
PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2017 
 
PRIHODKI EUR ODHODKI EUR

dobrodelni srečelov 4.267 denarna pomoč-plačilo položnic 10.589

dobrodelni koncert 1.915 nakup hrane, perila, plenic 2.943

donacije za sveče 442 obdaritev, pogostitev starejših, bolnih 554

donacije posameznikov 3.705 nakup šolskih potrebščin 148

donacija Občine Škofja Loka 4.739 pomoč pri nakupu kombija 1.500

sofinanc.Občine Šk.Loka za humanit.dej. 810 denarna pomoč za morje 430

donacija Rotary Club Šk.L., Lions Klub Šk.L. 2.500 oratorij 300

Župnijska Karitas Stara Loka-zbrana sredstva 535 stroški akcij za zbiranje sredstev 915

nabirke pri mašah, nabiralnik v cerkvi 1.235 stroški prevozov, pomoč pri oblačilih 109

obresti 20 stroški poslovanja, vzdrževanje prostorov 1.332

SKUPAJ PRIHODKI 20.168 SKUPAJ ODHODKI 18.820  
 
 
################## 
Hrano, oblačila ali opremo (pohištvo, posodo, posteljnino, belo tehniko, vzmetnice 
…) lahko oddate v času uradnih ur v naših prostorih. Če želite, da dobrine 

prevzamemo sami, nas obvestite po telefonu (izven uradnih ur pustite sporočilo na 
telefonski tajnici), preko elektronske pošte ali pa nam pustite sporočilo v 

nabiralniku na notranji strani vrat na Mestnem trgu 38. 

Zbiramo tudi neuporabljena zdravila v originalni embalaži, ki jim še ni potekel rok 
uporabe. Oddamo jih v Ljubljano, v ambulanto za osebe, ki nimajo urejenega 

zdravstvenega zavarovanja. 
Denarna sredstva lahko nakažete na naš transakcijski račun (glej spodaj). 

 
################## 

Iskreno se zahvaljujemo vsem darovalcem, sodelavcem in tistim, ki kakorkoli 

pomagate pri našem delu.  
Hvaležni smo tudi vsem vam, ki se v molitvi spomnite tistih, ki trpijo pomanjkanje 

ali doživljajo kakšno drugačno stisko in tako pripomorete, da jim je lažje. Vsem 
vam se priporočamo tudi v prihodnje. 

Bog povrni vsem, ki delate dobro! 

 
                                                    ŽUPNIJSKA KARITAS ŠKOFJA LOKA 

 
 

URADNE URE: vsako delovno sredo med 16.00 in 17.00. 

PROSTORI: Mestni trg 38 – pritličje: delitev in zbiranje hrane, 
               Blaževa ulica 12 (nunski samostan): delitev in zbiranje oblačil, 

                 Mestni trg 38 – 1. nadstropje, desno: svetovanje, 
  Mestni trg 38 –oglasna deska in nabiralnik za pošto in prošnje. 

TELEFON:  04/512 33 00 

ELEKTRONSKI NASLOV:  karitas.skofjaloka@gmail.com     NOV NASLOV! 
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  SI56 1919 0500 7360 005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRCE, KI VIDI 
 

Samo razumevanje stisk ni dovolj. Pomembno je, da znamo 
sočustvovati in se vživeti v položaj človeka v stiski. 
 
To je srce, ki zna poslušati, tolažiti, se čemu odpovedati zaradi 
drugega, ki zna jokati z drugim in se smejati z njim, ko je vesel. 
 
Srce, ki vidi, je tisto srce, ki zazna tudi osamljenost, strah, nervozo, 
uničeno samopodobo in sram človeka, ki se je zatekel po pomoč. 
 
To je tista srčna dobrota, razdajanje z malimi dejanji, morda s 
pozitivno mislijo. To je dobrota, ki se ne baha, ne išče priznanja, ni 
nevoščljiva, se ne napihuje in ne išče potrditve. 
 
 
Kajti posredi je Ljubezen.     
 
 
 

 

NAPOVEDUJEMO DOBRODELNI KONCERT, KI BO 5. MAJA 2018. VABLJENI! 
 

 
 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  

ŠKOFJA LOKA
 

Priloga Oznanil župnije 

Sv. Jakoba v Škofji Loki              26. letnik, št. 2/2017                               februar 2018 

 

mailto:karitas.skofjaloka@gmail.com


POROČILO O DELU OD 1. 7. 2017 DO 31. 12. 2017 
 

Tudi v drugi polovici leta 2017 smo sodelavci Župnijske Karitas Škofja Loka opravili 

veliko dela. Najprej smo zaključili akcijo pomoči družinam pred začetkom 
šolskega leta. Bone za nakup delovnih zvezkov je prejelo 24 družin oz. 62 otrok. 

Za pridobitev bonov morajo prosilci oddati vloge z zahtevanimi dokazili o 

finančnem stanju že v mesecu maju. Vloge zbiramo in jih pomagamo izpolnjevati v 
naši pisarni, nato pa jih oddamo na Škofijsko Karitas Ljubljana. Ob tej priložnosti 

naj povabimo družine z zelo nizkimi dohodki, ki imate osnovnošolske otroke, da se 
pravočasno oglasite v naši pisarni in oddate vlogo. Družine smo oskrbeli tudi z 

zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami, ki so jih zbrali otroci v škofjeloških 

osnovnih šolah in donatorji v cerkvah pri Sv. Jakobu, kapucinih in v Stari Loki. 
Zbrali ste toliko potrebščin, da smo z njimi lahko skoraj v celoti opremili vse 

prosilce. Razdelili smo preko 500 zvezkov. 
Škofijska Karitas Ljubljana je letos financirala počitnice trem našim družinam, v 

akciji Stiska pa je trem družinam pomagala pri nakupu kurjave. 

V letu 2017 je naša svetovalna služba opravila 273 razgovorov. Večinoma 
prosilci potrebujejo pomoč pri plačilu položnic, za kar smo v celem letu skupno 

namenili 10.589 €. Na Škofijsko Karitas Ljubljana smo poslali prošnjo za 12 
prosilcev, pomagali so jim v višini 1.539 €. Večinoma ljudem pomagamo pri plačilu 

stanovanjskih stroškov, električne energije, sodnih izvršb. 
V letu 2017 smo imeli štiri akcije zbiranja hrane po trgovinah. Dvakrat v letu 

vseslovenska Karitas v sodelovanju s trgovinami Hofer in župnijskimi Karitas 

organizira zbiranje hrane in higienskih pripomočkov. V Škofji Loki smo zbrali 230 
kg. Maja in oktobra pa smo organizirali zbiranje še v ostalih trgovinah v Škofji Loki, 

Železnikih, Gorenji vasi, Poljanah in Žireh. Dobrotniki ste darovali skupaj 865 kg. O 
akciji smo obveščali v medijih in cerkvenih oznanilih in odziv je bil zelo dober. Kot 

že prejšnja leta, smo tudi letos zbirali ozimnico pri kmetih v našem območju. 

Skupno smo zbrali 1631 kg ozimnice. V bodoče vabimo še nove darovalce s kmetij, 
da nam v jeseni podarijo morebitne viške pridelka. Vso zbrano hrano sproti 

razdelimo prosilcem. V letu 2017 smo razdelili 17.745 kg živil, 8.930 l mleka in 
1.233  kg pralnega praška. Sodelavke Župnijske Karitas iz Stare Loke so pred 

prazniki za prejemnike spekle pecivo, dobrotnica pa hlebce kruha. 
Na nedeljo Karitas smo organizirali našo vsakoletno tradicionalno akcijo – 

dobrodelni srečelov, nad katerim ste darovalci še posebej navdušeni. Ta akcija 

je tudi organizacijsko najobsežnejša, pri njej pa sodelujejo praktično vsi naši 
sodelavci. Pripravljamo jo dva meseca. Letos smo od donatorjev prejeli 1360 

dobitkov, na srečelovu pa smo zbrali 4.267 €. Zahvaljujemo se podjetjem, 
podjetnikom in posameznikom, ki so prispevali dobitke, na drugi strani pa 

navdušenim udeležencem srečelova za njihove prispevke. 

Naše sodelavke obiskujejo preko 170 ostarelih, bolnih ali osamljenih. Za praznike 
so jih obdarile z drobnimi pozornostmi, ročnimi izdelki naših sodelavk. Skavti 

so v 72 domov odnesli betlehemsko luč miru. Trudimo se, da je naš obisk 
prijeten in da v hišo prinesemo dobro voljo, s katero razvedrimo obiskano osebo. 

Tudi v letu 2018 bomo pripravili tri srečanja za starejše. Pri Sv. Jakobu bo 

srečanje 27. 5. 2018, v Stari Loki 3. 6. 2018, tretje srečanje pa bo julija pri Sv. 

Jakobu na žegnanjsko nedeljo 22. 7. 2018. O tem boste še posebej obveščeni. 
 

Na področju zbiranja in razdeljevanja oblačil, obutve in opreme dela ne 
zmanjka. Zbiramo še uporabno pohištvo, belo tehniko, gospodinjske aparate, 

vzmetnice … Za opremo bi potrebovali še kakšnega sodelavca, ki je sposoben za 

fizično delo. Ves čas potrebujemo moška oblačila, trenirke, moške čevlje, superge, 
posteljnino, perilo. Za ambulanto za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja 

zbiramo še uporabna originalno zaprta zdravila. Nudimo brezplačno 
izposojo ortopedskih pripomočkov (invalidske vozičke, bolniške postelje, 

hodulje, sobne WC-je). 
Veseli smo, da tako dobro sodelujemo z Lions klubom, Rotary clubom, Prosvetnim 

društvom Sotočje in Občino Škofja Loka. V stalnem stiku smo tudi s Centrom za 

socialno delo in Rdečim križem. Če vsak prispeva nekaj, lahko rešimo večje 
probleme. V letu 2017 smo v skupnem sodelovanju pomagali pri reševanju dveh 

večjih problemov, in sicer smo eni družini pomagali pri nakupu kombija za 
invalidnega otroka, drugi pa pri izboljšanju bivalnih pogojev. Veliko pomoči 

družinam in posameznikom je bilo nudene z dostavo in montažo stanovanjske 

opreme. Pri tem so nam s svojim brezplačnim delom pomagali tudi obrtniki. 
Z darovi, ki smo jih zbrali na dobrodelnem koncertu, smo pomagali trem družinam 

z invalidnim otrokom. 
Rotary club nam je pomagal pri reševanju socialnih stisk petih družin, skupaj z 

Lions klubom in donatorjem Eltip pa smo za Sv. Miklavža kupili obutev 29 otrokom. 
Alpina Žiri pa je sodelovala z dodatnim popustom. 

Naše delo bi bilo zagotovo težje in veliko manj učinkovito, če nam ne bi z 

obveščanjem pomagali Radio Sora, Loški utrip, Ločanka, pa tudi župniki z oznanili 
pri svetih mašah.  

 
PREGLED DELA V LETU 2017 in PRIMERJAVA Z LETOM 2016 

 LETO 2017 LETO 2016 

Število izdaj hrane - povpr. 189 oseb/mes. 896 898 

Število evidentiranih razgovorov s prosilci 273 266 

Število obiskov za oblačila - preko 9.000 kg 
oblačil in otroške opreme 

651 715 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 26.675 kg 25.313 kg 

Razdeljena živila - Škofijska Karitas Ljubljana 2.810 kg 3.465 kg 

Razdeljena živila - EU 11.662 kg 8.632 kg 

Razdeljena živila, mleko - lasten nakup, donatorji 3.273 kg 2.884 kg 

Razdeljeno mleko - EU 8.930 kg/l 6.784 kg/l 

Nakup plenic 21 zav. 32 zav. 

Razdeljena oprema in ortopedski pripom. 75  kos 135 kos 

Razdeljen pralni prašek – Škofij. Karitas Lj. 1.233 kg 1.529 kg 

 


