
PREGLED PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2020 
 

 
 

 
Osebna oddaja hrane, oblačil ali opreme (pohištvo, posodo, posteljnino, belo 

tehniko, vzmetnice) zaenkrat zaradi nevarnosti okužbe v času uradnih ur v naših 

prostorih ni možna. Če jih želite oddati, 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 in se bomo 
dogovorili o načinu prevzema. 

 
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, ki je naveden 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 

TRANSAKCIJSKI RAČUN:  SI56 1919 0500 7360 005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KO SEM BIL MLAD 
 
Stari modrec je pripovedoval: 
 
»Ko sem bil mlad, sem prosil Boga, 
naj mi da moč, da bom spremenil svet. 
 
Ko sem prišel v srednja leta in videl, 
da mi je minilo pol življenja in nisem 
spremenil nobenega človeka,  
sem začel moliti, naj mi da Gospod milost,  
da bom spremenil tiste, s katerimi  
prihajam v stik: družino in prijatelje. 
 
Zdaj pa, ko sem star in so moji dnevi 
šteti, sem prišel do spoznanja, kako sem bil neumen. 
 
Moja edina molitev se sedaj glasi: 
 
Gospod, daj mi milost, da spremenim samega sebe! 
 
Tako bi moral moliti že od samega začetka.« 
 

 

          Iz knjige Drobne zgodbe za dušo (Božo Rustja) 

PRIHODKI EUR ODHODKI EUR

dobr.srečelov-donacije na podlagi prošenj 6.250 denarna pomoč-plačilo položnic 9.509

dobrodelni koncert-ni bil izveden 0 nakup hrane, plenic 7.431

donacije za sveče-akcija ni bila izvedena 0 obdaritev starejših, bolnih 468

akcije - skupaj 6.250 pomoč družinam z invalidnimi otroki 1.289

donacije posameznikov 4.830 nakup šolskih potrebščin 204

donacija Občine Škofja Loka 5.000 pomoč pri nesrečah, izredne pomoči 1.500

sofinanc.Občine Šk.Loka za humanit.dej. 702 denarna pomoč za morje 525

donacija-Rotary Club Škofja Loka, LIONS 3.300 oratorij 300

nabiralnik v cerkvi 1.417 stroški akcij za zbiranje sredstev 75

obresti 16 stroški prevozov, pomoč pri oblačilih 684

donacije - skupaj 15.265 stroški poslovanja, vzdrževanje prostorov 871

SKUPAJ PRIHODKI 21.515 SKUPAJ ODHODKI 22.856

ŽUPNIJSKA KARITAS 

  

ŠKOFJA LOKA
 

Priloga Oznanil župnije 

Sv. Jakoba v Škofji Loki              29. letnik, št. 2/2020                               februar 2021 

 

mailto:karitas.skofjaloka@gmail.com


POROČILO O DELU OD 1. 7. 2020 DO 31. 12. 2020 
 

V drugi polovici leta 2020 je bilo delo Župnijske Karitas Škofja Loka že v celoti 

prilagojeno zdravstvenim razmeram in omejitvam osebnih stikov. Pomembno je 

tudi to, da smo pridobili mlajše prostovoljce, ki so pomagali našim sodelavcem ali jih 

celo nadomestili, ker so v rizični skupini. Pomagajo pri delitvi hrane pred prostori 

karitas in skrbijo za pripravo, razdelitev in razvoz prehranskih paketov na domove 

tistim, ki jih sami ne morejo osebno prevzeti. Vsak teden znova smo jih iskreno 

veseli, njihove mladostne energije ter pripravljenosti pomagati pomoči potrebnim. 

Ob koncu preteklega šolskega leta nam je kljub omejitvam uspelo na osnovnih 
šolah izpeljati akcijo »Pokloni zvezek«, v kateri učenci zbirajo zvezke in šolske 

potrebščine. Zbrali smo jih dovolj, da smo z njimi lahko v celoti opremili šolarje 

naših prosilcev za naslednje šolsko leto. Šolske potrebščine je prispevalo tudi 
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka, kar nas zelo veseli. Razdelili smo preko 

750 zvezkov in veliko šolskih potrebščin. Bone za nakup delovnih zvezkov, ki jih 
prosilcem na podlagi oddane vloge odobri Škofijska karitas Ljubljana, je prejelo 32 

družin oz. 91 njihovih otrok. Šestim družinam oz. 17 otrokom pa smo še dodatno, 

že ob začetku šolskega leta, nabavili delovne zvezke in jih opremili s torbami, 
zvezki in ostalimi potrebščinami. Trem družinam je Škofijska karitas Ljubljana na 

podlagi naše prijave omogočila letovanje na morju. Družine z osnovnošolskimi 
otroki in zelo nizkimi dohodki vabimo, da nas v mesecu maju pokličete 

oz. nam pišete. Skupaj bomo pripravili vlogo in potrebno dokumentacijo 
za pridobitev bonov za nakup delovnih zvezkov.  

 

Škofijska karitas Ljubljana naši Župnijski karitas oz. preko nas našim prosilcem zelo 
veliko pomaga. Poleg že omenjenega financiranja delovnih zvezkov in letovanja 

družin je v akciji »Stiska« letos dvema družinam pomagala pri nakupu kurjave. Od 
njih redno prejemamo živila, v letu 2020 preko 3000 kg. 

 

V letu 2020 smo v trgovinah uspeli organizirati le dve akciji zbiranja hrane in 
življenjskih potrebščin. Zbrali smo 270 kg. Hrano smo zbirali tudi za področje 

Petrinje, kjer jih je prizadel hud potres. Odziv je bil velik. Zbrano hrano smo peljali 
na Škofijsko karitas, kjer so organizirali skupni prevoz na Hrvaško. Dvakrat 

tedensko v trgovini v Škofji Loki lepo poteka prevzem kruha (torek in petek), 
pekovskega peciva in hrane pred iztekom roka uporabnosti. Vsako sredo to 

razdelimo prejemnikom. Vsak petek pa hrano prevzamejo po tri družine. V letu 

2020 smo tako razdelili preko 900 kg še uporabnih živil. 
 

Vsako leto smo veseli ozimnice, ki jo podarijo okoliški kmetje iz župnij Sv. Duh in 
Žabnica, pa tudi iz Medvod in Kranja. V letu 2020 smo skupno prejeli 2190 kg 

krompirja in ostale zelenjave. Prav tako so redne darovalke gospodinje iz Stare 

Loke, ki že vrsto let pred božičnimi prazniki za prejemnike hrane spečejo sladke 
priboljške. 

 

V letu 2020 naše sodelavke zaradi nevarnosti okužbe niso obiskovale ostarelih, 

invalidnih in bolnih. So jih pa klicale po telefonu in jim po pošti poslale voščilnice za 
praznike. Naše sodelavke so jih letos naredile in poslale preko 160. Tudi skavti so 

jim, tako kot vsako leto, odnesli betlehemsko luč miru. Osamljenemu, 

zapuščenemu, bolnemu ali nepokretnemu vsaka taka drobna pozornost predstavlja 
popestritev vsakdana in mu izredno veliko pomeni. 
 

Zaradi epidemije razdeljevanje oblačil in opreme ne poteka na običajen način. Kdor 

kaj potrebuje, lahko pokliče in se dogovori, da mu sodelavke pripravijo za 

prevzem. V tem času so naše sodelavke pripravile večjo količino oblačil za v Afriko 

in za Slovence, ki se zaradi nepredstavljivo hude materialne stiske vračajo živet v 

našo domovino.  

Vsako leto smo v mesecu novembru pripravili dobrodelni srečelov, ki pa je letos 
zaradi epidemije žal odpadel. Zato smo donatorje nagovorili po pošti in preko 

župnijskih oznanil. Odziv je bil zelo dober, saj smo prejeli 6.250 EUR, za kar smo 
izredno hvaležni. 
 

Veseli nas, da tudi cele družine prepoznajo stisko drugih in na tak način tudi svojim 

otrokom pokažejo, kaj pomeni pomagati ali pa se odpovedati. Želijo pomagati 

konkretno določeni osebi ali družini. Večkrat dobimo namensko donacijo, ki jo 
samo posredujemo naprej prejemniku, ki so ga vnaprej sami izbrali.  

Sproti rešujemo nenadne stiske posameznikov in družin. Najprej jim nudimo 
najbolj nujno pomoč, nato pa v pogovoru z našimi svetovalci skušamo najti 

dolgotrajno rešitev, pogosto tudi v sodelovanju s Centrom za socialno delo, Občino 

in Rdečim križem.   
 
PREGLED DELA V LETU 2020 in PRIMERJAVA Z LETOM 2019 
 

 LETO 2020 LETO 2019 

Število izdaj hrane - povpr. 175 oseb/mes. 801 780 

Število evidentiranih razgovorov s prosilci 196 238 

Število obiskov za oblačila - preko 9.000 kg 
oblačil in otroške opreme 

582 
 

645 

Razdeljena živila skupaj, od tega: 17.801  kg 16.083   kg 

Razdeljena živila – Škofij. Karitas Lj., lasten nakup 3.532   kg 2.929   kg 

Razdeljena živila - EU 5.774   kg 3.811   kg 

Razdeljena živila - donatorji 3.530   kg 2.467   kg 

Razdeljeno mleko - EU 4.965 kg/l 6.876 kg/l 

Nakup plenic 9 zav. 13 zav. 

Razdeljena oprema in ortopedski pripom. 38  kos 42  kos 

Razdeljen pralni prašek – Škofij. Karitas Lj. 1.650   kg 1.356   kg 

 


