
PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2016 
 

 
Prihodki in odhodki so v €. 
################## 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 6. 1991 – USTANOVITEV ŽUPNIJSKE KARITAS ŠKOFJA LOKA 
 
Leto 2016 je bilo za Župnijsko karitas Škofja Loka prav posebno, saj smo obhajali 
25-letnico delovanja. Ta obletnica ni samo razlog za praznovanje, ampak je tudi 
obveza za naprej. V teh letih smo si nabrali veliko izkušenj, zato mora biti naše 
delovanje še bolj odgovorno in zavzeto.  
 
Na Karitasu se trudimo, da pomagamo ljudem v stiski, tako z materialno pomočjo 
kot tudi drugače. Velikokrat je prva oblika pomoči že to, da človeku, ki je v stiski, 
nekdo prisluhne, ga posluša, potolaži in mu skuša vliti upanje. Tolažba sicer ne 
rešuje težav, ne prekinja žalosti in ne spremeni položaja, v katerem se je nekdo 
znašel, izraža pa naklonjenost in bližino. Hrabri in daje vedeti, da v stiski človek ni 
sam. 
 
 

»Bog še naprej ljubi svet. Še naprej pošilja tebe in mene, da bi dokazal, da ljubi 
svet, da ima še vedno sočutje s svetom. Verjemi, da je On, Jezus, lačni, goli, 
bolnik, osamljen, neljubljen, brezdomec, nemočni in obupani.«        Mati Terezija 

 

 

 

 
 

PRIHODKI ODHODKI
dobrodelni srečelov 4.000 denarna pomoč-plačilo položnic 5.768
donacije za sveče 752 nakup hrane,perila,plenic 2.839
donacije posameznikov 4.787 obdaritev,pogostitev starejših,bolnih 505
donacija Občine Škofja Loka 4.739 stroški poslovanja,vzdrž.prostorov 691
sofinanc.Občine Šk.Loka za humanit.dej. 700 nakup šolskih potrebščin 362
donacija Rotary cluba,Lions kluba 2.620 nakazila drugam (element.nesreče) 2.500
Župnij.karitas Stara Loka-zbrana sred. 145 dostava pomoči, prevozi bolnikov 156
nabirka-nedelja Karitas 577 stroški akcij za zbiranje sredstev 690
nabiralnik v cerkvi 1.136 počitnice otrok,oratorij 300
donacija podjetja 570 SKUPAJ ODHODKI 13.811
obresti 37
SKUPAJ PRIHODKI 20.063

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  
ŠKOFJA LOKA

 
Priloga Oznanil 
župnije Škofja Loka                      25. letnik, št. 2/2016                                januar 2017 



POROČILO O DELU OD 1. 7. 2016 DO 31. 12. 2016 
 

Na začetku druge polovice leta 2016 smo najprej zaključili akcijo pomoči 
družinam pred začetkom šolskega leta. Zbiranje sredstev in šolskih 
potrebščin, zelo pomembno in obsežno akcijo, izvajamo na tri načine, da vanjo 
lahko vključimo čim več darovalcev in prejemnikov. Že junija v osnovnih šolah 
začnemo z vseslovensko akcijo Slovenske karitas »Pokloni zvezek«, v katero za 
zbiranje nagovorimo in vključimo šolarje. Naša naloga je, da povabimo šole k 
sodelovanju, svetujemo pri zbiranju in odpeljemo podarjeno. S to akcijo navajamo 
otroke na dobrodelnost in jim vzgajamo sočutje do sočloveka. Hkrati začnemo 
zbirati šolske potrebščine v cerkvah pri Sv. Jakobu, pri kapucinih in v Stari 
Loki, kar je namenjeno predvsem odraslim. Zbiranje poteka do začetka šolskega 
leta. Tretji način pa je zbiranje prijav družin za finančno pomoč Škofijske 
karitas Ljubljana pri nakupu delovnih zvezkov. Pomagamo jim izpolniti 
vprašalnik in zbrati dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost pomoči. Letos smo 
skupaj s Škofijsko karitas Ljubljana, ki je prispevala denarne bone, za nakup 
delovnih zvezkov v skupni vrednosti 2.790 EUR, pomagali skupno 69 otrokom oz. 
35 družinam. Razdelili smo preko 600 zvezkov in precej šolskih potrebščin. 
Škofijska karitas Ljubljana je letos financirala počitnice trem našim družinam, v 
akciji Stiska pa je dvema družinama pomagala pri nakupu kurjave. 
V drugi polovici leta 2016 je naša svetovalna služba opravila 126 razgovorov. 
Večinoma prosilci potrebujejo pomoč pri plačilu položnic, za kar smo v celem 
letu skupno namenili 5.768,15 €. Na Škofijsko karitas Ljubljana smo poslali prošnjo 
za 27 prosilcev, pomagali so jim v višini 5.790 €. Večinoma ljudem pomagamo pri 
plačilu stanovanjskih stroškov, električne energije, pa tudi stroškov zaradi izvržb. 
Oktobra smo v letu 2016 izvedli že drugo akcijo zbiranja hrane po trgovinah, v 
kateri je sodelovalo šestnajst trgovin v Škofji Loki, Poljanski in Selški dolini. O akciji 
smo obveščali v medijih in cerkvenih oznanilih. Odziv je bil zelo dober. Zbrali smo 
796 kg hrane in drugih življenjskih potrebščin. Imeli smo tudi dve akciji zbiranja 
hrane pred trgovino Hofer v Škofji Loki, kjer smo zbrali 269 kg hrane. Veseli smo, 
da je med nami še toliko dobrih ljudi, ki radi pomagate pomoči potrebnim. Hvala 
vam in za vašo pomoč  se priporočamo tudi v letu 2017.  
Na zadnjo nedeljo v novembru smo organizirali našo vsakoletno največjo akcijo 
zbiranja denarnih sredstev za pomoč prosilcem – dobrodelni srečelov.  
Letos smo od donatorjev prejeli preko 1300 dobitkov, na srečelovu pa smo zbrali 
4.000 €. Zahvaljujemo se podjetjem, podjetnikom in posameznikom, ki so 
prispevali dobitke, na drugi strani pa navdušenim udeležencem srečelova za 
njihove prispevke. 
Pred božičnimi prazniki so naše sodelavke obiskale 170 ostarelih, bolnih ali 
osamljenih iz naše župnije. Ob tem so jih obdarile z drobnimi pozornostmi, ki 
so delo rok naših sodelavk. Skavti so v 72 domov, kot že tradicionalno doslej, 
odnesli betlehemsko luč miru. Trudimo se, da je naš obisk sproščen in da v hišo 
prinesemo dobro voljo, s katero razvedrimo obiskano osebo. Naš obisk mora biti 
lep, da se ga lahko spominjajo še kasneje. 

V naši Župnijski karitas dobro poteka tudi zbiranje in razdeljevanje 
stanovanjske opreme. Zbiramo še uporabno pohištvo, belo tehniko, 
gospodinjske aparate, vzmetnice … Za opremo skrbi manjša skupina prostovoljcev, 
nekateri obrtniki pa brezplačno opravijo prevoze ali posodijo kombi. Za to področje 
bi potrebovali še kakšnega sodelavca, ki je sposoben za fizično delo. Tudi zbiranje 
in razdeljevanje oblačil, obutve in ostalega tekstila je dobro utečeno. V letu 
2016 smo imeli kar 715 obiskov. V tem času najbolj potrebujemo topla oblačila, 
trenirke, čevlje, superge, posteljnino, odeje, perilo, rokavice, igrače. 
Na področju zbiranja in razdeljevanja hrane smo imeli v letu 2016 898 obiskov 
družin in posameznikov oz. povprečno 214 oseb na mesec. V letu 2016 smo tako 
razdelili 25.313 kg živil, od tega 6.784 l mleka. Razdelili smo tudi 1.529 kg 
pralnega praška. Dobrotniki posamezniki so nam podarili 2.303 kg raznih živil, od 
tega kmetje iz okoliških vasi 1.187 kg ozimnice. Postalo je že kar običajno, da pred 
božičnimi prazniki naše prejemnike hrane razveselimo z ročno izdelanimi 
voščilnicami in dobrotami, ki jih na pobudo Župnijske karitas Stara Loka spečejo 
starološke gospodinje. Trudimo se popestriti sicer enolične prehranske pakete in 
jim s tem polepšati praznike. Veseli nas, da se tako širi in poglablja sodelovanje 
med župnijami v Škofji Loki in okolici, s tem pa se tudi krepijo medsebojni človeški 
odnosi. G. Arhar Srečko – Feliks nam je tudi v letu 2016 podaril en topli obrok na 
dan, ki ga vozi trem posameznikom – vsak ga dobi dvakrat na teden. 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. 
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 2016 in PRIMERJAVA Z LETOM 2015 
 LETO 2016 LETO 2015 

Število izdaj hrane - povpr. 214 oseb/mes. 898 1182 

Število evidentiranih razgovorov s prosilci 266 385 
Število obiskov za oblačila - preko 9.000 kg 
oblačil in otroške opreme 

715 660 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 25.313 kg 21.068 kg 

Razdeljena živila - Škofijska karitas Ljubljana 3.465 kg 5.658 kg 

Razdeljena živila - EU 8.632 kg 5.257 kg 

Razdeljena živila, mleko - lasten nakup, donatorji 2.884 kg 7.117 kg 

Razdeljena živila - blagovne rezerve 0 kg 0 kg 

Razdeljeno mleko - EU 6.784 kg/l 3.036 kg/l 

Razdeljena jabolka 3.548 kg 0 kg 

Nakup plenic 32 zav. 23 zav. 

Razdeljena oprema in ortopedski pripom. 135 kos 120 kos 

Razdeljen pralni prašek – Škofij. karitas Lj. 1.529 kg 1.446 kg 

 


