
PREGLED PREJEMKOV IN IZDATKOV V LETU 2014 
Prejemki EUR Izdatki EUR 
Donacije dobrotnikov posameznikov  3.121 Nakup hrane, potrebščin, plenic 2.543 
Prispevek Občine Škofja Loka 4.739 Denarna pomoč- položnice 11.947 
Občina Šk.Loka-sofinanc.humanit.d. 940 Nakupi šolskih potrebščin 417 
Prispevek Župnij.Karitas Stara Loka 500 Starejši-obdaritev, Betlehem.luč 903 
Dobrodelni koncert 1.645 Pomoč posameznikom v stiski 8.164 
Dobrodelni srečelov 3.700 Pomoč za otroke - oratorij 300 
Rotary Club 5.000 Počitnice družin 180 
Nabirka-nedelja Karitas,Vel.četrtek 1.064 Prevozi 358 
Nabiralnik-cerkev Sv.Jakob,Sv.Ana 995 Stroški poslovanja,elektrika 1.269 
Donacija podjeta za poplave, požar 9.830 Stroški dobrodelnega koncerta 523 
Obresti 134 Stroški dobrodelnega srečelova 285 
Skupaj: 31.668 Nakup sveč Karitas 240 

 
SKUPAJ 27.129 

 
################## 
Hrano, oblačila ali opremo 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 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 na ta način 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 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@gmail.com     NOV NASLOV! 
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  SI56 1919 0500 7360 005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekega dne sem se sprehajal po obali, kot to počnem ponavadi. Mojo pozornost 

je pritegnil majhen deček, ki je zavzeto nekaj iskal po pesku in tekal sem ter tja po 

obali. Začel sem opazovati, kaj počne. Deček se ni pustil motiti. Kar naprej se je 

sklanjal, nekaj pobiral s tal, nato stekel do vode in stvar, ki jo je držal v roki, zalučal 

z vso svojo močjo čim dlje v morje. Ko sem ga že nekaj minut opazoval, sem le 

stopil do njega in ga vprašal, kaj počne. 

Ves zadihan je zavzdihnil: "Valovi so tako močni, da odplavijo morske zvezde iz 

morja. Te se nato v pesku in soncu posušijo. Če bi jih pustil tukaj, bi umrle. Zato jih 

pobiram in mečem nazaj v morje, kjer so varne pred sončnimi žarki." 

Za nekaj trenutkov sem utihnil in premišljeval o dečkovem odgovoru. Nato sem 

mu z vso svojo nežnostjo rekel: "Ljubi deček, tukaj je obala dolga več tisoč milj in v 

vodi je na tisoče morskih zvezd. Tudi če bi cele dneve metal zvezde v morje, ne bi 

nikoli rešil vseh. Na tisoče jih bo ostalo na obali in se posušilo. Delež teh, ki jih boš 

rešil, pa bo tako majhen, da se niti ne splača." 

V tem trenutku se je deček ponovno 

sklonil in pobral morsko zvezdo, ki mu 

je ležala pod nogami. Kljub vidni 

utrujenosti jo je z vso svojo močjo 

zalučal v morje. Nato se je zazrl v moje 

oči in rekel: 

"Splačalo se je za to zvezdo." 

 

(zgodba je "izposojena" iz interneta) 

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  
ŠKOFJA LOKA

 
Priloga Oznanil župnije 
Sv. Jakoba v Škofji Loki              23. letnik, št. 2/2014                            februar 2015  



POROČILO O DELU OD 1. 7. 2014 DO 31. 12. 2014 
V drugi polovici leta 2014 smo bili sodelavci Župnijske Karitas Škofja Loka (ŽKŠKL) 
še posebej dejavni. Poleg naših že uveljavljenih rednih dejavnosti zbiranja in 
razdeljevanja hrane, oblačil in opreme, individualnega svetovanja, plačevanja 
položnic, obiskovanja ter vsakoletne jesenske akcije organiziranja SREČELOV-a, 
kjer smo zbrali  3.700 €, smo izvedli še dve obsežni akciji zbiranja hrane pred 
dvema trgovskima centroma in pomagali oškodovancem v poplavah. 
POPLAVE 
Ob poplavah, ki so zajele porečje Sore, smo pomagali prizadetim v Hotovlji, 
Poljanah, na Dobravi in Škofji Loki. Za 22 prizadetih družin smo zbrali 
dokumentacijo in jo poslali na Škofijsko Karitas Ljubljana. Prosilci so prejeli pomoč 
v višini 27.600 €, za kar se iskreno zahvaljujemo. Ravno tako smo prizadetim v 
poplavah pomagali z 700 kg ozimnice. Kar nekaj donatorjev je ponudilo pomoč. 
Povezali smo jih s prizadetimi, da so jim pomagali s finančnimi sredstvi ali pa pri 
nakupu bele tehnike in opreme. 
DONACIJA PODJETJA ZA POPLAVE 
Konec leta smo preko našega župnika Mateja Nastrana dobili obvestilo podjetja 
Sumida d.o.o. z Gorenjske, da so se za prizadete v poplavah pripravljeni 
odpovedati 4-urnemu osebnemu dohodku. Podpisali smo pogodbo in še pred 
koncem leta dobili nakazilo v višini 9.830 €, za kar se vsem zaposlenim v tem 
podjetju še enkrat zahvaljujemo. Večji del sredstev smo takoj po novem letu 
nakazali prizadetim v poplavah, en del sredstev pa smo z njihovim dovoljenjem 
nakazali prizadetim v požaru na Mestnem trgu, ki se je zgodil na silvestrovo. 
ZBIRALNA AKCIJA V TRGOVSKEM CENTRU HOFER V ŠKOFJI LOKI 
V skupni akciji trgovine Hofer v Škofji Loki in ŽKŠKL, ki je bila tokrat že druga, smo 
v decembru dva konca tedna zbirali hrano za družine v stiski. Zbrali smo preko 400 
kg hrane. Zbrano hrano smo vključili v redne pakete hrane, tako da so bili paketi v 
decembru bolj raznoliki in bogatejši. Zaposleni v tej trgovini pa so konec leta 
izpeljali še eno dobrodelno akcijo in bogato obdarovali eno družino, ki je zares v 
zelo hudi stiski. Vsa zahvala zaposlenim v trgovini Hofer iz Škofje Loke za tako lepo 
dobrodelno gesto. 
ZBIRALNA AKCIJA V TRGOVSKEM CENTRU MERCATOR V ŠKOFJI LOKI 
Druga akcija zbiranja hrane je bila izvedena v sodelovanju z Radijem Ognjišče,  
Škofijsko Karitas in Mercator Hipermarketom Šk. Loka. Celotno zbiralno akcijo so 
vodili novinarji Radija Ognjišče. S prisotnostjo v trgovinah in preko radia so 
nagovarjali ljudi k dobroti in se jim tudi sproti zahvaljevali. V sobotnem dopoldnevu 
so samo v Mercator Hipermarketu v Škofji Loki zbrali 18 polnih nakupovalnih 
vozičkov oz. 656 kg hrane, 71 l mleka in 105 izdelkov za osebno higieno in čistil. 
Vse zbrano smo prevzeli v naše skladišče. Namen je bil zbrati hrano za 8 družin v 
stiski. Merilo za razdelitev je bila ena mesečna poraba. Ker pa je bilo te hrane več, 
smo je dobro polovico razdelili 10-im družinam, ostalo pa smo v mesecu januarju 
vključili v redne pakete hrane. Zato so bili paketi hrane v januarju zelo bogati. 
Obenem je Radio Ognjišče še za vseh teh osem družin podaril tudi bone v višini po 
40 € za nakup v Mercatorju. Še iskrena hvala vsem udeležencem te akcije! 
 

POMOČ ŠKOFIJSKE KARITAS LJUBLJANA 
Škofijska Karitas Ljubljana nam vedno izdatno pomaga. Našim prosilcem, za katere 
smo poslali prošnje, so poravnali položnice v višini 3.536 €. Za nakup šolskih 
potrebščin je ob našem posredovanju dobilo pomoč 44 družin v skupni vrednosti 
5.800 €. Pri nakupu šolskih potrebščin smo 5-im družinam pomagali tudi z našimi 
sredstvi. Na Škofijsko Karitas smo v akcijo »Družina« prijavili 4 družine, ki so 
prejele 960 € za nakup kurjave. Dve družini, ki smo ju prijavili na letovanje, sta šli 
na morje. Na ŽKŠKL imamo zahvale, ki so jih prinesli z morja. 
OSTALE DONACIJE 
Dobrotniki posamezniki so se letos še posebej odrezali, saj so nam podarili 5.450 
kg raznih živil, 612 l mleka in 294 izdelkov za osebno higieno in čistil. Sadjarstva so 
nam podarila skupaj 2.323 kg jabolk. Kmetje pa so podarili 1.150 kg krompirja, 
zelja in čebule. 
 
PREGLED DELA V LETU 2014 in PRIMERJAVA Z LETOM 2013 
 LETO 2014 LETO 2013 

Število izdaj hrane-povpr. 295 oseb/mes. 1317 1180 

Število evidentiranih razgovorov s prosilci 364                     312 
Število obiskov za oblačila - preko 9.000 kg 
oblačil in otroške opreme 812 772 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 21.661 kg 20.383 kg 

Razdeljena živila - Škofijska Karitas Ljubljana 5.983 kg 3.269 kg 

Razdeljena živila - EU 3.441 kg 9.158 kg 

Razdeljena živila - lasten nakup, donatorji 6.050 kg 1.816 kg 

Razdeljena živila - blagovne rezerve 3.147 kg           /   

Razdeljeno mleko - EU 1.024 kg/l 6.140 kg/l 

Razdeljeno mleko - donatorji, blagovne rezerve 2.016 kg/l            / 

Nakup plenic 80 zav. 75 zav. 

Razdeljena oprema in ortopedski pripom. 105 kos 95 kos 

Razdeljen pralni prašek – Škofij.Karitas Lj. 1.592 kg 1.584 kg 

 
 

POŽAR NA MESTNEM TRGU 
Zbiramo finančna sredstva za obnovo stanovanj, ki so bila poškodovana 
v požaru na Mestnem trgu. Sredstva lahko nakažete na naš transakcijski 
račun št. SI56 1919 0500 7360 005 s pripisom ZA PRIZADETE V POŽARU. 
Sredstva lahko tudi osebno prinesete v času uradnih ur v našo pisarno na 
Mestnem trgu 38, 1. nadstropje. Na oglasni deski na Mestnem trgu 38 
lahko vzamete že napisane položnice. Vsa za ta namen zbrana sredstva 
bomo razdelili prizadetim v požaru. 
 

 


