
K sodelovanju vabimo nove sodelavce, še posebej za obiskovanje 
ostarelih, bolnih in invalidov. 
Pridruži se nam! Lahko boš obiskoval/a ostarele, bolne ali osamljene. Lahko boš 
pomagal/a pri zbiranju in razdeljevanju hrane in oblačil. Pomoč potrebujemo ob 
različnih dobrodelnih akcijah, pri katerih zbiramo denarna sredstva. Mogoče lahko 
pomagaš s svojimi idejami za izboljšanje delovanja, za pridobitev novih donatorjev. 
Če se nam želiš pridružiti, nas obišči v času uradnih ur v pisarni Karitas. Obiščete 
nas lahko tudi tisti, ki v svoji okolici že komu pomagate, pa potrebujete pomoč ali 
nasvet. 
################## 
Če ste v finančni ali osebni stiski ali če imate težave v družini, iz katerih ne 
vidite izhoda, pridite v času uradnih ur na razgovor. Pogovorili se boste z našima 
usposobljenima sodelavcema in skupaj boste poskusili najti ustrezno rešitev.  
Zbiramo hrano, oblačila, obutev, otroško opremo, pohištvo, belo tehniko, 
ortopedske pripomočke. Vse našteto lahko oddate v času uradnih ur v naših 
prostorih. V kolikor 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 originalno zapakirana zdravila, 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 (napisan spodaj). 
################## 
Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrotnikom: za denarne prispevke, 
darovane dobrine, za vse spodbudne besede, nasvete, prostovoljno pomoč 
(prevoze, popravila, pomoč pri raztovarjanju …), podjetju Feliks za dnevni topli 
obrok hrane. Hvala Občini Škofja Loka in Rotary klubu Škofja Loka za finančno 
pomoč in sodelovanje. Zahvaljujemo se mladim in skavtom za pomoč ob raznih 
akcijah. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste namesto cvetja ob pogrebu ali ob drugih 
priložnostih darovali v humanitarne namene. Priporočamo se tudi v prihodnje! 
Hvaležni smo tudi vsem vam, ki se v molitvi spomnite tistih, ki trpijo pomanjkanje 
ali doživljajo kakšno drugačno stisko in na ta način pripomorete, da jim je lažje. 
Bog povrni vsem, ki delate dobro! 
                                                    ŽUPNIJSKA KARITAS ŠKOFJA LOKA 
 
URADNE URE:  vsako delovno sredo med 16.00 in 17.00 uro 
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@volja.net 
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  SI56 1919 0500 7360 005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osamljenost. 
Kdo ne pozna tega občutka? 
Vsak od nas se je že kdaj znašel v situaciji, ko ni imel nikogar. Ko je bil sam. 
Domači so odšli za nekaj dni od doma. Na začetku je super! Navdušeni smo, ker 
lahko počnemo, kar se nam zljubi; si skuhamo, kar radi jemo; počivamo; 
preberemo knjigo, ki se nam že dlje časa valja na polici; v miru pospravljamo; 
poslušamo glasbo… 
Že čez kakšen dan nam postane dolgčas. Začnemo razmišljati, koga bi poklicali po 
telefonu in malo poklepetali. Prvega ni doma, drugi je ravno v trgovini in ne more 
govoriti, tretji je nedosegljiv. Kar naenkrat nimamo nikogar. Še sreča, da se 
domači kmalu vrnejo. 
Kaj pa tisti, ki nimajo domačih? Mogoče imajo otroke, vendar živijo daleč stran, 
lahko nimajo časa, ali so celo sprti z njimi. Mogoče jim je ravno pred kratkim umrl 
bližnji. Zelo so osamljeni. Vem za gospo, ki ima papigo samo zato, da ji zjutraj 
lahko reče dobro jutro, in s tem preveri, če ima sploh še glas. Pa za nekoga, ki se 
lahko pogovarja samo s prodajalko v trgovini. 
Ozrimo se naokrog. Taki ljudje živijo med nami. Morda je osamljen sosed v 
sosednjem stanovanju. Morda imamo sorodnika v domu ostarelih, ki ga nihče ne 
obiskuje. Morda je osamljena sodelavka. 
Nasmehnimo se jim, lepo jih pozdravimo, pokramljajmo z njimi o vsakdanjih 
stvareh. Ne potrebujejo veliko, le malo naše pozornosti. 
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Priloga Oznanil župnije 
sv. Jakoba v Škofji Loki              22. letnik, št. 1/2013                            julij 2013  



POROČILO O DELU OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 
 
V prvi polovici leta smo izvedli naslednje večje akcije: 
 
~ DOBRODELNI KONCERT ~ Ker je prvi koncert v letu 2012 zelo lepo uspel in 
ker smo zbrali precej sredstev, smo se odločili, da dobrodelni koncert organiziramo 
tudi letos. Namen koncerta je poleg zbiranja sredstev, tudi spodbujanje in 
vzgajanje mladih za sodelovanje pri  dobrodelnih dejavnostih. Koncert z naslovom 
»Mladi za Karitas – Angeli dobrote so lahko vsi« smo izvedli 16. marca 2013. 
Sodelovalo je šest glasbenih skupin. Vsi nastopajoči so se odrekli honorarjem, 
Občina Škofja Loka pa nam je omogočila brezplačno uporabo Kristalne dvorane. Za 
red in varnost so poskrbeli člani Bratovščine odraslih skavtov iz Škofje Loke, ostalo 
organizacijo pa smo izvedli sodelavci Karitas. Vzdušje je bilo enkratno in pravi 
užitek je bilo prisluhniti mladim pevskim talentom. Po koncertu smo nastopajoče in 
obiskovalce obdarili s skromnimi darilci in jih pogostili z domačimi dobrotami. Ob 
tej priložnosti se še enkrat prav lepo zahvaljujemo vsem, ki ste kakor koli pomagali 
pri pripravi in izvedbi tako velikega in zahtevnega dogodka.  
 
~ SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV ~ Letos smo srečanje 
pripravili na binkoštno nedeljo, 19. maja 2013. Kot običajno, smo se zbrali v cerkvi 
pri sveti maši, nato pa smo srečanje nadaljevali v veži župnišča. Člani mladinskega 
pevskega zbora so poskrbeli za petje, sodelavci Karitas pa za pogostitev, prevoze, 
spremstvo. Povabljenci se srečanja vsako leto radi udeležijo, saj lahko poklepetajo 
s svojimi znanci in vrstniki.  
 
~ ZBIRANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA ~ 
Akcija zbiranja šolskih potrebščin poteka že od meseca maja in bo do konca 
septembra. Zbiranje poteka na štiri načine: 
 
- zbiranje rabljenih in novih šolskih potrebščin v cerkvi Sv. Jakoba in v cerkvi Sv. 
Ane poteka že od začetka maja dalje. Za ta namen je pri stranskem oltarju 
pripravljena škatla, kamor lahko potrebščine odložite, lahko pa jih v 
času uradnih ur prinesete v prostore Župnijske Karitas Škofja Loka. 
- zbiranje finančnih sredstev za nakup šolskih potrebščin v nabiralniku v cerkvi od 
maja do septembra. Vsa sredstva, ki jih bomo v tem času zbrali v 
nabiralniku, bomo namenili za šolske potrebščine. 
- zbiranje zvezkov v škofjeloških osnovnih šolah. 
- pomoč in svetovanje pri prijavi učencev na akcijo Slovenske Karitas za nakup 
delovnih zvezkov in potrebščin. To akcijo izvajamo v sodelovanju s škofjeloškimi 
šolami. Prosilci, ki jim bo Slovenska Karitas prošnjo odobrila, bodo delovne 
zvezke in potrebščine prejeli v knjigarni DZS v Škofji Loki. 

 
 
 
 

OSTALE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2013 
 
V prvi polovici leta 2013 so ostale utečene aktivnosti potekale nemoteno. 
Nadaljevali smo z zbiranjem in razdeljevanjem hrane. Novi prosilci najprej opravijo 
razgovor s sodelavcem Karitas. Za prvi prevzem hrane ne potrebujejo nobenih 
dokazil, kasneje pa morajo pridobiti potrdilo Centra za socialno delo o 
upravičenosti prejemanje hrane 
Tudi zbiranje in razdeljevanje oblačil, pohištva, bele tehnike, otroške opreme in 
ortopedskih pripomočkov je v preteklem polletju lepo potekalo. Ker zberemo več 
oblačil, kot jih potrebujejo domači prosilci, viške podarimo naprej drugim 
Župnijskim Karitas po Sloveniji, ki jim oblačil primanjkuje. 
Potrebe za plačilo položnic se ves čas povečujejo. Trudimo se, da pomagamo, 
kolikor zmoremo. Prosilcem ne dajemo denarja, ampak plačamo njihove položnice. 
Naše sodelavke redno obiskujejo ostarele, bolne in invalide. Pred Velikonočnimi 
prazniki so jih tudi obdarile z ličnimi darilci, ki jih tudi izdelajo naše sodelavke. 
Že v lanskem letu smo pričeli s prodajo ekoloških Karitas sveč. Prihodek od prodaje 
namenimo za pokrivanje potreb prosilcev. Sveče lahko kupite v naši pisarni v času 
uradnih ur. 
V prvi polovici leta smo imeli povprečno 93 obiskov mesečno, oziroma smo 
mesečno oskrbovali 270 oseb. 
Zelo lepo sodelujemo z ostalimi dobrodelnimi organizacijami na Škofjeloškem. Tako 
z Rdečim križem, kot z Lions in Rotary klubom. V začetku leta smo z 3.000 €, ki jih 
je v decembru podaril Rotary klub, pomagali kar 18 družinam. 
Občina Škofja Loka nam je omogočila brezplačno uporabo Kristalne dvorane za 
dobrodelni koncert. Za povračilo stroškov dobrodelnega koncerta smo se prijavili 
na razpis Občine. 
O našem delu in akcijah redno obveščamo sokrajane preko radia Sora in Ognjišča 
ter preko časopisov Loški utrip in Družina. 
 
PREGLED IZDANE HRANE, OPREME IN OBLAČIL DO 30.6.2013 
 

 Število izdaj prehrambnih izdelkov 556 

 Število izdaj oblačil - preko  3.500 kg oblačil in otroške opreme 320 

 Razdeljena živila skupaj, od tega: 10.929 kg 

- Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana 1.542  kg 

- Razdeljena živila iz EU 6.022  kg 

- Lasten nakup  in donatorji 419 kg 

- Razdeljeno mleko EU 2.946 kg 

 Nakup plenic /zavitkov/ 37 kos 

 Razdeljena oprema in ortopedski pripomočki 25 kos 

 Razdeljen pralni prašek - dar Škofijska Karitas Ljubljana 722 kg 

 


