko donator uporablja na gostinskem objektu, svoji spletni 
strani, jedilnikih in promocijskih materijalih. 
 
Zavod podeli znak Srčna kuhinja za nedoločen čas, donator pa je do njega upravičen, v kolikor redno izpolnjuje 
dolžnosti in izpolnjuje pogoje, določene s temi splošnimi pogoji. V nasprotnem primeru je zavod upravičen znak 
takoj odvzeti, donator pa mu je dolžen v roku 5 dni od pisnega poziva predati vse znake in dokazati, da jih ne 
uporablja več. 
 
Donator je upravičen do treh znakov (nalepk) za vsak gostinski lokal, ki je član skupine srčnih kuhinj. Zavod je 
donatorju dolžan v roku 7 dni od podpisa pristopne izjave predati ustrezno število znakov (nalepk). Poleg tega je 
zavod dolžan donatorju v roku 7 dni od podpisa pristopne izjave dostaviti elektronske verzije znakov, primerne za 
tisk. Stroške tiska in ostale stroške, ki so vezani na uporabo znaka, nosi donator. 
 
Donator mora uporabljati izključno znake in oblikovne elemente srčne kuhinje, ki jih določi zavod. Vsakršni drugi 
znaki, ki ne ustrezajo grafičnim normativom, postavljenim in potrjenim s strani zavoda, donatorju ne omogočajo 
statusa srčne kuhinje in s tem tudi ne članstva v skupini srčnih kuhinj. 
 



5. člen 
Način zbiranja sredstev v Sklad socialnih obrokov 

 
Donator lahko izbere enega ali več načinov zbiranja sredstev za Sklad socialnih obrokov: 
 

a) V jedilniku posamezne jedi označi s srčkom (v nadaljevanju: srčne jedi) ob dopisani obrazložitvi, da 
gost z izbiro teh jedi nameni 1 € v Sklad socialnih obrokov Srčne kuhinje. Donator lahko po volji 
premika srčne oznake posameznih jedi. 

b) Pavšalno mesečno nakazilo v višini 100 EUR. 
c) Drug dogovorjen način poleg načina a) ali b). 
d) Kombinacija načinov a), b) in c). 

 
Donator lahko mesečno in po dogovoru z zavodom spreminja način ali kombinacijo zbiranja sredstev. 
 
 

6. člen 
Način plačila 

 
Donator zbrana sredstva nakaže zavodu do 5. v mesecu za pretekli mesec in sicer glede na način zbiranja iz 5. 
člena: 
 

a) V primeru zbiranja po 1 € donator zavodu nakaže znesek, ki ustreza številu dejansko prodanih srčnih 
jedi v preteklem mesecu, vendar najmanj 30 EUR. 

b) V primeru pavšalnega zneska donator zavodu nakaže znesek dogovorjene donacije. 
c) V primeru drugega dogovorjenega načina zbiranja ali izbranih večih načinov hkrati, donator zavodu 

nakaže znesek, ki smiselno in računsko ustreza tem načinom. 
 
Donator vsakič prenese zbrana sredstva na TRR SI56 6100 0000 6424 560 pri Delavski hranilnici d.d. Ljubljana 
z oznako namena plačila »Donacija v Sklad socialnih obrokov«., koda namena »CHAR«. 

 
 

7. člen 
Katalog Srčnih kuhinj 

 
Zavod bo na svoji spletni strani objavil katalog srčnih kuhinj, v katerega bo vpisal tudi gostinske lokale 
donatorja. V katalog bo zavod vnesel naziv gostinskega lokala, njegovo spletno stran in kontaktne številke za 
rezervacije. Pri donacijah nad 100 EUR/mesec je donator upravičen tudi do objave logotipa. 
 

 
8. člen 

Članstvo v Srčnih kuhinjah 
 
Članstvo v Srčnih kuhinjah traja nedoločen čas z možnostjo izstopa na način in pod pogoji kot so opredeljeni v 
nadaljevanju. 
 
Donator iz skupine izstopi na dan podaje izstopne izjave in je na dan izstopa dolžan poravnati odprte finančne 
obveznosti – sorazmerni delež pavšala in/ali do takrat zbrana sredstva. 
 
Zavod lahko donatorja izključi s takojšnjim učinkovanjem in mu odvzame status Srčne kuhinje, če donator 
dokazano krši določila predmetnih splošnih pogojev ali zakon, ali če po presoji zavoda kakor koli škodi zavodu, 
njegovemu imenu in ugledu ter projektu Srčnih kuhinj. 

 
9. člen 

 
Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati in se uporabljati z dnem 01. 09. 2015 
 
 
Zavod Pod strehco, so.p.       
direktor         
Zvonko Belič        


