
Želiš postati prostovoljec? Opaziš stisko bližnjega in mu želiš pomagati? Poznaš 

koga, ki potrebuje pomoč? Želiš osamljenemu popestriti vsakdan? 
Postani naš sodelavec/sodelavka! Lahko boš obiskoval/a 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 in pohištva. 

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 zdravila v originalni embalaži s še veljavnim vsaj 6 mesečnim rokom 

uporabe. Oddamo jih v ambulanto za osebe brez 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. in 17. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

USTA IN NOS IMAMO ZAŠČITENA. 
 

ŠE VEDNO PA IMAMO OČI. DA VIDIMO SOČLOVEKA, DA OPAZIMO 
NJEGOVO POMANJKANJE, ŽALOST. PODARIMO MU LJUBEČ POGLED! 

 

ŠE VEDNO PA IMAMO UŠESA. DA SLIŠIMO SOČLOVEKA, DA 
PRISLUHNEMO NJEGOVEMU KLICU NA POMOČ. POSLUŠAJMO GA! 

 
ŠE VEDNO PA IMAMO SRCE. DA ČUTIMO SOČLOVEKA, DA 

SOČUSTVUJEMO Z NJIM V NJEGOVI ŽALOSTI, DA SE VESELIMO Z NJIM V 
NJEGOVI SREČI. DELIMO SRČNO LJUBEZEN Z NJIM! 
 

 

 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  

ŠKOFJA LOKA
 

Priloga Oznanil župnije 

Sv. Jakoba v Škofji Loki              29. letnik, št. 1/2020                          september 2020 

2019  
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POROČILO O DELU OD 1. 1. 2020 DO 30. 6. 2020 

 
Naše delo se je v letu 2020 korenito spremenilo. Zaradi nevarnosti širjenja korona 

virusa smo morali delo organizirati tako, da je prihajalo do čim manj osebnih 

stikov.  Precej naših sodelavcev je že v rizični starostni skupini, zato smo morali 

najprej poskrbeti tudi za njihovo varnost in celotno delo organizirati na drug način. 

Ob tem smo bili prijetno presenečeni, saj se nam je za pomoč pri delu prijavilo kar 

12 mladih prostovoljcev. Pomagali so pri delitvi hrane pred prostori Karitas in 

poskrbeli za pripravo, razdelitev in celoten razvoz prehranskih paketov na domove 

tistim, ki jih sami niso mogli osebno prevzeti. Seveda smo jih opremili z ustreznimi 

zaščitnimi sredstvi in jih poučili o varnem ravnanju. Večina jih z delom nadaljuje tudi 

sedaj, zato smo res vsak teden znova iskreno veseli naših mladih prostovoljcev, 

njihove mladostne energije ter pripravljenosti pomagati pomoči potrebnim. 

Veseli smo bili tudi prepotrebne zaščitne opreme, ki nam jo je priskrbela Civilna zaščita 

Škofja Loka in tudi Škofijska Karitas Ljubljana ter posamezni donatorji, tako da smo bili 

že od vsega začetka epidemije ustrezno opremljeni z maskami, rokavicami in razkužilom. 

Tudi sami se zelo trudimo za medsebojno ozaveščanje glede zaščitnih ukrepov. 

Zelo pomembno se nam zdi, da je delo potekalo neprekinjeno vse delovne srede. 

Sproti smo si prizadevali, da smo zagotovili dovolj prehrambnih artiklov. Seveda 

smo delitev hrane organizirali drugače, nekaj časa smo delili hrano kar na 

Mestnem trgu. Sedaj jo delimo v atriju starega župnišča, tako, da prosilci sploh ne 

vstopajo v prostore Karitas.  

V tem obdobju se povpraševanje po hrani in ostalih oblikah pomoči ni bistveno 

povečalo in je ostalo v okvirih količin kot v preteklih letih, deloma so se zamenjali 

le prejemniki hrane. 
 

Vse srede je bilo in je zagotovljeno tudi svetovanje. Pogovore smo izvajali tudi ob 
sprehodu čez Mestni trg ali pa na vrtu starega župnišča. Sedaj ob vseh zaščitnih 

ukrepih svetovanje poteka spet v pisarni. Skratka, skrbimo tudi, da se prosilci med 

seboj čim manj srečujejo. Enkrat tedensko preverimo vsa prejeta telefonska 
sporočila, maile in navadno pošto, odgovorimo na klice in vprašanja, pomagamo z 

nakazili in plačilom položnic. Nemoteno poteka tudi naše sodelovanje s Centrom za 
socialno delo Škofja Loka in ostalimi dobrodelnimi organizacijami. 

 
Vsem prosilcem smo razdelili pralne maske, ki smo jih dobili podarjene. Od njih 

sedaj tudi zahtevamo, da si jih nadenejo, ko pridejo na Karitas.  V času, ko je bilo 

treba organizirati šolo od doma, smo družinam za šolarje pomagali zagotoviti 
rabljeno računalniško opremo. Veseli smo, da smo s pomočjo Lions Kluba Škofja 

Loka konkretno pomagali kar petim družinam, ki so se znašle v veliki stiski, 
predvsem zaradi zdravstvenikih težav njihovih družinskih članov. Tudi skladišče 

oblačil in opreme je bilo dosegljivo ves čas, po predhodnem dogovoru. Poskrbeli 

smo, da so v posamezne prostore prosilci vstopali posamezno. Sedaj ob 

upoštevanju varnostnih ukrepov vse nemoteno deluje. Prevozili smo veliko kosov 
opreme, bele tehnike. Pripravili smo oblačila za razne družine, organizacije in celo 

za področje Afrike. 
 

Začasno so še ustavljeni vsi obiski bolnikov, invalidov in starejših na domu, ki pa jih 

večkrat pokličemo po telefonu, z njimi poklepetamo in jim priskrbimo, če kaj 
potrebujejo. Obiske za velikonočne praznike smo opravili po preklicu epidemije, 

seveda pa s poostrenimi varnostnimi ukrepi in z veliko pazljivostjo naših prostovoljk. 

 
Letos je zaradi omejitve zbiranja večjega števila ljudi odpadel naš vsakoletni 

dobrodelni koncert, s tem pa nam je izpadel pomemben vir dohodka za izvajanje 
naše dejavnosti. Kljub temu lahko sredstva donirate z nakazilom na naš 

transakcijski račun številka SI56 1919 0500 7360 005.  

 
V prvi polovici leta smo izvedli eno akcijo zbiranja hrane v trgovskem podjetju v 

Škofji Loki. Zbrali smo 90 kg živil. V istem podjetju dvakrat tedensko prevzemamo 
kruh in pekovsko pecivo, kar trgovini tisti dan ostane neprodano. Ob torkih zvečer 

pekovsko pecivo peljemo v skladišče Karitas in ga v sredo razdelimo našim 
prosilcem. V petek zvečer pa ga razdelimo velikim družinam. V tem obdobju smo 

prevzeli 485 kg teh živil. 

 
Konec šolskega leta nam je na osnovnih šolah v Škofji Loki uspelo izpeljati akcijo 

zbiranja šolskih zvezkov in potrebščin. Zbrali smo dovolj zvezkov, da smo z njimi 
lahko v celoti opremili šolarje naših prosilcev za naslednje šolsko leto. S pomočjo 

Škofijske Karitas Ljubljana smo 32 družinam oz. njihovim 91 otrokom nabavili 

delovne zvezke in razdelili 750 različnih zvezkov, kakršne potrebujejo pri učenju. 
Šestim družinam oz. 17 otrokom pa smo še dodatno, že ob začetku šolskega leta, 

nabavili delovne zvezke in jih tudi opremili s torbami, zvezki in ostalimi 
potrebščinami. Šolske potrebščine je darovalo tudi Društvo prijateljev mladine 

Škofja Loka, za kar jim gre velika zahvala. Trem družinam pa smo omogočili 

letovanje na morju. 
 
PREGLED IZDANE HRANE DO 30. 6. 2020 

 
1.polletje 

2019 
1.polletje 

2020 

Število izdaj prehrambnih izdelkov 401 403 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 4.228 kg 4.351 kg 

- Razdeljena živila - dar Škofijska Karitas Ljubljana in lasten nakup 1.470 kg 1.911 kg 

- Razdeljena živila iz EU 2.213 kg 1.903 kg 

- Donatorji 545 kg 537 kg 

- Razdeljeno mleko EU 2.801 l/kg 2.126 l/kg 

Razdeljen pralni prašek 711 kg 888 kg 

 


