
Želiš postati prostovoljec? Opaziš stisko bližnjega in mu želiš pomagati? Poznaš 
koga, ki potrebuje pomoč? Želiš osamljenemu popestriti vsakdan? 
Postani naš sodelavec! Lahko boš obiskoval ostarele, bolne ali osamljene. Pomagaš 
lahko pri zbiranju in razdeljevanju hrane, oblačil ali opreme. Pomoč potrebujemo 
tudi ob različnih dobrodelnih akcijah, na katerih zbiramo denarna sredstva. Mogoče 
lahko pomagaš s svojimi idejami za izboljšanje delovanja, za pridobitev novih 
donatorjev. Potrebujemo pomoč pri premeščanju in sestavljanju opreme. 
Če se nam želiš pridružiti, nas pokliči ali obišči v času uradnih ur v pisarni Karitas. 
################## 
 
Hrano, oblačila, obutev 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. 
Za oddajo pohištva oz. gospodinjskih aparatov nas prej pokličite, da se dogovorimo 
o prevozu. 
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 dobrotnikom za denarne prispevke, darovane 
dobrine, za vse spodbudne besede, nasvete, prostovoljno pomoč (prevoze, 
popravila, pomoč pri raztovarjanju, zbiranju, razdeljevanju …), obiskovanje. 
Zahvaljujemo se mladim za pomoč pri razdeljevanju hrane in oblačil, za izdelovanje 
daril in vizitk ter za pomoč ob raznih akcijah. Hvala skavtom za raznašanje luči 
miru iz Betlehema. 
Hvala tudi vsem, ki ste namesto cvetja ob pogrebu, namesto darila ob jubileju ali 
ob drugih priložnostih darovali sredstva. 
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. 
Za vse to 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 
TRANSAKCIJSKI RAČUN:  SI56 1919 0500 7360 005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ob koncu šolskega leta se otroci 
veselijo počitnic. Tudi starši si 
oddahnejo od številnih obveznosti. Žal 
pa se za veliko družin v Sloveniji skrbi 
ne končajo. Že ob koncu šolskega leta 
prejmejo sezname šolskih potrebščin, ki 
jih je potrebno kupiti za novo šolsko 
leto. 
Mnoge družine, v katerih so starši 
brezposelni ali imajo nizko ter neredno 
plačo, enostarševske družine, mlade 
družine in družine z več osnovnošolci, 
so v velikih stiskah. Same ne zmorejo 
kupiti šolskih potrebščin, zato se 
obrnejo na Karitas. Za najnujnejše 
šolske potrebščine za enega otroka 
potrebujejo vsaj 150 do 200 EUR. 
 

Vsi otroci si želijo, da bi postali veliki. Za poklic in dostojno življenje potrebujejo 
znanje in spretnosti. Z vašimi darovi smo med poletjem ogroženim otrokom 
pomagali s potrebščinami v obliki paketov in bonov za delovne zvezke. Pomoč 
bodo potrebovali tudi med letom. 
 
Zbiramo nove in rabljene lepo ohranjene šolske potrebščine (barvice, 
flomastre, zvezke, torbe, svinčnike, ravnila, puščice…), ki jih lahko 
oddate v modre škatle v župnijski cerkvi Sv. Jakoba, v kapucinski cerkvi 
Sv. Ane in v župnijski cerkvi v Stari Loki. 
Za nakup šolskih potrebščin lahko prispevate denarna sredstva, ki jih 
lahko oddate v Karitasova nabiralnika v cerkvi Sv. Jakoba in Sv. Ane ali 
pa jih nakažete na naš transakcijski račun št. SI56 1919 0500 7360 005. 
 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  
ŠKOFJA LOKA

 
Priloga Oznanil župnije 
Sv. Jakoba v Škofji Loki              25. letnik, št. 1/2016                                 avgust 2016  



POROČILO O DELU OD 1. 1. 2016 DO 30. 6. 2016 
 
V Župnijski Karitas Škofja Loka nam dela tudi v prvi polovici leta 2016 ni 
zmanjkalo. Pridobili smo nekaj novih sodelavcev, ki so se zelo dobro vključili in z 
njihovim delom smo izredno zadovoljni. Z novim sodelavcem pridejo tudi nove 
ideje, boljše rešitve in s tem postaja naše delo lažje in bolj učinkovito. Trudimo se, 
da bi pomagali prav vsem, ki za pomoč zaprosijo in tudi tistim, ki sami ne zberejo 
dovolj poguma, da bi se obrnili na nas. Naloga vseh nas, sodelavcev Karitas in 
vsakega posameznika je, da se ozremo okrog sebe in razmislimo ali je v naši bližini 
kdo v stiski in bi potreboval pomoč. Ni nujno, da potrebuje materialno pomoč. 
Lahko je osamljen, ostarel in nebogljen, pravkar ovdovel ali podobno. Skušajte mu 
pomagati sami ali pa sporočite njegove podatke dežurni sodelavki v naši pisarni in 
obiskali ga bomo. 
~ SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIKOV IN INVALIDOV, ~ Letos smo sodelavci 
Karitas pomagali pri organizaciji kar treh srečanj starejših, bolnikov in invalidov. 
Dve srečanji smo organizirali v mesecu maju, in sicer prvo v župniji Stara Loka, 
drugo pa v župniji Sv. Jakob. Tretje srečanje je bilo pri Sv. Jakobu na žegnanjsko 
nedeljo v mesecu juliju. Teh srečanj se starejši vedno radi in v velikem številu 
udeležijo, saj mnogi nimajo veliko možnosti za druženje z vrstniki. To dokazuje, da 
naloga dobrodelnosti ni samo nudenje materialne pomoči, ampak tudi skrb za 
dobre medsebojne odnose in pomoč osamljenim. Srečanje smo začeli s skupno 
sveto mašo, pri kateri smo sodelovali tudi sodelavci Karitas. Kdor je želel, je lahko 
prejel zakramente. Po maši smo se zbrali v veži župnišča, kjer smo poklepetali. 
Sodelavci Karitas smo poskrbeli za pogostitev, prevoze in spremstvo, mladinci pa 
za kratek glasbeni program. 
Seveda so naše sodelavke ostarele in osamljene pred velikonočnimi prazniki tudi 
obiskale na domu. 
~ ZBIRANJE HRANE IN POTREBŠČIN V TRGOVINAH ~ Letos smo se 
odločili, da v trgovinah začnemo zbirati hrano in potrebščine. Akcijo smo začeli v 
mesecu juniju. V dogovoru s poslovodji smo v 16 trgovin (Mercator, Tuš, Spar) od 
Železnikov preko Škofje Loke do Žirov postavili vozičke, opremljene z našim 
povabilom k sodelovanju. K aktivnosti smo povabili sodelavce Karitas, kot tudi 
zunanje prijatelje, ki so poskrbeli za praznjenje in prevoz zbranih artiklov. V času 
akcije ste kupci podarili 287,47 kg hrane … 
Akcijo bomo ponovili v mesecu oktobru in poskušali pridobiti k sodelovanju tudi 
trgovine Kmetijsko gozdarske zadruge Škofja Loka. Vabljeni k sodelovanju in hvala 
za vsak najmanjši prispevek. 
~ ZBIRANJE IN RAZDELJEVANJE OBLAČIL, GOSPODINJSKIH APARATOV, 
POHIŠTVA IN DRUGE OPREME, NEUPORABLJENIH ZDRAVIL ~ Zbiranje in 
razdeljevanje oblačil zelo dobro poteka. Tudi prevzem, odvoz in dostava opreme 
ter pohištva prosilcem potekajo tekoče. Največ povpraševanja je po beli tehniki in 
manjših kosih pohištva ter opreme. Še vedno tudi potrebujemo nove sodelavce za 
pomoč pri zbiranju in sestavljanju opreme.  
 

Zbiramo tudi originalno zapakirana neuporabljena še veljavna zdravila, ki jih 
posredujemo v Ljubljano v ambulanto za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja. 
~ DOSTAVA IN RAZDELJEVANJE HRANE ~ Razdeljevanje paketov hrane 
poteka redno in nemoteno. Vsebina paketov je odvisna od števila oseb v družini in 
od zalog hrane, ki jo imamo v skladišču. V začetku leta smo bili zaradi pomanjkljive 
dobave prisiljeni dvomesečno zalogo hrane kupiti z lastnimi sredstvi Župnijske 
Karitas. Stanje se je izboljšalo, saj smo iz evropskih skladov prejeli 3300 kg hrane 
in 1600 l mleka, pa tudi od Škofijske Karitas zalogo za dva meseca.  V prvi polovici 
leta smo mesečno oskrbovali povprečno 231 oseb.  
~ POGOVOR IN SVETOVANJE PROSILCEM ~ Vsi prejemniki pomoči najprej z 
našima strokovnima sodelavcema opravijo razgovor, kjer pojasnijo svojo stisko. 
Skupaj se dogovorijo za nujno takojšnjo pomoč in poskušajo najti dolgoročno 
rešitev njihove stiske. Največkrat prosilci potrebujejo denarna sredstva za plačilo 
položnic in hrane. Se pa k nam zatečejo tudi po drugačno pomoč. Večkrat zaradi 
težav v družini potrebujejo rešitev stanovanjskega problema, opremo za 
stanovanje ipd. Če je možno, pomagamo sami, v nasprotnem primeru pa prosilca 
napotimo na institucijo, ki mu lahko pomaga. Število obiskovalcev se še vedno 
povečuje, njihove težave so vedno težje, vendar jim prisluhnemo in pomagamo po 
naših najboljših močeh. Večkrat so pomirjeni in zadovoljni že zato, ker jim je nekdo 
prisluhnil in lahko z večjim optimizmom gledajo v prihodnost. 
~ OSTALE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2016 ~ 
Zelo lepo sodelujemo z ostalimi dobrodelnimi organizacijami na Škofjeloškem. 
Pomoč Rotary in Lions klubov je že kar tradicionalna. Letos smo od Rotary kluba 
prejeli donacijo 2.200 EUR, Lions klub pa je s finančnimi sredstvi pomagal 5-im 
družinam, ki smo jih mi predlagali in sicer v vrednosti 7.500€. 
Ob reševanju težjih socialnih problemov prosilcev redno sodelujemo z Občino 
Škofja Loka in Centrom za socialno delo. 
O našem delu in akcijah prebivalce redno seznanjamo preko Radia Sora, Radia 
Ognjišče, časopisov Loški utrip in Družina ter spletne strani župnije Škofja Loka. 
 
PREGLED IZDANE HRANE, OPREME IN OBLAČIL DO 30.6.2016 

 
1.polletje 

2015 
1.polletje 

2016 

Število izdaj prehrambnih izdelkov 633 507 

Število izdaj oblačil - preko 3.800 kg oblačil in otroške opreme 310 331 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 9.717 kg 8.136,6 kg 

- Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana 2.376 kg 2.233,12 kg 

- Razdeljena živila iz EU 4.125 kg 3.838,2 kg 

- Lasten nakup in donatorji 3.216 kg 2.065,27 kg 

- Razdeljeno mleko EU 3.036 kg 2.727 kg 

Nakup plenic /zavitkov/ 13 kos 19 kos 

Razdeljena oprema in ortopedski pripomočki 51 kos  70kos 

Razdeljen pralni prašek 879 kg 1351 kg 



 


