
 

   

 

Sukcesivna dobava prehrambenega blaga v obdobju 2020–2022  
  
 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v okviru Operativnega programa za 
materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 v letih 2020–2022 nabavilo 9.307.262,83 
kg oziroma litrov prehrambnega blaga, in sicer: 

 1.361.391,88 kg pšenične bele moke TIP 500, 

 868.800,33 kg jajčnih testenin (kratke in dolge 
testenine (špageti) v enakem deležu), 

 618.903,04 kg brušenega dolgozrnatega riža, 

 4.191.886,00 l UVT mleka, standardiziranega 
polnega mleka s 3,5% mm, 

 1.182.264,00 l jedilnega rafiniranega sončničnega 
olja, 

 581.749,32 kg konzervirane zelenjave - fižol, 

 502.268,26 kg konzervirane zelenjave - pelati, 

v skupni višini 6.972.659,11 EUR. 85% sredstev 
sofinancira EU iz Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim.  
 
Prehrambno blago bodo v skladišča partnerskih 
organizacij Rdečega križa Slovenije - Zveza združenj in 
Slovenske karitas dobavljali sledeči dobavitelji: 

 Mlinotest živilska industrija d.d., ki bo dobavilo 
jajčne testenine (kratke in dolge testenine 
(špageti) v enakem deležu) v  vrednosti 
1.198.683,82 EUR (z DDV), 

 Podravka trgovsko podjetje, d.o.o. Ljubljana, ki bo 
dobavilo pšenično belo moko TIP 500 v vrednosti 
491.938,96 EUR (z DDV), brušen dolgozrnat riž v vrednosti 555.713,04 EUR (z DDV), 
konzervirano zelenjavo – fižol v vrednosti 557.388,57 EUR (z DDV) in konzervirano zelenjavo 
– pelate v vrednosti 467.486,18 EUR z( DDV), 

 Pomurske mlekarne d.d. bo dobavilo UVT mleko v  vrednosti 2.432.761,04 EUR (z DDV), 

 Diamant Plus proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., ki bo dobavilo jedilno rafinirano sončnično 
olje, v  vrednosti 1.268.687,50 EUR (z DDV). 

Prehrambno blago bo v skladišča partnerskih organizacij vsako leto dobavljeno v treh fazah dobave. 
 
Razdeljevanje prehrambnega blaga poteka na več kot 370 razdelnih mestih partnerskih organizacij po 
celotni državi. Partnerske organizacije dobavljeno prehrambno blago delijo osebam, ki živijo ali so se 
znašle v težkih socialnih in materialnih razmerah. V letu 2019 je bilo po poročilih partnerskih organizacij 
takih oseb okrog 152 tisoč. Kriterije za dodeljevanje blaga določita partnerski organizaciji ter potencialne 
prejemnike tudi obvestita o razpoložljivi hrani. Ogroženim osebam obe partnerski organizaciji poleg 
razdeljevanja hrane nudita tudi različne aktivnosti socialnega vključevanja (delavnice, individualno 
psihosocialno svetovanje, krepitev socialnih veščin, znanj in spretnosti, izobraževanja, ipd.). Za izvedbo 
razdeljevanja hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov bosta partnerski organizaciji v letih 2020–2022 
skupaj prejeli 719.300,00 EUR, od katerih 85% prispeva EU iz Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim.  
 
 



V letu 2020 bo nabavljeno 3.241.251,10 kg oziroma litrov prehrambnega blaga za 2.428.226,06 EUR 
(z DDV), in sicer: 

 474.104,24 kg pšenične bele moke TIP 500 za 171.317,57 EUR (z DDV), 

 302.559,42 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu) za 
417.441,23 EUR (z DDV), 

 215.532,77 kg brušenega dolgozrnatega riža za 193.526,87 EUR (z DDV), 

 1.459.823,10 l UVT mleka, standardiziranega polnega mleka s 3,5% mm za 847.208,34 EUR 
(z DDV), 

 411.722,83 l jedilnega rafiniranega sončničnega olja za 441.819,77 EUR (z DDV), 

 202.594,00 kg konzervirane zelenjave – fižol za 194.110,38 EUR (z DDV), 

 174.914,74 kg konzervirane zelenjave – pelati za 162.801,90 EUR (z DDV). 

Prehrambno blago se v letu 2020 v skladišča partnerskih organizacij dobavlja po naslednjem razporedu: 

 prva faza dobave: 20. 2. 2020 - 20. 3. 2020, 

 druga faza dobave: 1. 5. 2020 - 31. 5. 2020, 

 tretja faza dobave: 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020. 

                                                                                                                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


