
V Domu starejših občanov Preddvor kosila starejšim odjemalcem dostavljajo na območju občin 
Preddvor in Naklo. / Foto: Gorazd Kavčič
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Dostava hrane na dom za starejše postaja vse bolj pogosta dodatna dejavnost številnih 

zavodov. Ker pa je povpraševanja vedno več, se na trgu pojavljajo tudi podjetja, ki se 

ukvarjajo samo s tem.

Kranj – Za razliko od socialnovarstvene storitve pomoč na domu, ki je zakonsko urejena in 
subvencionirana s strani občin, subvencij za prehrano starejših na domu ni, a ponudba je kljub 
vsemu pestra, ugodna in – po mnenju centrov za socialno delo – tudi dobro urejena.

Med prvimi so tovrstno ponudbo v svoje delovanje vključili domovi za starejše; že skoraj dvajset 
let topla kosila na dom starejšim tako vozijo denimo v Domu starejših občanov Kamnik. Kot nam 
je povedala direktorica Marija Rems, imajo v povprečju okoli sedemdeset strank dnevno, 
povpraševanja pa je vedno več. Navadno kosilo pri njih stane 4,60 evra, sladkorna dieta 5,40, 
ostale diete pa 4,95 evra, ob tem pa stranki zaračunajo še prevoz in uporabo termo posod, in sicer 
od 1,65 do 2,20 evra, odvisno od oddaljenosti. Razvoz kosil za uporabnike so leta 2007 začeli tudi 
v Domu starejših občanov Preddvor, od leta 2012 pa kosila razvažajo tudi v občini Naklo, kjer 
imajo svojo enoto. »Naši uporabniki imajo na voljo navadno kosilo za ceno 4,43 evra, glede na 
različne diete pa nudimo tudi kosilo za sladkorne bolnike (5,21 evra) in kosilo za bolnike z 
ostalimi dietami (4,78 evra). Stroški prevoza kosila znašajo 1,59 evra za območje do prevoženih 
10 km in 1,95 evra za večje razdalje. Število uporabnikov storitve niha iz meseca v mesec, 
trenutno jih je na območju obeh enot v Preddvoru in Naklem okoli štirideset,« nam je povedala 
Martina Bizjan in dodala, da se število uporabnikov poveča v času letnih dopustov svojcev, ko 
starejši ostanejo doma in jim svojci naročijo kosilo za čas njihove odsotnosti.
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Več zunanjih odjemalcev, tudi starejših, s tem pa tudi dodatni zaslužek ima tudi nekaj šol. Preko 
celega leta je tako topel obrok za starejše mogoče naročiti denimo v Gimnaziji in srednji šoli 
Rudolfa Maistra Kamnik, v Osnovni šoli Naklo pa kosil sicer ne razvažajo, pač pa odjemalci 
lahko v času pouka na obrok pridejo k njim. Za dostavo toplih malic in kosil se odloča tudi vse 
več gostincev. Angela Švarc iz Gostilne Kozovc iz Radovljice nam je povedala, da starejši kosila 
hodijo iskat k njim, če pa kdo zboli ali iz drugih razlogov ne more priti, jim ga brez dodatnega 
doplačila tudi pripeljejo na dom. Vse več takšnih odjemalcev imajo tudi Pri Cilki na Zgornjem 
Brniku. »Pri nas je kosilo na dom mogoče dobiti že za približno pet evrov. Starejšim hrano 
pomagamo tudi razrezati, če le imamo čas. Ker pa je tovrstnega povpraševanja vedno več, bomo v 
prihodnje razvozu hrane na dom verjetno posvetili še več pozornosti,« nam je povedala Cilka 
Čretnik.

Prav zaradi vse večjega povpraševanja pa se na trgu pojavljajo tudi specializirana podjetja, eno 
takšnih je denimo Senior kosilo iz Mengša, ki dostavo kosil na dom starejšim izvaja dobro leto 
dni, in sicer vse dni v letu. »Ljudje se neradi odločijo za odhod v dom starejših, tu pa nastopimo 
mi in poskrbimo za vsaj en topel obrok na dan. Sodelujemo z zavodom Usmiljenk Mengeš, ki za 
nas kuhajo, mi pa s svojimi vozili kosila dostavljamo. Poleg te ponudbe enkrat mesečno 
naročnikom nudimo brezplačno dostavo kupljenih živil ali dvignemo zdravila v lekarni. V 
ponudbi je tudi čiščenje stanovanj in montaža pripomočkov po stanovanju za težje gibljive osebe. 
Zavedamo se, da je za starejše ljudi pomembno, da jim kosila ne le dostavimo, ampak namenimo 
tudi kakšno prijazno besedo ali dve in seveda nasmeh,« pa pravi Mihael Sršen. Cena njihovega 
kosila skupaj z dostavo je 7,80 evra, ob mesečnem naročilu petnajstih kosil pa je cena za enega 
6,90 evra.
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