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Ljubljana, 06. december 2016 

 

Sporočilo za medije 

Humanitarni Zavod Pod strehco, socialno podjetje, z ljudsko kuhinjo Pod strehco v 

Ljubljani, kuhinjo za prav vse ljudi  

Leto novih mejnikov in številk Zavoda Pod strehco 

Ljubljana, 06. december – Leto 2016, ki so ga zaznamovale nove številke in mejniki, se za 

Zavod Pod strehco počasi uspešno izteka. Zaključek leta so ponovno proslavili z dobrodelnim 

dogodkom, s priznanimi slovenskimi stand up komiki, ki so se odpovedali honorarju in tako 

doprinesli več kot 5000 evrov v Sklad socialnih obrokov Humanitarnega zavoda Pod strehco, v 

okviru katerega deluje tudi ljudska kuhinja. Ta zagotavlja tople obroke že za več kot 800 

socialnih upravičencev. Dnevno pripravijo med 200 in 300 toplih obrokov oz. več kot 55.000 na 

leto. S pomočjo prostovoljcev, ki skupno opravijo več kot 26.000 ur prostovoljnega dela letno, 

prevzamejo preko 120 ton donirane hrane. Zavod ne prispeva ključno samo k zmanjševanju 

lakote in finančnih težav, temveč vse bolj postaja tudi priljubljeno medgeneracijsko središče in 

prostor ponovnega vključevanja ljudi v družbo. 

Zavod Pod strehco so.p. so skupaj ustanovile največje in najuglednejše humanitarne organizacije v 
Sloveniji, Slovenska Karitas, Rdeči križ Slovenije, Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129, Zveza 
Rotary klubov Slovenije in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje. Gre za edino tovrstno 
usklajeno in povezano delovanje teh organizacij. 

Po dveh letih in pol delovanja lahko v zavodu izkustveno bolj verodostojno ocenijo svoj poslovni 
model delovanja. Število gostov raste, pri čemer so številčnejši tisti, ki koristijo subvencionirane cene, 
registriranih je že preko 800, a obetavno in z zanesljivim trendom raste tudi število komercialnih 
gostov. Dnevno pripravijo več kot 250 obrokov, še naprej pa si bodo prizadevali, da bo gostilnica 
pridobivala večjo prepoznavnost po okusni, raznoliki in zdravi hrani, o čemer priča tudi nova 
razširjena ponudba in to, da so konec leta tudi redno zaposlili profesionalnega kuharja.  

Za drugi rojstni dan, ki so ga v zavodu praznovali konec junija, so Zavod Pod strehco obiskali številne 
znane osebnosti in podporniki med njimi tudi raper Zlatko in Andrej Šifrer. Rojstnodnevno voščilo je 
zavodu prenesel tudi Zoran Janković, ki se žal praznovanja ni mogel udeležiti. Na donatorskem kosilu 
so zbirali sredstva za ureditev letnega vrta, ob tem pa so gostje lahko postali tudi botri posameznega 
vrtnega stola.  

Konec meseca novembra so s člani Lions kluba Ljubljana tudi letos organizirali dobrodelno prireditev 
za Humanitarni zavod Pod strehco, v okviru katerega deluje ljudska kuhinja Pod strehco na Zaloški 
cesti v Ljubljani. Zahvala za zbrana sredstva gre slovenskim stand up komikom Boštjanu Gorencu - 
Pižami, Sašu Staretu, Evi Virc, Gašperju Bergantu in Andeju Težaku Teškyju, Centru kulture Španski 
borci, ki so se odrekli svojim honorarjem, predvsem pa 250 obiskovalcem. Pet tisoč šestdeset 
dobrodelno zbranih evrov bo šlo v Sklad socialnih obrokov iz katerega se subvencionirajo kosila za 
socialno ogrožene, ki za topel obrok odštejejo vsega le 50 centov.  
 
Kljub temu, da delo zavoda temelji na prostovoljstvu, dnevno je vključenih več kot 20 prostovoljcev, 
so kot socialno podjetje ustvarili že dve delovni mesti. Imajo profesionalnega kuharja in dnevnega 
organizatorja dela. Z novim kuharjem bodo še nadgradili kakovost, raznolikost in kreativnost obrokov, 
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organizator dela pa skrbi za tekoče, nemoteno delovanje zavoda, ki posluje vsak delovnik med 7.30 in 
16.00 uro. Hrano strežejo med 10. in 15.00 uro. Tri četrtine gostov prihaja iz socialno ogroženih okolij, 
predvsem so to družine in starejši. Za dolgoročno vzdržnost in večjo neodvisnost njihovega 
solidarnostnega sistema potrebujejo več tržnih gostov, ki lahko plačajo polno ceno 3 evre za obrok. 
Prav zato bodo v kratkem dodano vrednost zavoda nadgradili tudi z ureditvijo notranjih prostorov, da 
bodo postali prijaznejši. K projektu so povabili Ely Lilly farmacevtsko družbo d.o.o., ki bo preko 
projekta Vračamo družbi (vodi ga AmCham Slovenia) z dobrodelnim delom pomagala z barvanjem 
notranjosti. Helios d.o.o. je doniral barve, Univerza v ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, pa  bo 
pripravila koncept novega notranjega izgleda gostilnice Pod strehco.    
 
Ovire in predsodki, da so tovrstni Zavodi namenjeni le določenemu družbenemu sloju še vedno 
ostajajo, a se počasi zmanjšujejo, opažajo v zavodu, kar dokazujejo tudi številni znani gostje, ki jih 
lahko srečamo v času kosila v gostilnci Pod strehco. Pevci, igralci, poslovni ljudje, politiki in številni 
drugi gostje pridejo tja zato, da dobro jedo in ob tem iz enega obroka naredijo dva, saj pri njih velja Ko 
ješ, sta sita dva oz. več nas je, več je sitih. Del sredstev od vsakega prodanega obroka gre namreč v 
Sklad socialnih obrokov iz katerega subvencionirajo hrano za socialno najbolj ogrožene. Naj 
spomnimo, da je konec lanskega leta Zavod obiskal tudi predsednik države Borut Pahor, ki je na 
božični večer skupaj z otroki pekel praznične piškote in potice za slovenske družine. Svoje kuharske 
mojstrovine pa je tam dokazoval tudi eden najboljših slovenskih kuharjev Tomaž Kavčič. Zato v 
zavodu upravičeno trdijo, da je ljudska kuhinja resnično kuhinja za vse ljudi! 

Poleg zagotavljanja toplih obrokov opravljajo tudi druge dejavnosti. V poletnem času gostijo otroke v 
počitniškem varstvu Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje, za otroke pa tudi sicer 
organizirajo različne delavnice, med katerimi so najbolj obiskane prav kuharske. Tudi sicer svoje 
delovanje širijo na sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, kjer so aktivni pri pripravi hrane, 
zagotavljanju cateringa in drugimi projekti, ki so vir dodatnih prihodkov. 

Edinstven je tudi njihov projekt »Srčne kuhinje«, s katerim so povabili lastnike slovenskih restavracij in 
drugih gostinskih lokalov k pomoči za ljudsko kuhinjo. Lastniki lokalov preko prodaje izbranih menijev 
svojim gostom ali pa s pavšalno donacijo prispevajo v Sklad socialnih obrokov. 

V letu 2017 si v Zavodu želijo prenoviti prostore ljudske kuhinje, da bi ta postala bolj topla in prijazna, 
Skupaj z razširitvijo ponudbe in novim profesionalnim kuharjem, pa želijo k sebi privabiti tudi čim več 
gostov in tako odpraviti stigmatizacijo o tem, da kuhinja ni samo za socialno ogrožene, ampak je 
resnično kuhinja za prav vse ljudi.  

Humanitarnemu zavodu Pod strehco lahko pomagajo vsi dobri ljudje, ki to zmorejo in želijo, zato so 
oblikovali več vrst pomoči ( več na www.podstrehco.si):  

1. Pomoč eni osebi z možno donacijo 3, 15 ali 60 evrov za dan, teden ali mesec 

2. Pomoč družini z možno donacijo 12, 60, 240 evrov za dan, teden ali mesec 

3. Pomoč meseca z možno donacijo 300, 1500, 6000 evrov za zagotavljanje trajnostnega 
poslovanja in s tem zagotavljanja obrokov večjemu številu socialno ogroženih ljudi. 

Za vso podporo in nakazila bodo neizmerno hvaležni: TRR: IBAN SI56 6100 0000 6424 560, 
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. 
 
Najbolj enostavno pa lahko ljudje izrazijo pomoč tako, da pridejo v prisrčno kuhinjo Pod strehco na 
odlično, zdravo, obilno kosilo in s seboj pripeljejo še prijatelje ali družino. Na voljo je pestra izbira 
sveže pripravljenih jedi, solat, sladic, dobre kavice in sokov. Pod Strehco vsak gost šteje in je za dva.  
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Več informacij: Darinka Pavlič Kamien, pooblaščenka Zavoda Pod strehco so.p. za komuniciranje, 
prostovoljka, kamien.komunikacije@siol.net. 


