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Spoštovani! 
 
Knjižica, ki jo držite v rokah je čisto nova, glede na lansko. 
Ste se začudili temu stavku? Imate prav. Številke v tej knjižici so podobne kot lani. Prav tako 
opisi programov naše Škofijske Karitas. Ampak vse to, kar piše v tej knjižici ni v prvi vrsti 
program, ne številka, ne uspešnost – v prvi vrsti je vse utelešenje VEDNO NOVE KRŠČANSKE 

LJUBEZNI. 
V polletnih srečevanjih in pogovorih s prostovoljkami in prostovoljci in strokovnimi 
delavkami naše Škofijske Karitas in Zavoda Samarijan sem začutil, kako živo in prizadevno 
uresničujete Jezusovo naročilo: Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ob nekaterih 
vaših dejanjih sem pomislil celo, da imate bližnjega še bolj radi, kakor sami sebe. Enako velja 
tudi za vse prijazne darovalce in dobrotnike, ki na zelo iznajdljive in ljubeče načine darujete 
za uboge med nami. HVALA VAM, dragi prijatelji iz vse škofije. 
 
In pot naprej? Kakšni so načrti? 
Najprej, ne nalagajmo si preveč. Naredimo kvalitetno in dobro kolikor zmoremo. Nadaljujmo 
pot, ki je začrtana v naših načrtih. 
Upajmo, da bomo z Božjo pomočjo v naslednjem letu naredili kakšen korak naprej v smeri 
oblikovanja družinskega centra Bogdana Žorža. 
Predvsem pa želim, in vas prosim eno stvar. Vsak sodelavec Škofijske Karitas Koper naj v 
naslednjem letu naredi en korak v globino svoje osebne vere in osebnega odnosa z Jezusom 
Kristusom. To je namreč edini trdni temelj našega karitativnega služenja. Živ odnos z 
Jezusom je vodnjak iz katerega pijem živo vodo, ko me utrudi delitev pomoči. Vera v Jezusa 
je trdna opora, da ne obupam, kadar zbiranje sredstev kaže bolj slabo. 
Tesna povezanost z njim, ki je Obličje Očetovega usmiljenja naj prevzame mojo dušo, moj 
obraz in moje roke, da moja karitativna dejanja na meni postanejo odsev tega Obličja. 
 

Slavko Rebec 
v. d. ravnatelja ŠK Koper 
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Molitev prostovoljca 
 

Jezus, moj Gospod in moj Bog! 
Hvalim te, ker sem ustvarjen/a in živim. 

Podaril si mi današnji dan, 
da lahko v njem naredim nekaj dobrega. 

Blagoslovi ljudi s katerimi se danes srečujem. 
Napolni me z velikodušnostjo do vseh. 

Danes si bom prizadeval/a biti do vseh tak/a, 
da se ne bom počutil/a slabo, 
če mi bodo oni vrnili enako. 

Pomagaj mi, da bom hodil/a za teboj, 
da bom resničen/na 

in bom vesel/a življenja. 
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PROGRAMI ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER IN 
POROČILO O DELU V LETU 2015 

Delovanje 

SKRB ZA MREŽO KARITAS 
Namen 
V središču pedagoškega poslanstva karitas,  ki je animacija celotnega krščanskega občestva 
in vseh ljudi dobre volje, je skrb za mrežo karitas, ki na teritoriju uresničuje svoje poslanstvo. 
Mreža karitas je pomembna, ker preko nje dosežemo tiste, ki nas potrebujejo. 
Cilj 
Zagotavljati pokritost Škofije Koper z organizirano mrežo Župnijskih (Medžupnijskih) karitas, 
skrbeti za učinkovito delovanje mreže v duhu poslanstva Karitas.  
Komu je program namenjen? 
Dekanijskim in Območnim karitas, Župnijskim (medžupnijskim) karitas, župnijam, župnikom 
in voditeljem ŽK. 
Izvajalec 
Škofijska karitas Koper, Dekanijske (Območne) karitas 
Vsebina 
Delo pisarne Škofijske karitas. Spodbujanje širjenja mreže, vzdrževanje stikov z mrežo, 
obveščanje o dogajanju, dajanje informacij, svetovanje pri delu,… 
Urnik in kraj izvajanja 
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije 
Kontaktne osebe 
V.d. ravnatelja Slavko Rebec: slavko.rebec@rkc.si, namestnica ravnatelja Jožica Ličen: 
jozica.licen@rkc.si, socialna delavka Franica Grmek: franica.grmek@kp.karitas.si. 
Financerji 
Lastna sredstva ŠK, FIHO, prostovoljno delo.  
V letu 2015 
Na ozemlju, ki ga pokriva Škofijska karitas Koper, je bilo konec lanskega leta 77 Župnijskih 
karitas (v nadaljevanju ŽK) in 25 Medžupnijskih karitas (v nadaljevanju MŽK), ki združujejo 92 
župnij. Formalno je ustanovljenih 102 ŽK oz. MŽK, ki pokrivajo 169 od 195 župnij v naši 
škofiji, kar pomeni, da je Karitas prisotna v 86,7%  naših župnij (leto prej so bile tri manj). V 
posameznih župnijah, kjer ŽK še ni formalno ustanovljena, posamezniki v sodelovanju z 
Dekanijsko karitas (v nadaljevanju DK) ali katero izmed ŽK odkrivajo stiske v svojem okolju, 
jih pomagajo odpravljati ali nanje opozarjajo sodelavce Karitas, kjer ta obstaja. ŽK se 
združujejo v 3 Območne karitas (v nadaljevanju OK): Tolminska, Goriška in Istrska, ter 5 DK: 
Idrija-Cerkno, Ilirska Bistrica, Kraška, Postojna in Vipavska.  
Po dekanijah je naslednje stanje: 
Dekani od 20 župnij 7 ŽK in 2 MŽK (8 župnij); Kobarid od 12 župnij 1 ŽK in 3 MŽK (9 župnije); 
Koper od 10 župnij 8 ŽK in 1MŽK (2 župniji); Kraška od 30 župnij 8 MŽK (28 župnij); Idrija – 
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Cerkno od 15 župnij 8 ŽK in 1 MŽK (4 župnij); Ilirska Bistrica od 9 župnij 3 ŽK in 1 MŽK (3 
župnije); Nova Gorica od 33 župnij 10 ŽK in 2 MŽK (22 župnij); Postojna od 13 župnij 6 ŽK in 2 
MŽK (5 župniji); Šempeter od 13 župnij 9 ŽK; Tolmin od 16 župnij 5 ŽK in 3 MŽK (7 župnij); 
Vipavska od 24 župnij 20 ŽK in 2 MŽK (4 župnije). 
V podporo prostovoljcem in za dela, ki jih je nemogoče opravljati s prostovoljnim delom so  
zaposleni poslovna tajnica in računovodkinja Ljudmila Čibej Boltar in univ. dipl. soc. del. 
Franica Grmek, na programu dela z brezdomci Darja Zver, diplomirana upravna 
organizatorka, za polovični delovni čas Franc Valentin, univ. dipl. soc. del. Eli Petrovčič ter 
dva javna delavca. Na programu »Popoldne na Cesti« je zaposlena univ. dipl. soc. del.  
Tatjana Rupnik ter javna delavka. 
V okviru Zavoda Karitas Samarijan, katerega ustanovitelj je ŠK, je pod vodstvom direktorice 
Milene Brumat, zaposlenih 6 strokovnih delavk (Davorina Petrinja, Maša Ferjančič, Silva 
Črnigoj, Tanja Žorž, Klementina Bajec in Andreja Kobal) in dva laična terapevta (Tomislav 
Pevec in Marjan Drčar) ter trije javni delavci. Vsi ostali delujemo kot prostovoljci. 
 
 

 2016 
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SPODBUJANJE PROSTOVOLJSTVA IN SKRB ZA PROSTOVOLJCE 
Namen 
Karitas je tretji steber pastoralnega poslanstva Cerkve. Kristjani s karitativnim delovanjem to 
poslanstvo uresničujejo tudi z organiziranim delovanjem znotraj Karitas. Ker je Karitas 
prostovoljska organizacija, ki deluje z minimalnim številom zaposlenih sodelavcev so 
prostovoljni sodelavci »hrbtenica« Karitas. 
Cilj 
Širiti mrežo prostovoljcev. Pridobivati prostovoljce s »specifičnim« znanjem. Širiti 
prostovoljstvo med mladimi. Skrbeti za strokovno in duhovno oblikovanje prostovoljcev. 
Komu je program namenjen? 
Obstoječi prostovoljni sodelavci karitas, ljudje dobre volje, strokovnjaki s socialnega, 
zdravstvenega, pedagoškega,.. področja, mladi. 
Izvajalec: 
Škofijska karitas Koper, Popoldne na Cesti 
Vsebina 
Skrb za spodbujanje prostovoljstva, oblikovanje prostovoljcev, predavanja in duhovne vaje za 
prostovoljce, dejavnosti za krepitev pripadnosti karitas (druženja, ipd.),… 
Urnik in kraj izvajanja 
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije 
Kontaktne osebe 
V.d. ravnatelj Slavko Rebec: slavko.rebec@rkc.si, namestnica ravnatelja Jožica Ličen, 
jozica.licen@rkc.si in  socialna delavka Tatjana Rupnik: pnc.karitas@gmail.com   
Financerji 
Lastna sredstva ŠK, FIHO 
 
V letu 2015: 
Je v ŠK delovalo 1224 prostovoljcev. Rednim prostovoljcem se pridružuje tudi 1.436 občasnih 
prostovoljcev, ki se običajno ne udeležujejo sej ŽK-MŽK z veseljem pa sodelujejo v 
posameznih akcijah in projektih.  

  organizacijska  vsebinska   druga  Skupaj 
OK-DK dela-ure vrednost dela-ure vrednost dela-ure vrednost vrednost 
Goriška 3.968 51.584 12.454 124.540 2.772 16.632 192.756 
Idrija in Cerkno  809 10.517 2.380 23.800 304 1.824 36.141 
Ilirska bistriška 1.040 13.520 4.590 45.900 290 1.740 61.160 
Istrska 3.597 46.761 4.240 42.400 1.622 9.732 98.893 
Kras  707 9.191 1.804 18.040 764 4.584 31.815 
Postojnska 2.529 32.877 10.598 105.980 11.494 68.964 207.821 
Tolminska 2.473 32.149 6.265 62.650 2.335 14.010 108.809 
Vipavska 5.480 71.240 18.194 181.940 4.994 29.964 283.144 
Skupna vsota 20.603 267.839 60.525 605.250 24.575 147.450 1.020.539 
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Redni in občasni prostovoljci člani ŽK-DK so opravili 105.703 ur letno (leto prej 98.813 ur). 
Tem lahko dodamo še 4638 ur, ki so jih opravili odrasli prostovoljci na Popoldne na Cesti in 
pridemo na skupnih 110.341 ur. Po Zakon o prostovoljskem delu bi bil čas prostovoljnega 
dela vreden 1.020.539 Eur. 
 

    
Člani ŽK in DK po stalni občasni 

ure 
prostovoljnega 

OK in DK prostovoljci prostovoljci dela 
Goriška 255 205 19.194 
Idrija in Cerkno  128 78 3.493 
Ilirska bistriška 65 346 5.920 
Istrska 143 125 9.459 
Kras  166 48 3.275 
Postojnska 120 46 24.621 
Tolminska 120 81 11.073 
Vipavska 227 507 28.668 
Skupna vsota 1.224 1.436 105.703 

 
starostna struktura mlajši  od od   

 

od 18 
let 

18 do 
29 let 

30 do 
59 let 

nad 
60 let 

Goriška 7 10 131 274 
Idrija in Cerkno  50 9 72 75 
Ilirsko bistriška 175 38 101 97 
Istrska 30 18 97 121 
Kraška 2 0 58 154 
Postojnska 1 7 49 109 
Tolminska 7 5 105 84 
Vipavska 152 60 271 191 
Skupna vsota 424 147 884 1.105 
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Poleg vsebin v Tednu karitas (glej posebej) so v letu 2015:  
Posamezne DK oz. ŽK so organizirale predavanja za širšo javnost.  
Romarski dan je bil združen s praznovanjem 25-letnice Škofijske karitas Koper v Kopru 30. 
maja. Udeležilo se ga je 500 sodelavcev Karitas. Sveto mašo je v Koprski stolnici daroval škof 
Jurij Bizjak, ob tej priliki je podelil škofijsko Odličje sv. Jožefa delavca Mateju Kobalu, Jožici 
Ličen in posthumno Bogdanu Žoržu. V cerkvi sv. Blaža je bilo odprtje razstave Umetniki za 
karitas, na škofijskem dvorišču pa druženje.  
 
Romanja na Portugalsko, v Fatimo med 24. in 27. 8. se je udeležilo 49  sodelavcev naše ŠK.  
Postno duhovno obnovo je vodil dr. Marjan Turnšek, adventno pa v.d. ravnatelja Slavko 
Rebec. Udeležilo se ju je 151 sodelavcev. Poleg tega smo bili soorganizatorji postne in 
adventne duhovne obnove za slepe in slabovidne, v oktobru pa srečanja KBBI. Vse je bilo v 
kapucinskem samostanu v Vipavskem Križu. 
 
 
Srečanja z duhovno, oblikovalno in delovno vsebino so bila tudi po OK, DK, ŽK: 
      Povpr.štev. 
Srečanja po OK, DK DK-OK ŽK sreč. ŽK 
Goriška  17 182 8,7 
Idrija in Cerkno  8 45 5,3 
Ilirsko bistriška  7 7 4,7 
Istrska 4 111 6,8 
Kraška  6 28 4,9 
Postojnska  6 79 8,5 
Tolminska  9 60 6,3 
Vipavska 10 104 6,3 
Skupna vsota 67 616 6,9 
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Gradivo na mesečnih 
srečanjih DK ŽK Skupaj 
Priročnik za oblikovanje 
sodelavcev ŽK 2 20 22 
Žarek dobrote 7 53 60 
Sveto pismo 5 37 42 
Priročnik za ŽK 0 16 16 
Gradivo pripravimo sami 5 37 42 
Župnik 8 58 66 
Glasila škofijskih karitas 1 15 16 
    

 
 
 
 
TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER 
 
Tajništvo Škofijske karitas (v nadaljevanju TŠK) je telo, ki v skladu s statutom ŠK, daje 
pobude, izpeljuje akcije, povezuje in spodbuja delo odborov, pripravlja gradivo, obvešča,… 
Člani tajništva so: Slavko Rebec, v.d. ravnatelja, Jožica Ličen, Odbor za materialno pomoč - 
namestnica ravnatelja in zapisnikarica, Davorina Petrinja Pirnat, Marija Puc, Odbor za bolne, 
invalide in drugače prizadete, Ivica Čermelj, Odbor za prostovoljnost in Po službi so člani TŠK 
tudi Franica Grmek, Tatjana Rupnik, Darja Zver, Mili Boltar in Milena Brumat.  
 
Tekoče delo TŠK 
Člani TŠK smo imeli lani 8 sej, na katerih smo obravnavali tekočo problematiko in načrtovali 
delo. Podrobnosti dela TŠK so v zapisnikih, ki jih prejmejo člani TŠK, voditelji in predsedniki 
OK, DK.  
Uresničevanje Strateškega načrta je bilo vključeno v redne dejavnosti TŠK.  
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OZAVEŠČANJE  
Namen 
Poslanstvo Karitas je opozarjanje na stiske in s tem senzibilizacija vseh ljudi dobre volje, da se 
zavedo tako stisk v svoji okolici, kot tistih, oddaljenih (geografsko in miselno) ter nanje 
odgovorijo. Tako karitas širi »civilizacijo ljubezni«  
Cilj  
Biti v Cerkvi in družbi oznanjevalec ljubezni do bližnjega in glas ljudi v stiski. Budno spremljati 
pojave, ki povzročajo ali večajo človeško stisko, prepoznati vzroke zanje in iskati poti k 
njihovem zmanjšanju ali odpravi. Obenem opozarjati na določeno problematiko ter tako 
vplivata na zmanjševanje stisk.  
Komu je program namenjen? 
Posredno družbeni in cerkveni javnosti, pomoči potrebnim in darovalcem, sodelavcem 
znotraj mreže karitas, neposredno pa medijem, da o problematiki poročajo in ozaveščajo 
javnost.  
Izvajalec 
Škofijska karitas Koper  
Vsebina 
Ozaveščanje posameznikov in družbe se izvaja na več načinov: 

• Tiskanje plakatov, zgibank in brošur, ki strani opozarjajo na stiske in ponujajo pomoč; 
• priprava sporočil medijem, da se o določeni problematiki poroča in razmišlja; 
• sodelovanje v informativnih in tematskih oddajah v pisnih in vizualnih javnih medijih; 
• pisanje v Žarek dobrote, Družino, Ognjišče in druge cerkvene medije, sodelovanje v 

oddajah na Radiu Ognjišče, Obzorje duha; 
• sodelovanje v različnih skupinah in komisijah ter na okroglih mizah in predavanjih; 
• na župnijskem in dekanijskem nivoju preko spletnih strani in župnijskih oznanil  

ozaveščanje o stiskah ljudi in vabilo k pomoči ; 

Urnik in kraj izvajanja 
Skozi vse leto, še posebej ob posameznih akcijah in dogodkih.   
Kontaktne osebe 
namestnica ravnatelja Jožica Ličen – jozica.licen@rkc.si, v.d. ravnatelj Slavko Rebec – 
slavko.rebec@rkc.si   
Financerji 
Lastna sredstva ŠK, FIHO, 
Utrinek  
V letu 2015 je izpad dobave hrane EU kasnil in ta informacija je prišla do medijev, ki so hoteli 

vedeti kako in kaj. Kljub temu, da smo bili v začetku leta razočarani predvsem zaradi 

neprimerne dobave testenin in je bilo veliko dela z zamenjavo, v drugi polovici leta pa zaradi 

zamude, smo želeli ohraniti spoštljiv odnos do vseh, ki smo udeleženi v verigi izvajanja 
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ukrepa. To vedno ni bilo lahko, mediji so neprestano spraševali, po družbenih omrežjih so 

krožile informacije, da ni hrane zato, ker je država denar porabila za begunce in migrante, kar 

ni bilo res. Tudi zaradi tega so bili intervjuji naporni, kljub temu nam je uspelo povedati, da je 

naša edina skrb pomoč najbolj ogroženim in ne iskanje napak. 

V letu 2015: 
Na ravni ŠK je bilo posredovanih 8 zapisnikov TŠK, 4 zapisniki Odbora za materialno pomoč 
ter gradiva ob akcijah in dogodkih. Vse bolj se poslužujemo elektronskih medijev. V vseh 
številkah Žarek dobrote smo redno izrabljali prostor, ki ga imamo na razpolago za 
predstavitev naših vsebin, objavili smo 31 člankov in več kot 40 fotografij, mesečno smo 
objavili koledar dogodkov. V časopisih je bilo objavljenih 38 člankov, na radio in TV smo bili 
povabljeni 19 krat. Nekatera obvestila so bila posredovana preko spletne strani ŠK 
http://karitas-kp.rkc.si/. Poslanih je bilo 20 obvestil preko tiskovnega predstavnika škofije in 
Tiskovnega urada SŠK. Škofijska karitas je bila v različnih medijih (domačih in tujih) 86 krat. 
Ob novem ukrepu za hrano EU smo skupaj s SK organizirali tiskovno konferenco. Na 
problematiko socialno ogroženih in izpad hrane EU smo opozorili državne institucije . 
 
Sodelavci  ŽK, DK, OK so svoje delo predstavili: 
 
Mediji DK ŽK Skupaj 
časopis 26 42 68 
radio 33 11 44 
TV 17 9 26 
župnijska oznanila 36 537 573 
internet 23 47 70 
stojnica 5 83 88 
Skupaj 140 729 869 
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TEDEN KARITAS 
Namen 
Predstaviti Karitas širši javnosti s poudarkom na aktualni temi, ki je  poudarjena v  Cerkveni 
in  socialni sferi države in EU. Spodbujati obče človeško čutenje in krščansko dobrodelnost, ki 
ima izvir v evangeliju. 
Cilj 
Graditi »prepoznavnost Karitas«. Predstaviti poslanstvo in delo Karitas različnim skupinam, 
predvsem mladim ter  s tem krepiti tretji temelj pastoralnega poslanstva Cerkve. Obenem pa 
tudi navdušiti nove prostovoljce in darovalce.  
Komu je program namenjen 
Sodelavcem Karitas, Cerkvenemu občestvu in celotni  javnost 

Izvajalec 
Škofijska karitas v sodelovanju s SK in sodelavci ŽK, OK, DK  
Vsebina  
- priprava na Teden karitas z udeležbo na seminarju Slovenske karitas 
- priprava v skladu z navodili v Žarku dobrote in priročnikom za oblikovanje bogoslužja 
- Osrednja prireditev Škofijske karitas z odprtjem razstave Umetniki za karitas 
-  Različni dogodki na lokalnem nivoju, ki imajo sporočilno vsebino o stiskah v okolju in 

povabilo k pomoči (okrogla miza, predavanje, tržnica, dobrodelni koncert, srečelov, 
zbiranje pomoči…) 

- v programe in dogodke vključevanje ljudi, ki niso neposredno povezani s Karitas, so pa 
pripravljeni  darovati svoj talent, svoje znanje, svoj čas ali prostore za izvajanje 
dejavnosti; 

- organizacija avtobusov po dekanijah in območjih za sodelavce karitas za romanje k 
skupni sveti maši na Ponikvo in popoldanskemu Klicu dobrote v Celje. 

- na dan odprtih vrat povabimo ustanove, ki delajo na socialnem področju, lokalne 
skupnosti, predvsem pa razne župnijske skupine ter jih seznaniti z delom Karitas. 

- Na Nedeljo karitas sodelovanje pri sveti maši, predstavitev delovanja ŽK v župnijskih 
oznanilih in nabirka za ljudi v stiski. 

Urnik in kraj izvajanja 
- Seminar za sodelavce karitas na Mirenskem gradu v oktobru ter teden med nedeljo 

Kristusa Kralja in prvo adventno nedeljo,  
Kontaktne osebe 
Jožica Ličen, namestnica ravnatelja ŠK e-pošta: jozica.licen@rkc.si v sodelovanju z voditelji 
OK, DK in organizatorji dogodkov 
Financerji 
Seminar na Mirenskem gradu iz sredstev ŠK, organizacija dogodkov se opravi prostovoljno, 
za prireditve se išče vire pri lokalni skupnosti oz. prostovoljni prispevki udeležencev. 
 
Utrinek 
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Dan odprtih vrat v Centrih karitas še najbolj zaznamujejo obiski veroučencev, predvsem 
birmancev. Če so bile pred leti te skupine bolj izjema kot pravilo, so sedaj kateheti začutili 
moč praktičnega prikaza karitativne dejavnosti, tako, da je bila v tem letu potrebna najava. 
V Centru karitas v Ajdovščini je bilo na obisku več kot 200 mladih iz celotne dekanije, 
nekateri so prišli s starši in kateheti, kar je bilo tudi za sodelavce Karitas vzpodbudno. 
Predstavljen je bil postopek nudenja pomoči, istočasni so mladi iz PNC izdelovali adventne 
venčke. Izmenjava pogledov na revne, brezposelne, bolne, otroke, pa tudi na darovalce, je za 
vse dragoceno.  
 
V letu 2015 od 23.11. do 29.11. z naslovom »V službi človekovega dostojanstva«.  
Uvod v TK je bil na dvorcu Zemono pri Vipavi  20.11. s slovesno akademijo in odprtjem 
prodajne razstave likovnih del, ki so nastala v 21. mednarodni likovni koloniji Umetniki za 
karitas pod geslom Veselite se življenja. Izkupiček prodanih likovnih del je namenjen skladu 
Bogdana Žorža za otroke. Nastopil je Komorni zbor Limbar iz Moravč. Razstavo je odprl 
pesnik, pisatelj in odgovorni urednik tednika Novi glas Jurij Paljk. 
Romanje sodelavcev karitas na Ponikvo in Klic dobrote  v Celje je bilo 25.11. v znamenju 
praznovanja 25-letnice ustanovitve karitas v Sloveniji. Dogodka se je udeležilo preko 500 
sodelavcev iz ŠK.  
Dan odprtih vrat je namenjen predstavitvi programov Karitas in je bil v vseh večji Centrih 
karitas, in sicer: Ajdovščina, Tolmin, Idrija, Pivka, Postojna, Koper Nova Gorica. Center karitas 
v Bertokih je v predstavitev združil vse tri programe, ki so dogajajo v hiši, in sicer Brezdomci, 
Zasvojeni in Vrtnica. Zavod karitas Samarijan je v okviru programa Varna hiša in Materinski 
dom ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju v Novi Gorici pripravil javno inštalacijo Rdeči 
čevlji. 
Nedelja Karitas je namenjena predstavitvi dela Karitas po župnijah. Nabirka te nedelje je bila 
namenjena družinam in posameznikom v stiski; od skupnega zneska gre na ŠK 2/3 na OK, DK 
pa 1/3.   
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DOM KARITAS V SOČI 
Namen 
Dom karitas v Soči nudi bivanje v gorskem okolju skupinam s karitativno – pastoralnim 
programom.  
Cilj 
Omogočiti izvajanje večdnevnih programov s karitativno- pastoralno vsebino. Udeležencem 
programov želimo na ta način pomagati pri njihovi osebni rasti, socializaciji, pridobivanju 
socialnih veščin,…  
Komu je program namenjen? 
Izvajalci večdnevnih programov s karitativno-pastoralno vsebino. 
Izvajalec 
Škofijska karitas Koper 
Vsebina  
V Domu karitas je 7 sob s skupaj 34 ležišči (1 soba za 1 osebo, 1 soba za 2 osebi, 1 soba za 3 
osebe, 1 soba za 4 osebe, 1 soba za 6 oseb, 1 soba za 8 in soba za 10 oseb)  ter dodatna 
ležišča v zgornji večnamenski dvorani  za 10 oseb ali za izvajanje programa, in dva skupna 
prostora jedilnica in učilnica. V toplejših mesecih je možno izvajanje programa na pokriti 
terasi za domom. Zraven doma je župnijska cerkev. Dom je tudi dobro izhodišče za sprehode 
in dejavnosti v naravi (dolina Soče), krajše (Lepena, Krnska jezera,…) in daljše izlete (Vršič, 
Svete Višarje,…) 
Programi potekajo tedensko (zlasti počitnice) ali ob vikendih. Skupina sama zagotovi 
program, poskrbi za pripravo hrane in hišo na koncu očisti. Dolžna se je držati hišnega reda, 
ter se spoštljivo obnašati do bližnjega pokopališča (sedanjega in iz 1. svet. vojne). Prednost 
imajo skupine in programi ki delujejo v okviru karitas, sicer na se termini polnijo glede na 
datum prijav. Večje skupine imajo prednost. Za vzdrževanje hiše izvajalci programov 
prispevajo vzdrževalnino, ki jo nakažejo na TRR Škofijske karitas odprt pri RKB 24500-
9004155438 - namen Soča. Prispevek za bivanje znaša 9 Eur na nočitev in dan bivanja. 
Skupine v okviru Karitas imajo popust.  
 
Urnik in kraj izvajanja 
Programi se izvajajo čez celo leto. Naslov: Dom karitas Soča, 5232 Soča 25 
Kontaktne osebe 
Za informacije in rezervacije: domkaritassoca@gmail.com.  
Za ključ in konkretne dogovore glede prihoda: Darko 031 568 142 ali Erika 041 296 090. 
Za Dom kot prostovoljca skrbita Darko in Erika Kavčič.  
Financerji 
Programe financirajo izvajalci sami, vzdrževanje hiše se pokriva iz prispevkov uporabnikov in 
iz lastnih sredstev Škofijske karitas Koper. 
Utrinek 
Tatjana: Letos smo v vas Soča ponovno odpeljali dve skupini otrok. Prvi tabor je bil namenjen 



1414 

 

otrokom iz programa Popoldan na cesti, ki je potekal od 26.6. do 1.7. Obiskalo ga je 25 otrok, 
8 animatorjev in 3 kuharji.  Na drugi tabor od 6.7. do 12.7. pa smo peljali 24 otrok iz Istrske 
območne Karitas in otroke iz programa Posvojitev na razdaljo, 5 animatorjev in 2 kuharici.  
Letos se je vas Soča preimenovala v Indijansko vas Soča. Otroci so z veseljem in navdušenje 
na travi pred hišo postavljali šotore. Vedno je najbolj zanimiv dogodek jahanje konjev na 
Pristavi. Seveda je potrebno do tam priti peš in to je najhujši del. Celo pot jih je bilo potrebno 
bodriti in preganjati, a ne bom pozabila obraza otroka, ko je prišel na vrh in mi rekel: Občutek 
imam, da sem prišel na Triglav. To nam pokaže samo to, koliko smo se oddaljili od narave, da 
nam je že kratek sprehod izjemen napor. Na koncu tabora smo otrokom razdelili anketne 
vprašalnike. Zadnje vprašanje je bilo: Kaj bi spremenil na taboru, če bi se ga udeležil tudi v 
prihodnjem letu? Skoraj vsak otrok je napisal da si želi WIFI povezavo, da bo lahko gledal na 
internet in igral igrice. In to je čar tabora v Soči. Stran od računalnika, stran od televizije in 
čimbolj se ponovno približati naravi, ki nam ponuja veliko lepega. 
 
V letu 2015 
V  Domu karitas so gostovali: Skupine za odrasle, Birmanci, ŽK Trnje Pivka, Medgeneracijski 
tabor, Otroci Istrske OK, Posvojenci na razdaljo, Sodelavci  Karitas, Sončna pesem, Vera in 
luč, Pevci, karate klub, družine, skavti, župnijske skupine… 
Ob zasedenih 19 terminih se je v Domu karitas izmenjalo 299 odraslih s 1.196 nočitvami in 
172 otrok z 599 nočitvami; skupaj je bilo v Domu karitas v Soči 1.795 nočitev.  
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Preventivni programi za otroke in mladostnike 

“POPOLDAN NA CESTI“ 
Namen 
Program Popoldan na cesti je  preventivne narave. Namenjen je kratkotrajni dnevni obravnavi 
otrok in mladih, ki izhajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin ter potrebujejo 
posebno varstvo in skrb. V program so vključeni tisti otroci in mladi, pri katerih so prisotne 
vedenjske težave, učne težave, psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih veščin ipd. 
Zajema primarno preventivo mladostnikovega razvoja na področju preživljanja prostega časa 
ter sekundarna preventiva v smislu učne pomoči mladim, svetovanja v stiskah, reševanja 
problemov mladih in podpora mladim ter njihovim družinam. 
 
Cilj 

1. Izboljšanje samopodobe otrok in mladih- izgrajevanje pozitivne samopodobe mladih. 
2. Razvijanje oz. izboljšanje socialnih spretnosti in veščin otrok in mladih ter izboljšanje 

socialnega funkcioniranja- ustreznejši način komuniciranja, reševanja konfliktov... 
3. Zagotoviti možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladih ter 

razvijanje interesnih dejavnosti otrok in mladih. 
4. Razvijanje sposobnosti za sprejemanje odločitev in odgovornosti. 
5. Razvijanje sposobnosti za prepoznavanje lastnih potreb, želja in ciljev ter izražanje le 

teh. 
6. Razvijanje učnih navad otrok in mladih ter izboljšanje učnega uspeha. 
7. Zmanjševanje revščine ter socialne izključenosti otrok in mladih ter njihovih družin. 
8. Preprečevanje odklonskega vedenja otrok in mladih- ustvariti pogoje, da le ti 

pridobijo znanje, izkušnje ter možnosti, da lahko spremenijo svoje vzorce vedenja. 
9. Ozaveščanje in širjenje prostovoljstva med mladimi ter v širši javnosti 

 
Komu je program namenjen? 
Ciljna skupina uporabnikov so osnovnošolci, ter srednješolci. V program so vključeni tisti, ki 
prihajajo iz socialno in ekonomsko ogroženih družin, ter iz družin z neurejenimi družinskimi 
odnosi in so prikrajšani za normalno družinsko življenje. Nekateri otroci prihajajo iz družin 
delavcev iz drugih držav in jim pomagamo pri boljšem vključevanju v novo okolje. To so otroci 
in mladi, ki imajo učne težave, vedenjske težave, psihosocialne težave, pomanjkanje socialnih 
veščin ipd.   
V program so vključeni: 
- otroci in mladi, ki sami izrazijo željo 
- otroci (osnovnošolci), ki jih k nam napoti šolska svetovalna služba 
- otroci in mladi, ki so obravnavani na CSD – ju in jih le ta napoti k nam 
- otroci in mladi, ki jih v program vključijo starši 
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Izvajalec 
Škofijska karitas Koper 
Vsebina 
Vsebine programov so naravnane tako, da spodbujajo otrokove ter mladostnikove težnje in 
potrebe po izobraževalnih, kulturnih, umetnostnih, športnih in prostovoljnih dejavnosti. 
Otrokom in mladim iz socialno šibkih družin nudimo pomoč pri učenju z brezplačnimi 
inštrukcijami. V enaki meri se posvečamo socialnim igram, pogovornim delavnicam, 
družabnim in športnim dejavnosti. Spodbujamo njihovo samostojnost, ko z njimi in zanje 
organiziramo ekskurzije, letovanja, tabore in izlete. Mladim prostovoljcem omogočamo, da 
ob različnih prireditvah predstavijo svoje delo. Omogočamo jim, da v odnosu z otroki razvijajo 
in krepijo svoje talente. 
 
Urnik in kraj izvajanja 
Preventivni program deluje v dveh statističnih regijah, že na desetih lokacijah. Poteka celo 
koledarsko leto z izjemo v mesecu avgustu: na Cesti pri Ajdovščini, Ajdovščini, na Slapu pri 
Vipavi, v Pivki,  v Ilirski Bistrici, v Kamnjah, v Vrhpolju pri Vipavi, v Vipavi, v Postojni, v 
Šempetru pri Gorici. Na željo bomo program začeli izvajati tudi v Budanjah. 
 
POPOLDAN NA CESTI vsak četrtek od 15:30 do 18h,  v Domu Karitas na Cesti, Cesta 98, 5270 
Ajdovščina. 
POPOLDNE V AJDOVŠČINI vsako sredo od 14h do 18h,  na Karitas vipavske dekanije, Vipavska 
cesta 11, 5270 Ajdovščina. 
POPOLDNE V VIPAVI od ponedeljka do četrtka od 15h do 18h,  v prostorih Hiša Sadeži 
Družbe, Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava. 
POPOLDNE V VRHPOLJU  vsak ponedeljek od 15:30 do 18h,  v  prostorih župnijske dvorane, 
Vrhpolje 30, 5271 Vipava. 
POPOLDNE V KAMNJAH  četrtek od 16h do 18h,  v prostorih župnišča, Kamnje 52, 5263 
Dobravlje. 
POPOLDNE NA SLAPU soboto od 15h do 17h, v prostorih stare šole na Slapu. 
POPOLDNE V PIVKO vsak ponedeljek in sredo od 15h do 17h, prostori Karitas v Pivki, 
Kolodvorska 4, Pivka 
POPOLDNE V TRNOVEM  vsak torek od 16h do 18h, prostori samostana šolskih sester, 
POPOLDNE V ŠEMPETRU vsak petek od 16h do 18h,  v  prostorih župnišča, Cesta 
prekomorskih brigad 24, 5290 Šempeter pri Gorici.  
POPOLDNE V POSTOJNI vsak torek od 16h do 18h v prostorih Ljudske univerze v Postojni. 
 
Kontaktne osebe 
Za informacije Tatjana Rupnik, 041 762 029, pnc.karitas@gmail.com – Popoldan na Cesti, 
Ajdovščini, Vrhpolju, v Postojni, v Šempetru; Ljubica Ženko, 051 825 334- Popoldne na Slapu, 
Julka Dekleva, 040 378 851- Popoldne v Pivko, s. Martina Radež, 031 389 630- Popoldne v 
Trnovem, Klavdija Petrovčič, 041 938 793- Popoldne v Kamnjah, Dejan Štemberger, 040 417 
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781- Popoldne v Vipavi. 
Financerji 
Program financira: MDDSZEM,  FIHO, občine in lastna sredstva Škofijske karitas Koper. 
 
Utrinek  
"Šolska svetovalna služba nas je napotila k vam. Program obiskujemo že 3. leto in vsa pohvala 
učiteljicam, ker brez njihove pomoči bi nam težko uspelo določene predmete imeti pozitivno“ 
„ Všeč mi je, da nam daješ koristne nasvete, lepo vodiš animatorje, otroke in nasploh celotno 
skupino“ 
" Meni je program zelo pomagal, odkar hodim sem imam same lepe ocene" 
" Všeč mi je, ker mi ne težijo, skupaj s prostovoljko narediva nalogo, se učiva in potem skupaj 
ustvarjamo" 
" Želim si, da bi se večkrat na teden lahko tako srečevali!" 
" Vsa pohvala voditeljici, vsem prostovoljcem za super program. Brez vas bi težko shajali skozi 
šolsko leto" 
 
V letu 2015:  
V preventivni program za otroke je bilo v letu 2015 vključenih 166 otrok. Od tega sta 2 
otroka bila vključena vsak dan ali petkrat na teden, 72 otrok program obiskovalo enkrat ali 
večkrat na teden, 68 otrok je bilo v program vključenih večkrat na mesec, 12 otrok je bilo 
vključenih enkrat na mesec,  7 otrok je bilo v programu nekajkrat na leto in 5 otrok je bilo v 
program vključenih enkrat v letu. 
V program je bilo vključenih 102 prostovoljcev iz različnih statističnih regij in različnih 
starosti.  
Odrasli animatorji so v letu 2014 skupno opravili 1846 ur, dijaki srednjih šol in študentje pa 
skupno 2792 ur, kar skupaj znese 4638 ur.   
Program ne bi mogel potekati brez podpore in sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami: 
OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, OŠ Dobravlje s podružnicami, OŠ Šturje, OŠ Vipava, OŠ Pivka, 
obe osnovni šoli v Ilirski Bistrici, obe OŠ v Postojni, obe OŠ v Šempetru; SŠ Veno Pilon iz 
Ajdovščine, Škofijsko Gimnazijo Vipava, Šolskim centrom Postojna, Gimnazijo Ilirska Bistrica 
in Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, iz katerih prihajajo mladi  prostovoljci, dijaki. 
V letu 2015 smo sodelovali s Slovensko filantropijo-združenjem za promocijo prostovoljstva 
pod katero spada tudi Hiša Sadeži Družbe v Vipavi, ki nam je posodila prostore za izvajanje 
programa v Vipavi.  Sodelujemo tudi z lokalnimi skupnostmi, župnijami, z  Medgeneracijskim 
centrom Samarijan in Ljudsko univerzo v Postojni, ki nam ponuja prostore v brezplačni najem. 
Od 26.6 do 1.7. 2015 je potekal tabor v Soči za otroke programa Popoldan na cesti z 
naslovom „Indijanska vas Soča“.  Udeležilo se ga je 25 otrok, 8 animatorjev in 3 kuharji. Od 
6.7. do 12.7. pa  smo pripravili poletni tabor za otroke iz Območne Istrske Karitas in otroke iz 
programa Posvojitev na daljavo. Udeležilo se ga je 24 otrok, 6 animatorjev in 2 kuharici.  
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Pogled naprej: 

V letu 2016 načrtujemo širitev programa na nove lokacije (Budanje), ohranjanje obstoječih. 
Poudarek bo na oplemenitenju mladih prostovoljcev, več sodelovanja s svetovalnimi službami 
in starši. Potrebe na terenu kažejo na to, da je potrebno razmisliti tudi o vsebinah, ki bi jih 
ponudili staršem. Obetajo se tudi spremembe v vsebini in v ciljih programa.  Povezovanje z 
drugimi programi, ki jih izvaja Škofijska  karitas Koper ( Šola za starše, Medgeneracijski 
program,….).  

 

POČITNICE OTROK V PORTOROŽU  
Namen 
Otrokom in mladostnikom iz socialno ranljivih družin  omogočiti letovanje na morju.  
Cilji 
Program prispeva k večji socialni vključenosti in kvaliteti življenja otrok in mladostnikov iz 
socialno ranljivejših družin. 
Komu je program namenjen? 
Program je namenjen  otrokom in mladostnikom. To so otroci in mladostniki iz materialno in 
socialno ranljivih družin v starosti od sedem do sedemnajst let  in mladostniki  s posebnimi 
potrebami v starosti od štirinajst do osemnajst let.  
Izvajalec 
ŠK Koper in  Slovenska Karitas 
Vsebina 
Program obsega osemdnevno bivanje otrok in mladostnikov  skupaj z animatorji - 
prostovoljci in strokovnim vodstvom. Večji del  programa vključuje  počitniške dejavnosti, kot 
so:  kopanje, izleti z ladjo, petje, ples in druge sproščujoče igre ….  
V vsebino umeščamo pomembne vzgojne elemente, kot so pozitivne vrednote, skrb za 
naravo, spoznavanje kulturne dediščine, … Vsebine, s katerimi sledimo ciljem, predstavljamo 
preko iger, ustvarjalnih delavnic, različnih socialnih delavnic in iger, pogovornih delavnic, 
gostov, preko individualnega dela s posamezniki in z aktivnostmi, ki spodbujajo odgovornost. 
 Zelo pomemben vidik v programu je delo animatorjev – prostovoljcev, ki otrokom in 
mladostnikom  predstavljajo pozitivni  zgled pri oblikovanju pozitivnega pogleda na življenje 
in reševanja težav .  Animatorji se za delo s otroki in mladostniki usposabljajo med letom. 
Poseben termin  je namenjen mladostnikom starim od 14.–17.let, v katerem se želimo 
približati njihovim potrebam. Aktivnosti so sicer podobne, vendar so metode dela 
prilagojene tej starostni skupini. 
 Poleg otrok, ki prihajajo k nam zaradi materialne stiske, v podprogram vključujemo tudi  
otroke s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno spremljanje.  
Otroke in mladostnike predlagajo Župnijske karitas, glede na razpoložljive kapacitete. 
Urnik in kraj izvajanja 
julij, avgust-glede na letni razpored, Portorož, Cvetna pot 
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Kontaktne osebe 
Franica Grmek, koordinatorka programa pri ŠK Koper 
Tel. 041 767 763, 05 33 00235 
e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si 
Financerji 
sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, minimalen prispevek družine, sredstva ŽK,OK,DK  
 
Utrinek  

ŽK je predlagala otroka iz družine in opisala socialno stisko; 

»Družina se sooča z materialno stisko. Mati otroka je prebolela hujšo bolezen-raka v glavi. Bolezen ji 
je pustila hujše posledice. Oče opravlja priložnostna dela. Pri njem je tudi prisotna odvisnost od 
alkohola.«  

»Družina s tremi šoloobveznimi otroci. Zaposlen je samo oče. Doma se trudijo in obdelujejo majhno 
hribovsko kmetijo. Imajo zelo skromne dohodke." 

 
V letu 2015 
V letu 2015  se je iz naše ŠK udeležilo letovanja v Portorožu  28 . otrok . Župnijske karitas so 
predlagale predvsem otroke iz družin , ki soočajo s stisko- izgube zaposlitve, bolezni in 
zadolženosti. 
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POČITNICE DRUŽIN 
Namen:  
Družinam, ki se soočajo s socialnimi stiskami in težavami in si letovanja ne zmorejo privoščiti, 
omogočiti teden bivanja na morju, v Portorožu.  
Cilji:  
Preko strokovno vodenega programa zasledujemo cilje iskanja rešitev za omilitev stisk in  
kvalitetnejše življenje družine kot celote.  
Komu je program namenjen?  
Družinam, ki se soočajo z materialnimi in drugimi stiskami in težavami 
Izvajalec 
ŠK Koper pod okriljem Slovenske Karitas 
Vsebina  
 Družinam nudimo  šestdnevno letovanje  v Sončni hiši v Portorožu. Zagotovljena je 
celodnevna oskrba in bivanje z minimalnim kritjem stroškov , strokovni program, nezgodno 
zavarovanje za vse udeležence in stalno spremljanje izvajalcev, animatorjev s strani 
odgovornega strokovnega delavca. Vsako skupino spremlja voditelj  in njegov pomočnik,  
animatorji za otroke ter kuharica. Program je  strokovno voden in  vključuje; psihosocialno 
podporo udeležencem, svetovanje in pomoč, duhovno ponudbo, animacijo družin, 
pogovorne in ustvarjalne delavnice za otroke in starše….  
Voditelji se pri oblikovanju programa za otroke in starše prilagajajo sestavi in dinamiki 
skupine, seveda upoštevajoč tudi želje in potrebe udeležencev. 
 Program temelji na sproščenem  in veselem vzdušju , s ciljem, da bi se  vsak družinski član  
lepo počutil . 
Družine predlagajo Župnijske karitas, glede na razpoložljive kapacitete. 
Urnik in kraj izvajanja 
Program izvajamo dva tedna v poletnih mesecih  
Naslov: Sončna hiša Karitas , Senčna pot 36, Portorož 
Kontaktne osebe 
Franica Grmek, koordinatorka programa pri ŠK Koper 
Tel. 041 767 763, 05 33 00 235 
e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si 
Financerji 
Sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, minimalen prispevek družine  
Utrinek 

 Mati, ki se je udeležila letovanja s dvoletnim  sinom  v Portorožu je opisala svoje doživljanje takole: 

»Kako je izgubiti svoj lasten dom in družino je težko opisati. Z dveletnim  sinom sva letos pozimi 
doživela ravno to. Zaradi težke bolezni moža, revščine in nasilja sem se skupaj z njim  zatekla v 
materinski dom v Solkanu. Moji odnosi z ljudmi v zadnjih treh letih so bili težki, zapadla sem v 
depresijo in izgubila sem smisel življenja. To moje trpljenje  je opazila sodelavka Karitas,  večkrat mi je 
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nudila pomoč, toplo besedo.  Na morje najprej nisem želela, imela sem veliko pomislekov, še nikoli 
nisem bila na podobnem letovanju z ljudmi , ki jih ne poznam. Na vztrajno prigovarjanje sodelavke  
sem se vseeno odločila, da grem z njimi na morje.. Čeprav na morju  nisem poznala nikogar, sem se 
počutila domače in sprejeto. Povezano z vsemi. Tam sem spoznala ljudi , ki nudijo pomoč ljudem v 
stiski in negujejo vrednote, ki so v današnjem kaotičnem svetu postale redkost. Z občutljivostjo 
dobrega človeka so se trudili, da nam polepšajo naše bivanje.  Prav tako je bilo zame prava duhovna 
izkušnja srečanje z ljudmi, ki so prav tako kot jaz v težkih življenjskih razmerah in vendar sem tudi pri 
njih videla dobroto. Revščina ni nobena sramota. Sramoto si zaslužijo egoizem in nespoštovanje 
dostojanstva drugih. Želim, da nikomur na svetu ne bi bilo potrebno trpeti revščine in ponižanja. « 

(mati z otrokom-udeleženka letovanja) 

 »….Na letovanju smo se zbrali  posamezniki, družine s številnimi izkustvi, darovi, ki smo jih  
vsakodnevno odkrivali in podeljevali drug drugemu. Ta različnost v darovih nas je bogatila in 
prispevala, da smo iz skupine »naključnih udeležencev« preraščali oziroma doživljali izkustvo 
skupnosti. 

 Že prvi dan našega bivanja smo voditelji povabili prisotne družine k sodelovanju; potrebno je bilo 
pripraviti mize, pomiti posodo, počistiti tla…, z molitvijo in delom začeti pravočasno. To naše skupno 
sodelovanje je pripomoglo, da smo se še bolj povezali. Ob skupnem delu smo premagovali naše 
nastavljene zidove, pregrade , lažje vzpostavljali komunikacijo, se počutili koristni , sprejeti… .  

Vzeli smo si čas za praznovanja, za zahvaljevanje, za nešteto majhnih pozornosti; izkazovali smo si 
pozornost ob »skritem prijatelju«, praznovali smo rojstni dan, zahvaljevali v molitvi in pri sv. maši, 
igrali družabne igre, skupaj šli na sprehod, si privoščili  sladoled v mestu …, pripravili zabaven večer, 
igrali tombolo…. .  

Vzeli smo si tudi čas zase, za uglasitev »svoje kamrice«, vsak izmed nas na svojstven, tih način.                                                                                  
Družine so si želele svoje intime, svoj posvečeni čas; ko so bili družinski člani lahko sami  in s tem gradili 
medsebojne vezi, vezi med možem-ženo, staršema-otroci. …« 
(voditeljica letovanja-udeleženka) 

V letu 2015 
V letu 2015 je imelo možnost letovanja na morju 14 družin. Predvsem so bile to družine, ki se 
soočajo z materialno  in z drugimi kompleksnimi stiskami in težavami. 
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Preventivni programi za stare 

MEDGENERACIJSKE SKUPINE  
Namen: 
Program »Medgeneracijske skupine« izvaja mrežo dejavnosti, ki povezujejo otroštvo, 
mladostništvo, srednja leta in starost. Zastavljen je celovito, saj aktivnosti povezujejo vse tri 
generacije, izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja, zajema regijsko pokritost z 
vzpostavljanjem socialne mreže starih ljudi v bivalnem okolju, razvija medgeneracijsko 
prostovoljstvo, pomembno vlogo pa ima zlasti kot preventiva na področju dela s starimi. Naš 
namen je približati in povezati vse tri generacije, osmisliti starost in olajšati težave, povezane 
s staranjem. 
Uporabnike programov in izvajalce usposabljamo za ustrezno komuniciranje, jim nudimo 
strokovne in človeške vsebine in informacije, ki so potrebne za oblikovanje 
medgeneracijskega sožitja.  
 
Cilji: 

• Razvijati in nadgrajevati socialne programe, namenjene medgeneracijskemu 
sodelovanju za dvig kvalitete staranja in medgeneracijskega sožitja,  

• Zagotavljanje enakomernega dostopa do medgeneracijskih programov v lokalnih 
skupnostih primorske regije,  

• Skrb za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev, 
• Povezovanje vseh treh generacij in ustvarjanje novih možnosti za prepoznavanje 

bogastva tretje generacije, učenje dobre komunikacije in veščin, 
• Zagotoviti starejšim možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa,  
• Preventiva na področju ohranjanja duševnega zdravja starejših,  
• Skrb za učinkovito zaščito starih ljudi pred nasiljem in zlorabami, 
• Zmanjševanje revščine in socialne izključenosti starejših,  
• Nudenje medsosedske pomoči starejšim in osamljenim,  
• Promocija in razvoj medgeneracijskega prostovoljstva. 

 
Komu je program namenjen: 
Program je namenjen starejšim nad 65 let in upokojencem, ki se srečujejo z različnimi 
starostnimi tegobami, njihovim družinskim članom, ljudem srednje generacije, 
osnovnošolcem, dijakom, študentom, prostovoljcem Karitas. 
 
Izvajalec: 
Zavod Karitas Samarijan  
 
Vsebina: 
SKUPINSKO DELO: 
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Medgeneracijske skupine izvajajo različne dejavnosti in vsebine: 
- Tečaji: 

1. Tečaj »Preprečevanje padcev v starosti«, 10-ih srečanj, enkrat tedensko po 2,5h, kjer 
se prostovoljci usposobijo za vodenje lastnih skupin starostnikov, kjer jih opozarjajo 
na nevarnosti, ki so v starosti povezane s padci ter vsakokrat spodbujajo posebno 
telesno vadbo za ohranjanje ravnotežja.  

2. Tečaj „Starajmo se trezno“, oz. program, ki je primeren za 1 leto, vsebuje 22 tem in 
več, tedensko po 2,5h, kjer prostovoljce usposobimo za vodenje lastne skupine 
starostnikov oz. za vodenje medgeneracijske skupine. Tečaj vsebuje tudi sklop tem o 
komunikaciji, učenju lepega osebnega pogovora, učenja o pogovarjanju z ljudmi, ki so 
zboleli za alkoholom, za demenco ali sladkorno boleznijo. 

• Tečaj „Obvladovanje krvnega tlaka“, 16 tem po 2,5 ure tedensko. Srečanje skupine za 
Obvladovanje krvnega tlaka poteka v obliki pogovorne skupine. Osnovni namen je 
kakovostno življenje skozi ves življenjski cikel. Skupina poteka pod vodstvom 
prostovoljskih širiteljev. Udeleženci se naučijo dobro obvladovati svoj krvni tlak, kako 
vzdrževati normalen krvni tlak in kako preprečiti oz. živeti z drugimi kroničnimi 
boleznimi. 

 
- Medgeneracijski tabor v Soči: 

1. Z izvedbo medgeneracijskega tabora v vasi Soča pri Bovcu, ki jih izvajamo že 7. leto 
zaključimo leto, z udeleženci starimi od 2 let do 85 let, zapolnjeno z dejavnostmi v naših 
medgeneracijskih skupinah. Tabor je organizacijsko in vsebinsko posebna oblika 
sobivanja in sožitja vseh treh generacij. Udeleženci tabora so stari ljudje, ki so člani 
skupin, voditelji skupin starih ljudi in mladi prostovoljci. Cilji tabora je medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje, učenje in pretok življenjskih izkušenj, spoznavanje in 
sprejemanje raznolikosti posameznika ter zbližanje in razumevanje. Letos smo od 3. do 5. 
julija 2015 organizirali medgeneracijski tabor za 37 udeležencev iz vseh treh generacij. 

- Intervizijska skupina za prostovoljce: 
V Vrhpoljah pri Vipavi in v Solkanu potekata intervizijski skupini »DUŠCE« in »DETELJICE«, 
ki vključujeta 45 usposobljenih prostovoljcev za delo s starejšimi. Skupini se srečujeta 
enkrat mesečno, kjer imajo prostovoljci priložnost reševati probleme in težave povezane s 
prostovoljstvom na terenu, v medgeneracijskih skupinah ali v individualnem družabništvu 
s starejšim človekom.    
 

INDIVIDUALNO DELO: 
- Individualno družabništvo s starejšimi in razgovori s starejšimi, z družinskimi člani, 

prostovoljcem zaradi medsebojnega seznanjenja z možnostmi spremljanja 
uporabnikovih potreb. Medsosedska pomoč starejšim in osamljenim, organiziranje 
mreže pomoči v sodelovanju z družinskimi člani; spremljanje  starejših k zdravniku, na 
občino, prinašanje stvari iz trgovine, obiski z namenom družabništva, prinašanje knjig, 
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časopisov. Samarijanov telefon za starejše; oz. (krizni telefon za svetovanje starejšim, 
ki doživljajo nasilje): Telefonska številka: 031/ 666-321. 

 

Urnik in kraj izvajanja: 
Samopomočne medgeneracijske skupine, 2,5 uri tedensko/na 14 dni/mesečno; na različnih 
lokacijah; 

- Naša pot-Cesta, srečujemo se vsakih 14 dni, ob petkih, ob 18h,  prostori Doma Karitas 
Cesta, Cesta 98, 5270 Ajdovščina;  

- ILO-Cesta, vsako soboto, ob 16h, prostori Doma Karitas Cesta, Ajdovščina;  
- Skrinjica-Otlica, 1krat mesečno, zadnja sreda v mesecu, prostori župnišča Otlica; 
- Večer na Slapu-Slap pri Vipavi, 1krat mesečno, zadnji torek v mesecu, stara OŠ Slap;  
- Zimzelen- Vrhpolje pri Vipavi, vsakih 14 dni, ob torkih, ob 19h, župnišče Vrhpolje; 
- Bertoki, enkrat mesečno ob sredah, ob 17h, prostori Markova 38, Bertoki; 
- Prestice- Šempas, 1krat mesečno, tretji četrtek, zakristija Šempas;  
- Biljana, vsakih 14 dni, ob sredah, Biljana v Brdih;  
- Čebelice- Miren, 1krat mesečno, prvi torek, prostori Društva upokojencev Miren;  
- Spominčice- Ravnica, 1krat mesečno, ob torkih, ob 15h, v Ravnici;  
- Šempeter, 1krat mesečno, zadnji petek, Dnevni center aktivnosti starejših Šempeter;  
- Kanal, 1 krat mesečno, župnišče Kanal; 
- Dom starejših Ilirska Bistrica , 1krat mesečno, drugi torek, Doma starejših Ilirska 

Bistrica;  
- Dom starejših Pristan Vipava, vsako sredo, ob 9h, Dom Pristan Vipava.  

 

1. Intervizijske skupine za prostovoljce, enkrat mesečno; »DUŠCE« v Vrhpoljah pri 
Vipavi, »DETELJICE« v Krajevni skupnosti v Solkanu, Trg Jožeta Srebrniča 7 
5250 Solkan. 

2. Medgeneracijski tabor, v Domu Karitas Soča, Soča 25, 5230 Soča. 
 
Kontaktna oseba: 
Klementina Bajec, 031/77 85 86, e-mail: klementina.bajec@gmail.com  
internetna stran: www.zavodsamarijan.si, blog: http://mgtsoca2013.blogspot.com/ 
V letu 2015: 
Vključili smo 91 prostovoljcev in 357 uporabnikov iz vseh generacij. 
Financerji: 
FIHO, občine. 

FINANCER ZNESEK  %  STROŠKI ZNESEK  % 
FIHO  10.139,64 73,21 Stroški dela 10.914,56 78,80 
Občine    2.234,11 16,13 Materialni stroški   2.935,44 21,20 
Lastna sredstva    1.476,25 10,65    
SKUPAJ  13.850,00 100 Skupaj  13.850,00 100 
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Utrinek: 
Kaj skušamo doseči z bivanjem navadno treh generacij pod skupno streho v Soči? Zagotovo je 
razbijanje stereotipov, možnost pogovora z neenako starimi ljudmi, priložnost slišati stališča 
mlajših ali starejših od nas samih, nekaj za kar se trudimo.  
 V Soči organiziramo številne aktivnosti, pri katerih je sodelovanje med starejšimi in 
mlajšimi neizogibno. Vsi skupaj se odpravimo tudi na ˝pohod˝. Enkrat je ta daljši, drugič 
krajši. Vedno je cilj postavljen tako, da ga lahko dosežejo vsi. Zgodi se, da je potrebno 
najstarejše nanj tudi pripeljati z avtomobilom, vendar se tam dobimo in družimo res vsi. 
Seveda bi otroci ubrali hitrejši tempo hoje, a so vedno razumevajoči, ko je potrebno počakati, 
da se skupina obdrži skupaj. Pohod na Lemovje (Tabor 2013) je bil močen preizkusni kamen za 
nekatere starejše udeležence, pa tudi najmlajše. Presenetila sta dva mlajša udeleženca (6,8 
let), ki sta prostovoljno hodila z zadnjim članom kolone, kateri seveda ni bil njihov sorodnik. 
Taki trenutki so tisti, ki dajo pravo vrednost pridevniku medgeneracijski. Hkrati pa 
pripomorejo tudi h razbijanju stereotipov, da stari ljudje ne zmorejo fizičnih naporov.  
 Kot zelo povezovalna dejavnost se vedno kažejo tudi ustvarjalne delavnice. Pri šivanju 
živali, ki je vsako leto drugačna ˝maskota˝ tabora se vedno zgodi, da none učijo šive potrebne 
za izdelavo posamezne živali, one pa od otrok dobijo navodila, kako lahko žival popestrijo.  
Tabora se vsako leto sproti veselim in ga že nestrpno čakam.  
Jerneja Božič, prostovoljka 
 
V letu 2015: 
Vključili smo 91 prostovoljcev in 357 uporabnikov iz vseh generacij. 
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POMOČ STARIM, BOLNIM IN INVALIDNIM V DOMAČEM OKOLJU  
Namen 
Starejšim, bolnim in invalidom tekom leta, še posebej pa ob prazničnih dneh in dogodkih 
pomagati pri lajšanju osamljenosti, ter nuditi osnovno »med sosesko« pomoč. Z obiskom ali 
organizacijo srečanj in druženja jim povedati, da niso pozabljeni ali odrinjeni  in da jih župnija 
in širša skupnost ceni in spoštuje. Ob tem ne izključiti tudi svojcev, ki skrbijo zanje. 
Cilj 
Z obiski, druženjem in srečanji lajšati osamljenost. Pomagati pri osnovnih opravilih. 
Opolnomočiti svojce in jim nuditi oporo. Obenem jih tudi informirati o možnih oblikah 
pomoči. 
Komu je program namenjen 
Osebe, ki so zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ali drugačne prizadetosti ovirane v 
medčloveških stikih in pri osnovnih opravilih, njihovi svojci, ter skupine v katerih se zbirajo 
(KBBI, Vera in luč, Slepi in slabovidni,…) 
Izvajalec 
Škofijska karitas Koper, ŽK, DK, OK.  
Vsebina 
- Obiski ostarelih in bolnih pred velikonočnimi in božičnimi prazniki ter ob drugih 

priložnostih ter druge oblike izkazovanja pozornosti le tem (pisno voščilo, telefonski 
pogovor..)  

- Škofijska karitas pripravi enotne voščilnice, ki jih s svojim sporočilom dopolnijo še ŽK, DK, 
OK 

- Organizacija srečanj starejših in bolnih po župnijah  
- Organizacija romanj: Romanje ostarelih,  bolnikov in invalidov na Brezje, dekanijska 

srečanja in romanja ostarelih, invalidov  in bolnih 
- Pomoč pri organizaciji srečanj ali duhovnih obnov za posebne skupine, kot so Krščansko 

bratstvo bolnikov in invalidov, Vera in luč, Slepih in slabovidnih, Gluhih in naglušnih… 
- Vključevanje in animiranje mladih in drugih župljanov pri izvedbi dogodkov 
Urnik in kraj izvajanja 
obiski pred prazniki, ki se pri nekaterih lahko podaljšajo skozi vse leto; srečanja in druženja 
skozi vse leto, romanje na Brezje 3. soboto v juniju 
Kontaktne osebe: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja jozica.licen@rkc.si, Marija Puc, odbor 
za bolne in ostarele mppucmarija@gmail.com, Medgeneracijsko središče Samarijan 
klemantina.bajec@gmail.com ,  v sodelovanju z voditelji OK, DK, ŽK in voditelji drugih skupin 
Financerji 
Škofijska karitas Koper, FIHO, lastna sredstva na lokalnem nivoju, prostovoljno delo 
Utrinek 
S sodelavko sva vstopili v  skromno hišo priletne gospe, vdove. Z veseljem naju je sprejela in 
povedala, da je pričakovala najin obisk. Zaupno nama je pripovedovala o dogodkih, ki so se 
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zgodili v zadnjem času pri njih, o svojem življenju, kako s težavo opravlja gospodinjska dela in  
še kaj skuha za domače. Kljub preizkušnjam – bolezni v družini, išče moč za vedrino v 
povezanosti z domačimi in skrbi zanje. Iz njenih oči je razbrati hvaležnost, ker so medsebojno 
povezani. Pove, da svoje življenje vsak dan izroča v Božje roke … Zaželeli sva ji blagoslova, 
miru in moči. 
 

V letu 2015 Podatki ŽK, OK, DK na skromen način predstavijo veliko delo, ki ga  ŽK opravljajo 
v skrbi za domače stare, bolne, invalide: 
Starejši, bolniki, invalidi število število neponovljivo 
Vrsta pomoči oseb pomoči število 
Pomoč v hrani 773     
Pomoč pri plačilu položnic 68     
Pomoč v nesrečah, stiskah 57     
Obiski na domu 6.631 7.347   
Obiski v domovih, bolnicah 5.631 10.124   
Pomoč v gospod., osebna 
nega 42 151   
Izposoja inv. pripomočkov 15 10   
Romanja in izleti za 
starejše 531 378   
Družabna srečanja 3.134 1.996   
Skupine za starejše 165 737   
Laično svetovanje 292 467   
Individualno svetovanje 2 5   
Druga pomoč 192 116   
Skupaj 17.533 21.331 6.152 

 
Pred Veliko nočjo in Božičem je ŠK pripravila 12.000 voščilnic, ki so jih prevzeli voditelji OK, 
DK in nato razdelili sodelavcem ŽK, dodatne so izdelale še različne mladinske in druge 
župnijske skupine.  
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SKRB ZA DUHOVNO OSKRBO STARIH IN BOLNIH V INSTITUCIJAH  
Namen 
Stalno in začasno nastanjenim v institucijah omogočiti duhovno pomoč in podporo. 
Cilj 
Bolnim, ostarelim, ali drugače oviranim pomagati, da lahko kljub stanju v katerem so, gojijo 
duhovno življenje.  
Komu je program namenjen? 
Oskrbovancem v domovih za starejše, bolnikom v bolnišnicah in zavodih 
Izvajalec 
Škofijska karitas, ŽK kjer je posamezna ustanova 
Vsebina  
Skrb poteka na različne načine. Od obiskov nastanjenih v ustanovah, do njihovega 
seznanjanja z možnostjo obiska sveta maše ali molitve ter konkretna pomoč pri udeležbi 
tistim, ki to želijo. Duhovnika opozoriti na tiste, ki bo želeli njegovega obiska oz obhajanja 
zakramentov. Pomagati svojcem pri stikih z krajevnim duhovnikom. 
Oskrbovancem, ki želijo le stik z duhovnimi vsebinami  pomoč pri prebiranju Svetega pisma 
ali verskega tiska. Prav tako spomin in praznovanje cerkvenih praznikov.  
Urnik in kraj izvajanja 
Skozi vse leto, prilagojeno ustanovi in oskrbovancem 
Kontaktne osebe 
Odgovorni v ŽK, DK, OK kjer je ustanova v povezavi z Odborom za bolne in stare ŠK. 
Namestnica ravnatelja ŠK Jožica ličen, GSM 041 429 713 , jozica.licen@rkc.si  
Financerji 
OK, DK, ŽK, prostovoljno delo 
Utrinek: Župnijska karitas Šempeter požrtvovalno, srčno in nevsiljivo že vrsto let spremlja 
bolnike v Šempetrski. Zato je bilo priznanje, ki ga je na praznik Brezmadežne, 8. decembra 
podelil škof Jurij več kot upravičeno. Za sodelovanje v bolnišnici so prejele sodelavke, ki so 
starejše od 80 let, in sicer: Sonja Pavlin, Marica Gravnar, Helena Spagnolo, Lenčka Merljak, 
Marica Prinčič, Marica Mavec, Albina Terbižan, Cvetka Kogoj, Norma Paškulin, Marija Susič. 
Poleg tega so prejele priznanje tudi sodelavke, ki že 25 let sodelujejo v Župnijski karitas, in 
sicer: Sonja Pavlin, Ivanka Furlan, Ivica Furlan, Anica Čavdek in Ana Turk. Čestitke! 
 

V letu 2015 
V letu 2015 je bilo po poročilih sodelavcev ŽK in DO, OK opravljenih 10.124  obiskov v 
bolnišnicah, domovih za starejše in v drugih ustanovah. Seveda je h skrbi za duhovno 
spremljanje ostarelih in bolnih potrebno prišteti tudi številne obiske duhovnikov in pomoč 
nepokretnim pri sveti maši.  
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POČITNICE STARIH 
 

Namen:  
Program ponuja starim aktivno preživljanje prostega časa ob morju. 
Cilji:  
Prispevati k preprečevanju socialne izključenosti in osamljenosti ter  kvalitetnejšem življenju 
starih. 
Komu je program namenjen?  
Starim, bolnim in osamljenim 
Izvajalec:  
ŠK Koper pod okriljem Slovenske Karitas 
Vsebina 
Program- terapevtski teden za starejše in za osebe s posebnimi potrebami traja šest dni in  
poteka v Portorožu, v Sončni hiši Karitas .  
Program ponuja: nočitev s celovito oskrbo, psihosocialno pomoč, svetovanje, družabni 
program, sprostitveni program z izleti in kopanjem v bazenu,  duhovno ponudbo, ustvarjalne 
in pogovorne delavnice…. .  
 Za vodenje tedna skrbita voditelj in sovoditelj, kuharica ter animatorji, občasno sodeluje  
duhovnik in drugi povabljeni gostje.  
Program  oblikujemo glede na individualne potrebe in želje udeležencev.  
Udeležence predlagajo Župnijske karitas. 
Urnik in kraj izvajanja 
Program izvajamo teden dni: spomladi ali jeseni. 
Naslov: Sončna hiša Karitas , Senčna pot 36, Portorož 
Kontaktne osebe 
Franica Grmek, koordinatorka programa pri ŠK Koper Tel. 041 767 763, 05 33 00235 
e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si 
Financerji 
Sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, prispevek udeležencev  
Utrinek 
Udeleženka  letovanja  je zapisala. »Vedno, ko se spomnim, mi zaigra srce v veselju, radosti in 
hvaležnosti za to milost, ki nam jo nudi karitas. Pred oči mi pride prihod, vsi se pozdravljamo, 
se predstavimo in pogled se nam seveda iz terase Sončne hiše ustavi na Portorožu.  
Zjutraj se v kapelici  izročimo v božje varstvo. Zajtrk, ogled znamenitosti- Aquariuma v Piranu 
– na voljo imamo šoferja Sandija Mikulina s kombijem! Popoldan bazen, delavnice, sv.maša v 
Luciji ali Portorožu, enkrat tudi v naši kapelici. Zvečer pa zabavni čas. Naši animatorji so res 
ustvarjalni. Bogu hvala, da nam to omogoča naša karitas.« 
V letu 2015 
V letu 2015 se je udeležilo letovanja 19 starejših sodelavk ŽK.  
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Programi za »ranljive skupine« 
 

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAM VRTNICA – SOCIALNA REHABILITACIJA OSEB 
S TEŽAVAMI ZARADI ZASVOJENOSTI Z ALKOHOLOM 
 
Namen: 
Namen programa Vrtnica je socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z 
alkoholom z namenom ureditve lastnega življenja, opolnomočenje in vztrajanje v abstinenci 
ter ponovna vključitev v socialno okolje.  
Program nudi možnost abstinentom in zasvojenim, ki bi želeli spremeniti svoje življenje, da 
na strokoven in voden način poiščejo svojo novo pot v življenje brez alkohola. 
Cilji: 

• Vzpostavitev popolne abstinence z nudenjem različnih oblik pomoči in doživljenjska 
alkoholna vzdržnost, 

• Opolnomočenje uporabnikov z nudenjem osebne, psihološke in socialne podpore, 
• Izgradnja pozitivne samopodobe, 
• Skupinsko urejanje lastnega življenja ob vzgledu, izkušnjah in pomoči tistih, ki 

abstinirajo že dalj časa, 
• Osmislitev življenja, pridobivanje socialnih veščin in delovnih sposobnosti in navad, 
• Pomoč pri urejanju odnosov z matično družino, otroki, 
• Informiranje javnosti o problematiki alkoholizma in posledicah, ki jih le ta pusti na 

zdravju posameznika, njegovih družinskih odnosih in socialni mreži, 
• Pri nudenju pomoči uporabnikom povezovanje laične terapije in socialnodelavskega 

pristopa, 
• Sodelovanje v mreži z javnimi in nevladnimi organizacijami, ki uporabnikom nudijo 

storitve in pomoč. 
 

Komu je program namenjen? 
Program je namenjen vsem, ki imajo težave zaradi zasvojenosti z alkoholom, že zdravljenim 
alkoholikom, ki ne uspejo vzdrževati treznosti in ki želijo s pomočjo programa vzpostaviti 
trezno življenje. 
Program je namenjen tudi svojcem zasvojenih in zunanjim uporabnikom (po končanem 
programu). 
 
Izvajalec: 
Zavod Karitas Samarijan 
Vsebina: 
Program je visokopražni (zahteva popolno abstinenco za vključene uporabnike). Poudarek 
dajemo krepitvi moči uporabnika in pomoči pri reševanju psihosocialnih stisk. 
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Program omogoča uporabniku najprej vključitev v terapevtsko stanovanjsko skupnost, po 7 
do 9 mesecih sledi preselitev v stanovanjsko skupnost II. faze in nazadnje nadaljevanje v 
reintegraciji. Uporabniku nudimo pomoč za prehod v samostojno življenje, podporo ter 
povezanost z izvajalci programa in drugimi uporabniki. Uporabnik praviloma zaključi bivanje 
po 18h mesecih vključenosti v terapevtsko skupnost. 
Nekatere aktivnosti za uporabnike v terapevtski stanovanjski skupnosti: individualni 
razgovori – osebna pomoč, izdelava individualnega načrta, biblioterapija (prebiranje gradiv, 
diskusijska skupina, pisanje razmišljanj, utrinkov), delovne aktivnosti, dnevni sestanki 
skupnosti, skupinsko delo (skupina Vrtnica, samopomočna skupina, srečanja AA, sestanki 
celotnega tima s terapevtsko stanovanjsko skupnostjo, ipd.), prostočasne dejavnosti za dvig 
kvalitete življenja v skupnosti, obdobna družinska srečanja – razgovori z uporabnikom in 
ključnimi bližnjimi osebami.  
Uporabniki v reintegraciji se vključujejo v skupinsko delo in individualno spremljanje. 
Poleg dela z uporabniki v skupnosti in v reintegraciji, v svetovalno delo in spremljanje 
vključujemo tudi svojce. 
 
Delo  s posameznikom:  

• zagotavljanje nastanitev; 
• osebna pomoč - svetovanje, urejanje in vodenje, dogovori o individualnem načrtu – 

preverjanje dogovorjenega, usmerjanje in suport za doseganje ciljev,  
• ocenjevanje življenjskih situacij, funkcionalnih sposobnosti, potreb, moči, resursov; 
• razgovori po načelih 12 korakov z laičnim terapevtom, 
• opolnomočenje, pomoč pri pridobivanju pozitivne samopodobe, 
• motiviranje za pridobivanje delovnih sposobnosti – delo z laičnim terapevtom, 
• spremljanja in zagovorništvo v posameznih primerih, 
• informiranje in pridobivanje informacij (npr.  o pravicah in možnostih uporabnika), 
• pomoč pri organiziranju družbeno koristnega dela. 

Delo s skupino: 
• srečevanje skupine 2x tedensko – vodenje, koordinacija; 
• skrb in organizacija možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. 

Delo s stanovanjsko skupnostjo: 
• vsakodnevna srečanja stanovalcev v stanovanjski skupini, 
• delovna okupacija uporabnikov, 
• načrtovanje in vrednotenje poteka dela in življenja v skupnosti, 
• vodenje dnevnika skupnosti, 
• motiviranje, da uporabniki sledijo zastavljenim ciljem,  
• tedenski sestanki tima z uporabniki v stanovanjski skupnosti. 

Timsko delo: 
• načrtovanje in preverjanje vsebine programa, 
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• načrtovanje in obravnava posameznih zadev v zvezi z uporabniki. 
Vsebine, ki dopolnjuje in v nekaterih ozirih omogočajo izvajanje zgoraj navedenih 
aktivnosti 

• dokumentiranje (pisanje zaznamkov, poročil, mnenj, priporočil; vodenje osebnih map 
uporabnikov; zapisniki sestankov; dokumentiranje delovnih projektov; 

• stalna evalvacija (sprotna – posameznih dejavnosti, izpolnjevanje vprašalnikov …); 
• vodenje (programa, tima); 
• pridobivanje sredstev (prijave na razpise, prošnje za donatorstva); 
• načrtovanje izvajanja; 
• usposabljanje (izvajalcev in tudi drugih zainteresiranih oseb); 
• povezovanje z drugimi institucijami (timsko delo, predstavitve programa, skupni 

razgovori s potencialnimi uporabniki); 
• publiciranje (prispevki za strokovne revije, poljudni članki, poročila o dejavnosti 

Urnik in kraj izvajanja: 
Program deluje celo leto.  
Sedež programa.: BERTOKI, MARKOVA 38, 6000 KOPER (svetovalno informativna pisarna, 
prostori za timske sestanke, dvorana za srečanja skupine…).  
Stanovanjska skupnost I. faze programa: Truške 5, 6273 Marezige. 
Stanovanjska skupnost II. faze programa: Bertoki, Markova 38, Koper. 
Kontaktna oseba: 
Davorina Petrinja Pirnat, strokovna vodja programa, tel. 040 980 464, e-mail: 
vrtnica.karitas@gmail.com, internetna stran: www.zavodsamarijan.si, facebook: Vrtnica 
Zavod Karitas Samarijan 
V letu 2015: 
V letu 2015 smo imeli redno vključenih 35 uporabnikov, od tega 19 uporabnikov v bivanje v 
skupnosti, v lanskem letu jih je vstopilo 11. Povprečno je bilo na mesec 365,  letno pa 3.565 
nočitev in 441 individualnih razgovorov (teh je bilo verjetno še veliko več, pa niso vsi 
zabeleženi). 
 

FINANCER ZNESEK  % STROŠKI ZNESEK  %  
MDDSZ 47.739,23 39,80 Stroški dela 85.118,54 47,11 
Občine 9.210,98 7,68 Posredni stroški  

( stroški  materiala in  
storitev) 

34.835,23 52,89 

Donacije      
FIHO 21.227,08 17,70    
Zavod za 
zaposlovanjr 

18.375,36 15,32    

uporabniki 23.401,12 19,50    
SKUPAJ 119.953,77 100 SKUPAJ 119.953,77 100 
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POMOČ BREZDOMCEM 
 

Namen 
Program »Pomoč brezdomcem« je nizkopražni program, ki je primarno namenjen 
brezdomcem, sekundarno osebam, ki nimajo urejenega bivališča oz. prebivališča ter 
terciarno vsem, ki so v  materialni, psihosocialni in duhovni stiski ter potrebujejo in 
sprejemajo našo pomoč.  
Situacije, kot so: izguba zaposlitve, izguba finančnih sredstev, razpad družine, pešanje 
fizičnega in duševnega zdravja, različne odvisnosti, izguba stanovanja, so med seboj 
prepleteni dejavniki, ki vodijo v brezdomstvo. Človek se znajde v zaprtem krogu, ko se bori za 
golo preživetje. 
V programu želimo zajeti vse osebe, ki so v stiski in potrebujejo našo pomoč. Prizadevamo si, 
da bi z našim delom odgovarjali na dejanske potrebe ljudi v stiski, ohranjali njihovo 
dostojanstvo, z vsakovrstno pomočjo in njihovim sodelovanjem pa jim omogočili , da se 
osamosvojijo in poskušajo sami prevzeti odgovornost za svoje življenje. 

Cilj:  
- Nuditi brezdomcem osnovne pogoje za življenje in preživetje. 

- Nuditi uporabnikom osnovno psihosocialno podporo. 

- Zagotoviti možnosti za smiselno preživljanje prostega časa. 

- Strokovna pomoč uporabnikom pri uveljavljanju socialno varstvenih pomoči. 

-     Nuditi duhovno oskrbo uporabnikom.     

- Sodelovanje prostovoljcev za celovitejše izvajanje programa. 

- Povezovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami (vladnimi in nevladnimi). 

- Omogočanje zagovorništva. 

- Osveščanje javnosti o problematiki brezdomstva in potrebah brezdomcev. 

Komu je program namenjen? 
Vsem osebam, ki so v stiski in potrebujejo ter sprejemajo našo pomoč. 

Izvajalec 
Škofijska karitas Koper 

vsebina  
Našo dejavnost lahko razdelimo na tri sklope: 
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Dnevni sklop  
V dnevnem centru imajo uporabniki na voljo dnevni prostor za druženje in koristno izrabo 
prostega časa (TV, radio, računalnik, časopisi, revije, družabne igre) , dobijo lahko hladen 
obrok in brezalkoholne napitke (kavo, čaj, sok).   
1x tedensko manjši paket prehrane za seboj (paket zadostuje za en obrok dnevno – 
enolončnica v konzervi, paštete, ribe, sok…). 
Higienski sklop  

• opravijo lahko osnovne higienske potrebe – tuširanje, umivanje las, britje; 
• dobijo čisto spodnje perilo, čista oblačila, obutev; 
• pranje oblačil, ki jih uporabniki hranijo v dnevnem centru. 
• Informativno,  svetovalni sklop  
• osnovno psihosocialno podporo, strokovno pomoč, informacije – splošne, 

pravne  
• urejanje osebnih dokumentov, statusne dokumentacije (Zavod za zaposlovanje, 

medicina dela) in ostalih podobnih zadev  
• prijava prebivališča na naslovu Centra Karitas Bertoki (v skladu z 8. členom 

Zakona o prijavi prebivališča) 
• pomoč pri urejanju dokumentacije za denarno socialno pomoč, izredno 

denarno pomoč, za zdravstveno zavarovanje,  v sodelovanju z matičnim CSD 
posameznega uporabnika  

• pomoč pri reševanju prenočevanja in nastanitve ter plačilu 
• motiviranje in podporo uporabnikom, ki se odločajo za spremembo načina 

življenja in spremljanje ob pripravah na vključevanje v programe rehabilitacije, 
nastanitvi 

• pomoč pri urejanju različnih dolgov, globe, nadomeščanja plačil z družbeni 
koristnim delom 

• S tem, ko osebe sprejemamo take kot so ter spodbujamo njihove pozitivne 
strani, jim nudimo oporo in omogočimo varno okolje, ki jim nadomešča 
družino. Z njimi delamo več nivojsko, saj ko zberejo dovolj moči in izrazijo 
potrebo po spremembi načina življenja (vključitvi v višje pražne programe), jih 
pri tem podpiramo in pomagamo. Pomagamo jim tudi pri reševanju 
stanovanjskega vprašanja, saj je to pomemben faktor pri socialnem 
vključevanju. Po zaključku višje pražnega programa in začasni nastanitvi  
spremljamo njihovo socializacijo in nudimo podporo. 

 

Urnik in kraj izvajanja 
Ponedeljek, sreda in petek od 8h do 14h;    Torek in četrtek od 12h do 18h 
Naslov:  Center karitas Bertoki, Markova 38,  Bertoki, 6000 Koper 

Kontaktna oseba 
Darja Zver 051 313 265 ali karitasbertoki.brezdomci@gmail.com 
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Financerji 
Program sofinancirajo MDDSZ, MZ, FIHO, lokalne skupnosti, donatorji ter Škofijska karitas iz 
lastnih sredstev. 

V letu 2015 
V letu 2015 smo zabeležili 93 (leta 2014 95) različnih oseb, ki so prišle po pomoč v dnevni 
center v Bertokih, od tega je več ali manj redno prihajalo k nam 52 oseb mesečno. V 
primerjavi z letom 2014 se je povprečje mesečnih uporabnikov (48 različnih oseb v tekočem 
mesecu) povečalo za 4%, kar pomeni tudi višje materialne stroške programa.  

  povp. št./mes. obisk/teren higienski sklop paket razgovor/gsm 
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

januar  52 39 267 179 97 69 124 110 50 19 
februar 54 50 256 216 95 59 128 117 52 34 
marec 56 52 289 211 93 52 169 131 46 52 
april 57 49 262 242 100 77 164 130 52 63 
maj 55 46 267 232 90 72 154 101 57 40 
junij 54 35 287 166 106 62 154 76 28 35 
julij 55 46 245 233 104 93 150 125 35 49 

avgust 57 54 221 193 108 70 111 105 41 62 
september 50 51 255 176 104 54 146 125 38 42 

oktober 45 53 233 226 102 79 115 158 33 35 
november 47 57 195 215 73 69 126 118 42 43 
december 45 47 223 287 78 83 123 150 28 55 

SKUPAJ 52 48 3000 2576 1150 839 1664 1446 502 529 

 
Obisk se je povečal za 15%, kar kaže na to, da se uporabniki čutijo v DC varne in sprejete in 
izraža potrebo po medsebojnih človeških stikih - neformalno druženje. Posledično se je za 5% 
znižalo povpraševanje po svetovalno informativnem sklopu - po formalni podpori pri 
urejanju statusnih razmerij.  Povpraševanje po tedenskih paketih s prehrano se je povečalo 
za 13%. Koriščenje higienskega sklopa se je povišalo za 27%, kar je posledica večjega obiska 
in višje higienske osveščenosti.  
V letu 2015 smo 4-im uporabnikom pomagali pri ureditvi zakonskega stalnega prebivališča; 6 
jih je imelo začasno zaposlitev; 10 uporabnikov se je  odločilo plačevati najem sobe (čeprav 
je denarno socialna pomoč edini finančni vir preživetja); 25-im pa je uspelo zadržati 
nastanitev.  
 
Podpora pri nastanitvi - HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA 
 
Namen 
Program Podpora pri nastanitvi – Hiša Malorca Ajdovščin je nizkopražni program ter se deli 
na dva sklopa: 
-Podpora pri nastanitvi: zagotavljanje 24 – urne nastanitve za brezdomne, pri čemer imajo 
prednost pri nastanitvi občani občine Ajdovščina; 
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-Dnevni center: v katerega se vključujejo uporabniki, ki ne koristijo nastanitve v Hiši Malorca, 
temveč se v njej zadržujejo čez dan in koristijo inforativno – svetovalni sklop storitev. 
Naš namen je ponuditi učinkovitejšo rešitev od klasičnega bivanja v zavetišču za brezdomce, 
saj se brezdomnim nudi možnost dokaj samostojnega bivanja v hiši. V naš program se lahko 
vključijo vsi, ki potrebuje pomoč in so jo pripravljeni sprejeti, tudi tujci in osebe brez statusa. 
Vsakomur zagotavljamo osnovno pomoč. V informativnem pogovoru identificiramo problem 
in mu nudimo pomoč oz. ga usmerimo na ustrezno organizacijo. Za osebni napredek 
posameznika na različnih področjih in doseganje stabilnosti je poleg nastanitvene možnosti, 
pomembna individualno prilagojena obravnava posameznika, ki je običajno dolgoročna.  
 
Cilji 

• Omogočiti varno in dostojno nastanitev brezdomnim osebam. 
• Omogočiti celostno psihosocialno podporo brezdomnim osebam. 
• Omogočiti delovanje nastanitvene podpore za brezdomne osebe, ki jim bo 

omogočala 
• osamosvajanje in večjo neodvisnost. 
• Povezovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami – vladnimi in nevladnimi. 
• Osveščanje javnosti o pojavu brezdomstva in potrebah brezdomcev. 

 
Komu je program namenjen? 
Namenjen je brezdomnim osebam, ki: 

• so polnoletne; 
• živijo na območju Republike Slovenije s tem, da imajo prednost pri nastanitvi občani 

občine Ajdovščina;  
• živijo v negotovem bivališču (institucije – zapor, bolnišnica…), pri znancih, prijateljih, v 

negotovem najemniškem stanovanju (npr., grožnja pred izselitvijo), v takšni življenjski 
situaciji, ki mu onemogoča zadostno mero varnosti in gotovosti, da bi računal na 
pravočasno pridobitev drugega ustreznega in finančno dostopnega prebivališča; 

• pri katerih je brezdomstvo cikličen pojav (izmenjavanje bivanja pri starših, prijateljih,  
• institucijah, zavetiščih...); 
• so brez dohodkov oziroma so njihovi dohodki minimalni (npr. denarna socialna 

pomoč). 
  
Izvajalec 
Škofijska karitas Koper 
Vsebina 
Hiša Malorca Ajdovščina je bila odprtra februarja 2015, kot odgovor  na perečo problematiko 
brezdomstva v lokalnem okolju. Na razpolago imamo 6 sob in 10 ležišč. Dodatno imamo za 
krizne razmere zagotovljeni 2 ležišči, ko so vse ostale kapacitete zasedene.  
Program, ki ga izvajamo v hiši Malorca, se deli na dva sklopa: 
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Primarni sklop: nastanitev, zagotovitev vzdrževanja osebne higiene, toaletnih potrebščin, 
nujne obleke in obutve, hrane. 
Sekundarni sklop: pomoč pri razreševanju osebnih stisk, socialnem vključevanju in urejanju 
življenja, pri skrbi za aktivno preživljanje prostega časa, druženje, reintegracijo ter 
pridobivanje funkcionalnih znanj.  
 
Urnik in kraj izvajanja 
Eden od izvajalcev programa je v Hiši Malorca prisoten vsak delovni dan, od 8. do 15. ure ter 
med 17. in 20. uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih se zagotavlja prisotnost izvajalcev med 
8. in 10. uro ter med 18. in 20. uro. Izven navedenega časa in v nočnih urah ima Hiša Malorca 
telefon za klice v sili – 064 195 859. 
Naslov: Hiša Malorca Ajdovščina, Prešernova ulica 10, 5270 Ajdovščina, tel. 05/994 08 41 
 
Kontaktna oseba 
Eli Elvisa Petrovčič 064 195 859 ali malorca.karitas@gmail.com 
 
Financerji 
Program sofinancirajo MDDSZ, občina Ajdovščina, donatorji ter Škofijska karitas iz lastnih 
sredstev. 
 
V letu 2015 
Program Podpora pri nastanitvi - Hiša Malorca Ajdovščina je pričel delovati februarja 2015, 
ko smo z občino Ajdovščino sklennili pogodbo o večletnem neprofitenm najemu prostorov. 
Za uspešen začetek izvajanja programa smo imeli pobudo s strani Občine Ajdovščina za 
razrešitev neustrezne namestitve posameznih občanov in kot odgovor  na perečo 
problematiko brezdomstva v lokalnem okolju. V hiši Malorca se zavedamo, da so stanovalci 
ljudje, ki potrebujejo dalj časa trajajočo nastanitveno stanovanjsko podporo, poleg tega pa 
tudi veliko spodbude s strani tretje osebe za vključevanje v družbo (zaposlitev, odnosna 
raven, socialna raven, kulturna raven ipd.). Lahko rečemo, da je bil program dobro sprejet 
tako s strani uporabnikov, kakor tudi s strani celotne lokalne skupnosti, njegovi pozitivni 
učinki pa se kažejo v čedalje boljšem življenjskem sožitju med uporabniki in lokalno 
skupnostjo. 
V posameznih primerih so uporabniki z našo podporo in strokovnim vodenjem dosegli 
spremembe v njihovem življenju, ki so jim omogočile pridobitev finančnih sredstev( 
zaposlitev, pokojnina) in nastanitev v primerno dostopnem najmeniškem stanovanju. 
 
V letu 2015 nismo imeli kadrovskih možnosti za strokovno izvajanje programa, zato so bili v 
hiši Malorca nastanjeni izključno občani občine Ajdovščina. V mesecu marcu sta bila 
nastanjena 2 uporabnika, v mesecu decembru pa je bilo nastanjenih že 6 uporabnikov. 

 



3838 

 

MATERINSKI DOM SOLKAN, ŠEMPETER IN DOM KARITAS NA CESTI 
Namen: 
Namen programa je preprečevanje in reševanje socialnih stisk žensk in njihovih otrok, 
omogočanje in povečevanje socialne vključenosti, krepitev moči uporabnic in razvijanje 
sposobnosti za vsakdanje samostojno življenje, zagotavljanje temeljne socialne varnosti v 
kriznih obdobjih zaradi izpada drugih virov za življenje ter  preprečevanje revščine med 
ranljivimi skupinami prebivalstva, v našem primeru žensk in otrok.  
Cilji: 
-prispevati k večji socialni vključenosti uporabnic in njihovih otrok. 

-zagotoviti strokovno pomoč in nujne materialne vire za dostojno življenje in (ohranitev) 
omogočanje ohranitve človeškega dostojanstva; 

-razvijati storitve v skladu s potrebami uporabnic, krepiti moč uporabnic, razvijati 
sposobnosti za samostojno življenje; 

-izvajati individualni (načrta uporabnice)programa in storitev ter usklajevanje s potrebami 
uporabnice v procesu svetovanja in organiziranja pomoči; 

-krepiti vključevanje uporabnic v aktivno reševanje lastnih stisk in težav ter sooblikovanje 
strategij za izboljšanje življenjskih možnosti; 

-sodelovati z drugimi organizacijami (vladnimi in nevladnimi) pri uresničevanju 
individualnega programa/načrta; 

-uvajati inovativne pristope pri delu z uporabnicami; 

- promocija in razvoj prostovoljstva. 

Komu je program namenjen: 
− Polnoletnim  materam in njihovim otrokom, ki so se zaradi različnih okoliščin znašle v 

socialno ekonomski, materialni ali stanovanjski stiski; matere z otroki, ki se morajo 
zaradi različnih vzrokov umakniti iz matične družine ali izgubijo stanovanje 

− ženskam, ki imajo težave v matični družini ali težave v partnerskem odnosu in  
potrebuje nastanitev v materinskem domu,  

− ženskam in otrokom, žrtvam različnih oblik nasilja, ko ni več neposredne fizične 
ogroženosti. Predvsem so to ženske z večjim tveganjem za nastanek revščine in 
spadajo med ranljive skupine prebivalstva.  

− Vključujemo tudi brezdomke, porodnice, nosečnice,  
− samskim ženskam, ki so zaradi socialnih in materialnih razmer ogrožene.  

Izvajalec: 
Zavod Karitas Samarijan  
 
Vsebina: 
Delo z uporabnico: 
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• psihosocialna podpora, svetovalni in razbremenilni razgovori 
• vzpostavljanje stika in razvijanje delovnega odnosa ter pomoč pri orientaciji v novem 

okolju,  
• urejanje materialne pomoči,   
• izdelava individualnega načrta, svetovalni razgovori,  
• opolnomočenje za dvig njene samozavesti, samozaupanje in iskanje optimalnih 

rešitev,   
• svetovanje pri vzgoji otrok 
•  zagovorništva, spremstvo, delovna in preokupacijska  terapija,  
• sodelovanje z  javnimi službami in nevladnimi organizacijami  

Skupinsko delo: 
• Skupina za samopomoč 
• Socialne in ustvarjalne delavnice za pridobivanje raznih spretnosti in znanj 

Delo z otroki: 
• izvajanje učne pomoči,  
• izvajanje ustvarjalnih delavnic, varstvo po dogovoru,  
• nudenje psihosocialne pomoči otrokom  

Pri izvajanju aktivnosti programa sodelujejo prostovoljci in prostovoljke.  
 

Urnik in kraj izvajanja: 
    Program se izvaja na dveh lokacijah oz. v dveh domovih: Materinski dom Solkan v Solkanu, 
Skalniška cesta 1 in Dom Karitas na Cesti, Cesta  98 pri Ajdovščini 
 
Kontaktne osebe: Tanja Žorž, Silva Črnigoj 041331639, 053300234, 
karitas.samarijan@siol.net www.zavodsamarijan.si,  
Financerji: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, FIHO, občine, Škofijska Karitas 
Koper, uporabnice, donatorji 
V letu 2015:  
V letu 2015 je bilo vključenih  40 žensk in  otrok, povprečno 420 nočitev mesečno, 5040 
letno. 
Financerji:  
FINANCER ZNESEK  %  STROŠKI ZNESEK  % 
MDDSZ  84.456,39 67,23 STROŠKI DELA 83.862,45 66,77 
OBČINE 
 

  9.339,53  7,43 POSREDNI STROŠKI 
(stroški materiala in storitev 

41.748,86 33,23 

DONACIJE    1.350,00  1,07    

FIHO    9.194,76  7,32    

Zavod za zaposlovanje    8.627,58  6,86    

ŠKKP-brezplačni najem    8.200,00  6,52    

Uporabnice    4.443,05   3,53    

SKUPAJ 125.611,31 100 Skupaj  125.611,31 100 
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Utrinek: 
V letu 2015, smo v začetku meseca decembra, spremenili lokacijo izvajanja programa Materinski dom 
Solkan in Dom Karitas na Cesti. Enoto Dom Karitas na Cesti smo preselili na novo lokacijo v 
Šempeter pri Novi Goric, v hišo, ki je bila prej namenjena duhovnikom – Duhovniški dom.  Na 
praznik Brezmadežne,08. decembra, je bilo slovesno odprtje in blagoslovitev novega 
Materinskega doma v Šempetru, ki nudi možnost začasnega doma hkrati štirim ženskam in 
njihovim otrokom.  

 
 

VARNA HIŠA KARITAS ZA PRIMORSKO 
Namen: 
Program »Varna hiša Karitas za Primorsko« je socialno varstveni program, ki je prvenstveno 
namenjen namestitvi žensk in njihovih otrok, ki doživljajo različne oblike nasilja, v varen 
prostor. S tem omogočimo žrtvi, da prekine ponavljajoče se nasilje in z našo človeško in 
strokovno pomočjo najde novo pot, brez nasilja. Program izvajamo na tajni lokaciji o kateri 
širša javnost ni seznanjena.  
Cilji: 
• namestitev žensk in njihovih otrok, ki doživljajo nasilje, v varen prostor 
• zagotoviti strokovno in človeško pomoč ter nujne materialne vire za dostojno življenje in 
s tem ohranitev človeškega dostojanstva 
• izvajanje individualnega programa in storitev 
• krepitev vključevanja uporabnic v aktivno reševanje lastnih stisk in težav ter 
sooblikovanje strategij za izboljšanje življenjskih možnosti 
• razviti sposobnosti za samostojno življenje 
• sodelovanje in povezovanje s preostalimi institucijami, ki delujejo na področju 
socialnega varstva  
• informiranje in osveščanje javnosti o problematiki nasilja  

Komu je program namenjen? 
 Program je namenjen  ženskam in njihovi otrokom (fantje do dopolnjenega 16. leta 
starosti), ki doživljajo različne oblike nasilja in se počutijo ogrožene ter potrebujejo 
namestitev v  varen prostor. 

Izvajalec: 
Zavod Karitas Samarijan  
Vsebina: 
Individualno delo: 

• Individualni razgovori z uporabnicami v katerih skupaj z uporabnicami oblikujemo 
individualni življenjski načrt,  

• Osebna pomoč: učenje osnovnih gospodinjskih, kuharskih veščin, skrb za osebno 
higieno, za nego in vzgojo otroka 
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• Zagovorništvo, katerega namen je, da poveča občutek moči uporabnika, da pridobi 
večje samozaupanje in samospoštovanje,  izboljša kvaliteto življenja 

• Pomoč pri urejanju zadev z zunanjimi institucijami ter nudenje spremstva 
Skupinsko delo: 
• Delovna terapija: delavnice kuhanja, urejanje stanovanja, čiščenja 
• Ustvarjalne delavnice, preokupacijske delavnice 
• Skupina za samopomoč, kjer gre za predelovanje izkušnje z nasiljem, uporabnice se 
spodbujajo in aktivno vključujejo v reševanje lastnih stisk 
Delo z otroki: 
• Individualni razgovori 
• Socialne igre, ustvarjalne delavnice 
• Družabništvo s prostovoljkami 

Urnik in kraj izvajanja: 
Program se izvaja 24 ur dnevno, vse dni v letu, zaradi varnosti se izvaja na tajni lokaciji. 
Kontaktne osebe:  
Milena Brumat tel. 031655961, Maša Ferjančič 041332038, 053300234, 
karitas.samarijan@siol.net www.zavodsamarijan.si,  
V letu 2015: v program je bilo vključenih 6 žensk in 4. otroci, povprečno je bilo 162 nočitev  
mesečno, 1.953 nočitev  letno. 
Financerji : za leto 2015 
FINANCER v EUR % STROŠKI ZNESEK  % 
MDDSZ 50.109,24 75,22 STROŠKI DELA 52.811,36 79,27 

OBČINE   5.817,42   8,73 POSREDNI STROŠKI 
(stroški materiala in storitev) 

13.804,06 20,73 

DONACIJE      
FIHO   9.194,76 13,80    
UPORABNICE   1.494,76   2,24    
      
SKUPAJ 66.615,42  SKUPAJ 66.615,42 100 

 
Utrinek:  
Otroci, ki prihajajo  v Varno hišo, doživljajo to »varnost« oz. varno okolje na prav poseben 
način. Poleg stisk, ki jih doživljajo v svojem domačem okolju, budno zaznavajo tudi širše 
družbene probleme, ki nam jih nazorno prikazujejo mediji. Tako je eden izmed  »naših« otrok  
ob spremljanju oddaje, ki je prikazovala vojne razmere, rekel svoji mami:« Mama, saj mi smo 
lahko veseli, da bivamo v Varni hiši, ki je na skriti lokaciji, saj se nam ne bo potrebno skrivati 
tudi če pride do vojne, saj smo že skriti v Varni hiši.«  

 

 
 



4242 

 

 SVETOVANJE V MATERIALNIH IN DRUGIH STISKAH 
Namen 
Namen programa je nuditi svetovalno pomoč in podporo  družinam in posameznikom, ki se 
soočajo s socialnimi ter drugimi stiskami in težavami 
Cilji 
Pomoč posameznikom in družinam, ki doživljajo stisko,  pri prepoznavanju  in iskanju rešitev 
iz te stiske.   
Izvajalec 
odgovorni za pogovore z ljudmi v Centrih karitas ŠK Koper, socialna delavka ŠK 
Vsebina  
Neprofesionalno svetovanje nudimo sodelavci v trinajstih centrih Karitas po celotni škofiji. 
Pomoč vključuje   osebno voden pogovor v enem ali v več med seboj povezanih delih. 
Ljudem nudimo: pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, pomoč pri oceni možne 
rešitve, prosilce seznanimo z možnostmi uveljavljanja socialno varstvenih storitev in dajatev 
ter informacijo, kam se lahko  obrnejo k drugim izvajalcem, glede na vrsto težave. Nudimo 
jim zagovorništvo ob mrežnem sodelovanju z drugimi institucijami. Preko svetovanja in 
strokovnega spremljanja želimo  ljudi   opolnomočiti ; da bi zmogli uporabiti svoje vire moči 
in  tako sami največ prispevati k reševanju svoje trenutne stiske. Pomoč nudimo  ljudem, ki 
to želijo oz. se za to sami odločijo prostovoljno. Strokovna delavka  Škofijske karitas  spremlja 
delo prostovoljcev v župnijskih Karitas in jim pomaga  s svetovanjem in reševanjem 
konkretnih problemov pri delu z l j u d m i  ter pri mrežnem reševanju konkretnih stisk.  
Kontaktne osebe: prostovoljci  odgovorni za pogovore z ljudmi v Centrih karitas , Franica 
Grmek soc.delavka ŠK Tel. 041 767 763, 05 33 00 235 e.mail: franica.grmek@kp.karitas.si  
Financerji 
sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas,  
Utrinek: 
 Starejša prejemnica materialne pomoči je povedala.»Vesela sem , da lahko dobim paket s 
hrano, še več pa mi pomeni, ko si prostovoljka vzame čas zame in me posluša. Nimam 
nikogar drugega.« 

V letu 2015 
Zavedamo se , da zgolj z materialno pomočjo ne odgovarjamo na stiske ljudi . Zato smo v 
Tajništvu ŠK , skupaj s sodelavci, odgovornimi za pogovore z ljudmi v stiskah v DK –OK , 
načrtovali, razmišljali  o nematerialnih oblikah pomoči; zlasti o okrepitvi svetovanja v Centrih 
Karitas. 
Po podatkih, ki so jih posredovale Župnijske karitas ter odgovorni za pogovore z ljudmi v 
Centrih karitas, je bilo v pomoč v obliki neprofesionalnega svetovanja vključeno 2635 oseb   
in opravljenih je bilo  22.775   pogovorov.   Tri OK-DK so organizirale tudi delavnice oz. 
predavanja s prejemniki pomoči. Teh oblik pomoči se je udeležilo 219 oseb. 
Stiske ljudi so vedno bolj kompleksne. Z materialno revščino naraščajo duševne in duhovne 
stiske. 
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MATERIALNA POMOČ IN SPREMLJANJE PREJEMNIKOV POMOČI 
Namen 
Pomagati družinam in posameznikom, ki so se znašle v materialni stiski s hrano, higienskimi 
pripomočki obleko in drugimi osebnimi predmeti.  

Cilj 
Pomagati družinam in posameznikom, ki živijo na pragu revščine.  
Komu je program namenjen 
- osebe z zelo nizkimi dohodki, pri katerih je običajno prisotna visoka stopnja tveganja 

revščine in katerih preživetje je običajno odvisno od socialnih transferjev (dolgotrajno 
brezposelni, mladi brezposelni do 24 let, enostarševske družine, starejše samske osebe),  

- »revni zaposleni«: osebe, ki sicer delajo, vendar zaradi nizkih in/ali neizplačanih 
dohodkov posledično živijo pod pragom tveganja revščine, delavci migranti in njihovi 
družinski člani; 

- otroci (pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov telesni, 
duševni/čustveni in socialni razvoj),  

- starejše osebe (ki so zaradi revščine, zdravstvenih ali drugih razlogov odvisne od pomoči 
drugih), invalidi ter osebe s težavami v duševnem zdravju; brezdomci, osebe s težavami 
zaradi odvisnosti in  idr. 

Izvajalec 
Škofijska karitas Koper v mreži z odgovornimi v Centrih karitas in sodelavci ŽK, OK, DK 

Vsebina 
Karitas je v lokalnem prostoru širše prepoznavana, zato se prosilci pomoči navadno kar sami 
obrnejo po pomoč v pristojni Center karitas ali h sodelavcu Župnijske karitas, ki jim 
posreduje ustrezne informacije. Nekatere družine in posamezniki, ki sicer živijo v revščini, si 
pomoči ne upajo prosit, zato jim je v vzpodbudo povabilo sodelavca Karitas, v nekaterih 
primerih jih napoti tudi Center za socialno delo ali druge institucije, ki zaznajo stisko. S 
prejemnikom pomoči odgovorna v Centru karitas opravi pogovor, preveri materialno stanje 
družine in skupaj pripravita načrt pomoči. Skupaj z materialno pomočjo teče tudi spremljanje 
in enostavno svetovanje družini ali posamezniku., kar je zabeleženo v osebni mapi 
prejemnika.  Glede na socialno stanje in dohodke družine so prejemniki pomoči naročeni v 
razdobju enega do dveh mesecev. Pomoč družini ali posamezniku – paket vsebuje živila, ki so 
v skladišču iz različnih virov: hrana EU, hrana nabavljena iz sredstev ŠK oz. OK. DK ali zbrana 
po župnijah, v trgovinah, v določenih okoljih tudi ozimnica.  

Sodelavci se trudijo za diskreten odnos do prosilcev pomoči v skladu z etičnimi načeli, za 
tajnost podatkov, kakor tudi za spoštljiv odnos do hrane in darovalcev. Nekateri izrazijo 
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potrebo po duhovnem spremljanju, drugi spet povedo izkušnje, ki jih imajo pri iskanju 
zaposlitve, uveljavljanju socialnih pravic in tudi zdravstvene težave.   

Kraj izvajanja, odgovorni in urnik 
Centralno skladišče ŠK je v najemu v Ajdovščini, od koder se hrana razvozi v Centre karitas 
(hrana EU in sadje), večino kupljene hrane dobavlja Mercator, ki jo brezplačno razvozi v 
Centre karitas, zbrana hrana po župnijah, trgovinah in darovi posameznih darovalcev pa se 
zbirajo v lokalnem Centru karitas. 

Centri karitas, ki skozi vse leto delujejo po dogovorjenem in javno objavljenem urniku so: 
Nova Gorica, Grgar, Idrija, Ilirska Bistrica. Koper, Portorož, Izola, Sežana, Postojna, Pivka, 
Tolmin, Bovec in Ajdovščina. Ti centri so tudi pri MDDSZEM prijavljeni kot razdelilna mesta za 
hrano EU in sadje, kar pomeni, da so podvržena tako kontroli o primernosti skladiščenja 
hrane, kakor tudi vsem evidencam za sledljivost posameznega živila. Pripravljati morajo tudi 
vmesna in končna poročila.  

Kontaktne osebe 
Jožica Ličen, voditeljica odbora za materialno pomoč ŠK, e-pošta: jozica.licen@rkc.si in 
odgovorni v Centrih karitas v povezavi z voditelji OK, DK , ŽK v sodelovanju s socialno delavko 
ŠK 

Financerji: EU in MDDSZEM, FIHO,  Slovenske karitas,  Škofijska ter Območne in Dekanijske 
karitas, lokalne skupnosti in posamezni donatorji. 

Utrinek: Na Odboru za materialno pomoč sodelavci še vedno sprejemajo konkretne oblike 
pomoči z neverjetnim veseljem in elanom, malo manj je navdušenja ob številnih obrazcih, ki 
jih je potrebno voditi. Dodatna obremenitev so bili spremljevalni ukrepi. Pripravljeni obrazec 
je preprost, vendar dovolj pregleden, da si lahko ustvarimo sliko o socialnem stanju 
prejemnika pomoči. Vse lepo in prav dokler nimaš pred sabo človeka žalostnega, brez upanja. 
Tudi sodelavci  postajamo žalostni, ko mati samohranilka pove, da ne dobiva redno 
preživnine, ko diplomantka visoke šole hodi k psihiatru namesto v službo, ko možakar, ki bi 
gore premikal joče, ker ga nikjer ne sprejmejo, saj ima že 51 let, ko človek hodi redno na delo 
pa ni dobil že tri mesece plače, ko je v uglednem podjetju minimalna plača pravilo, ne izjema, 
ko…. 

V letu 2015 
V začetku leta je v Centralno skladišče in nato v Centre karitas prišla druga dobave hrane EU, 
ki je zadostovala za prvo polletje. V drugem polletju smo pričakovali hrano EU na podlagi 
razpisa za 2015/2016, vendar je prva dobava prišla v Centralno skladišče šele v letu 2016, 
zato je bilo potrebno za premostitev poiskati vse rezerve in intenzivno nagovarjati darovalce 
po župnijah in trgovinah. V nekaterih okoljih so se prošnji za pomoč pri nakupu hrane in 
plačilu položnic odzvale lokalne skupnosti, kar pomeni, da vse bolj tudi v lokalnem okolju 
vstopamo v partnerstvo pri reševanju socialne stiske občanov. Iz podatkov v tabeli Prejete 
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hrana in higienski material v Centrih karitas je razvidno, da nam je delno uspelo in, da naša 
skladišča niso bila prazna. K temu je pripomoglo tudi 74 ton jabolk, ki smo jih od 
pridelovalcev (Sadjarstvo Blanca) dobili na podlagi Embarga izvoza v Rusijo, kar je tudi 
obogatilo pakete osnovne hrane. Sliši se veliko 406 ton hrane in higienskega materiala, 
vendar, ko pogledamo število oseb, ki pri Karitas prejemajo pomoč je to povprečno le 37 kg  
na osebo letno. Zato ni to način, pač pa dodatek za preživetje neke družine, samskega 
brezposelnega človeka ali upokojenca z nizko pokojnino. Za mnoge pa je največja dodana 
vrednost pogovor.  

Poleg hrane je bilo v centrih karitas zbranih tudi 65 ton oblačil, 184 kosov otroške opreme in 
8.990 kosov druge opreme, kot so šolske potrebščine, gospodinjski aparati, pohištvo itd. 
Veliko pohištva in opreme je bilo posredovano med ponudniki in prejemniki. V ŽK, DK, OK je 
bilo v poročilih za 2015 zabeleženih 1.391 darovalcev. Predvsem oblačil je več kot je 
povpraševanje, zato gredo viški (ali pa neprimerna) obleka v predelavo. V začetku 
begunskega vala je en kamion in več kombijev oblačil šlo na Dobovo, v skladišče Karitas Celje 
in Maribor.  

 

Prejeta hrana in higienski material v Centrih karitas: 

DK, OK Hrana ŠK Hrana DK Hrana  

EU 

Sadje Košarice 

Nabirke 

 

Skupaj Kg/l 

Goriška 14.450 8.634 29.670 10.528 4.855 68.137 

Idrija Cerkno 5.170 4.652 9.626 8.288 346 28.082 

Ilirska  Bistrica 6.287 830 11.186 4.480 1.290 24.073 

Istrska 16.755 3.900 36.048 20.160 3.139 80.002 

Kraška 3.112 340 9.626 4.480 650 18.208 

Postojnska 9.514 6.048 18.718 7.504 14.355 56.139 

Tolminska 12.158 1.461 25.288 7.560 292 46.759 

Vipavska 13.810 11.720 25.310 11.480 22.007 84.327 

Skupaj 81.256 37.585 165.472 74.480 46.934 405.727 
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Prejemniki hrane in higienskega materiala v centrih karitas: 

OK DK Center  

Karitas 

Število 

Družin 

Število 

Posameznikov 

Skupaj 

oseb 

Število 

paketov 

GORIŠKA Nova Gorica 540 220 1.570 5.560 

 Grgar 25 31 108 136 

Skupaj GOK  565 251 1.678 5.696 

IDRIJA CERKNO Idrija 219 58 670 1.143 

IL.BISTRICA Il. Bistrica 192 79 749 826 

ISTRSKA Koper 463 256 1.685 1.678 

 Portorož 125 30 381 1.397 

 Izola 95 80 380 490 

Skupaj IOK  683 366 2.446 3.565 

KRAŠKA DK Sežana 127 35 413 850 

POSTOJNSKA Postojna 258 60 710 3.498 

 Pivka 117 55 380 1.151 

Skupaj PDK  375 115 1.090 4.649 

TOLMINSKA Tolmin 406 246 1765 3.260 

 Bovec 41 51 374 860 

Skupaj TOK  447 297 2.139 4.120 

VIPAVSKA Ajdovščina 442 144 1.768 1.926 

SKUPAJ  3.050 1.345 10.953 22.775 
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Družine OK, DK, ŽK število število neponov. neponov. 
Vrsta pomoči oseb pomoči dr.članov št.družin 
Pomoč v hrani 9.836 

 
    

Pomoč pri plačilu položnic 1.199 
 

    
Pomoč v nesrečah, stiskah 211 

 
    

Druga materialna pomoč 2.136 
 

    
Laično svetovanje 2.781 3.176     
Individualno svetovanje 367 397     
Druga pomoč 189 249     
Skupaj 16.719 3.822 10.579 3.105 

 

Posamezniki OK, DK, ŽK število število neponov. 
Vrsta pomoči oseb pomoči št.posam. 
Pomoč v hrani 978 

 
  

Pomoč pri plačilu položnic 132 
 

  
Pomoč v nesrečah, stiskah 10 

 
  

Laično svetovanje 413 833   
Individualno svetovanje 11 12   
Obrok hrane, higienske 
storitve 25 210   
Druga pomoč 31 225   
Skupaj 1.600 1.280 843 
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       SPREMLJEVALNI UKREPI PREJEMNIKOV MATERIALNE POMOČI  

 
OK, DK 
Center karitas 

Število 
pogovorov 
v Centru 
karitas 

Zabeležena 
Vsebina 
Pogovorov  

 
Spremljanje 
Z načrtom 

Usmerjanje 
 k 
strokovnjakom  

Število  
udeležencev 
delavnic in 
predavanj 

GORIŠKA 
Nova Gorica in 
Grgar 

 
5.696 

 
115 

 
65 

 
20 

 
7 

IDRIJA 
CERKNO 
Idrija 

 
1.143 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

ILIRSKA 
BISTRICA 
Il. Bistrica 

 
826 

 
590 

 
0 

 
120 

 
150 

ISTRSKA 
Koper, 
Portorož, Izola 

 
3.565 

 
79 

 
31 

 
6 

 
27 

KRAŠKA 
Sežana 

 
850 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

POSTOJNSKA 
Postojna, Pivka 

 
4.649 

 
481 

 
54 

 
29 

 
0 

TOLMINSKA 
Tolmin, Bovec 

 
4.120 

 
526 

 
354 

 
2 

 
35 

VIPAVSKA 
Ajdovščina 

 
1.926 

 
301 

 
39 

 
15 

 
0 

 
SKUPAJ 

 
22.775 

 
2092 

 
543 

 
192 

 
219 

 

Ob materialni pomoči je bilo s prejemniki pomoči opravljenih 22.775 pogovorov, poleg tega 
so bili še informativni pogovori po telefonu in osebno. Že ustaljena praksa, da se z vsakim 
prejemnikom ob materialni pomoči izmenja nekaj besed in posluša o stiskah in težavah 
posameznika in družine se je v letu 2015 nadgradilo s spremljevalnimi ukrepi, ki jih 
predpisuje Ukrep za pomoč s hrano EU najbolj ogroženim. V ta namen so bili na Odboru za 
materialno pomoč potrjeni obrazci, ki služijo kot pripomoček pri pogovoru in ostajajo med 
dokumentacijo v osebni mapi prejemnika pomoči. V tovrstno spremljanje in svetovanje so se 
vključili sodelavci, ki so pred časom pri Bogdanu Žoržu zaključili 120-urni seminar za 
svetovanje, ponekod so pridobili tudi sodelavce, ki to delajo po poklicni poti. Za enkrat je bil 
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uspeh dober, saj je bilo v tovrstno spremljanje in svetovanje vključenih 543 prejemnikov 
pomoči, od tega jih je bilo 192 usmerjenih k raznim strokovnjakom. Za izpeljavo tega ukrepa 
so potrebni tudi primerni prostori; v letu 2015 se je ta problematika uredila v Centru karitas 
v Novi Gorici, začela se je iskati rešitev za Center karitas v Tolminu, v neprimernih pogojih pa 
je predvsem Center karitas v Ilirski Bistrici in Sežani. Prejemniki pomoči so bili povabljeni tudi 
na predavanja, vendar odziv ni bil najboljši, zato bo potrebno nadaljevati.  Ivica Čermelj je 
imela predavanje na Goriškem in v Istri z naslovom »Ali res potrebujemo vse kar nam 
ponujajo reklame? Udeležilo se ga je 34 oseb. V podporo prosilcem materialne in finančne 
pomoči, kakor tudi sodelavcem na lokalnem nivoju, je tudi socialne delavka ŠK Franica 
Grmek.  
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FINANČNA POMOČ 
Namen 
Družinam in posameznikom, ki se soočajo z materialno stisko nudimo pomoč pri plačilu 
najnujnejših življenjskih stroškov. 
Cilji 
Pomoč prispeva k omilitvi materialne težave in osebne stiske posameznika ali družine. 
Izvajalec 
ŽK, DK,OK , ŠK 
Vsebina    
Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih vzrokov 
zaidejo v materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano, izjemoma tudi denarno s 
plačilom računov za nujne življenjske stroške; npr. elektrika, voda, dodatno zdravstveno 
zavarovanje, prehrana v šoli…). 

Pomoč lahko uveljavlja družina ali posameznik v župnijski Karitas ali v Centru karitas,  na 
osnovi prošnje, predloga župnijske Karitas ali župnije, predloga državnih institucij (šole, 
centrov za socialno delo…) in drugih nevladnih organizacij.  
Upravičenost do pomoči  presojamo na podlagi pravil in cenzusov, ki so opredeljeni v 
Pravilniku o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. 
Praviloma  mora prosilec pred dodelitvijo pomoči Karitas  poiskati vse druge možne oblike 
pomoči pri državnih institucijah, do katerih je  upravičen.  
Prizadevamo si, da je pomoč  hitra in učinkovita ; da prejemnika vzpodbujajo k dejavnemu 
soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko ter aktivno reševanje le-te . 
Strokovna delavka  Škofijske karitas  po potrebi spremlja delo prostovoljcev v ŽK, DK, OK in 
jim pomaga  s svetovanjem ob reševanju konkretnih problemov pri delu z ljudmi  ter pri 
mrežnem reševanju konkretnih stisk.  

Kontaktne osebe: Voditelji ŽK, DK, OK, odgovorni za pogovore z ljudmi v centrih Karitas; 
Jožica Ličen,  jozica.licen@rkc.si , 041 429 713; Franica Grmek-socialna delavka ŠK Tel. 041 
767 763, franica.grmek@kp.karitas.si 

Financerji sredstva ŠK Koper in Slovenske Karitas, FIHO 

Utrinek: Iz podatkov izhaja, da je tudi na tem področju, v nekaterih OK, DK bolj, v drugih 
manj začela delovati subsidiarnost, kar pomeni, da skušajo pomagati pri plačilu zapadlih 
položnic in dolgov družinam in posameznikom v stiski najprej iz doma zbranih sredstev. 
Posameznim DK, OK tudi lokalne skupnosti zaupajo pravilno odločitev pri reševanju socialne 
stiske občanov in v ta namen v proračunu namenijo določen znesek. Seveda pride tudi čas, 
ko je potrebno vse upravičiti in dokazati, zato je potrebno upravičenost prosilca do pomoči 
skrbno pretehtati, kajti v domačem kraju se ljudje med seboj poznajo in je vsaka napaka 
slaba popotnica za zbiranje pomoči. Težko je, ko slišimo: »pri hiši imajo tri avtomobile, vi pa 
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ste jim plačali položnico za elektriko.« Prav spremljevalni ukrepi pri materialni pomoči 
pomagajo pri pravični odločitvi.  
 
V letu 2015 
Na ŠK je prispelo 96 prošenj in predlogov za finančno pomoč. Večino prošenj so že prej rešile 
OK-DK, nekatere tudi ŽK. Pozitivno je bilo na ŠK rešenih 53 prošenj v skupnem znesku 
11.016,44 EUR. ŽK,OK in DK so za plačilo položnic družinam, otrokom, starim in   
posameznikom namenile 88.803,37 EUR. 
Ob reševanju prošnje za plačilo položnic je bilo s strani sodelavcev v Centrih karitas in v ŽK 
ter socialne delavke ŠK,  opravljenega veliko svetovalnega dela ter koordinacije z drugimi 
vladnimi   (zlasti s Centri za socialno delo) in nevladnimi ustanovami. 
 
Rešene prošnje za finančno pomoč družinam in posameznikom: 
OK, DK Pomoč ŽK, 

DK, OK 
Prošnje za pomoč 
iz sklada ŠK 

Odobreni znesek  
Iz sklada ŠK 

Goriška 53.182 18 3.512 
Idrija Cerkno 6.131 6 1.210 
Ilirska Bistrica 3.091 0 0 
Istrska 2.977 25 4.103 
Kraška 8.611 0 0 
Postojnska 1.486 5 996 
Tolminska 6.564 1 252 
Vipavska 23.879 0 0 
Samarijan 0 1 320 
Skupaj 105.921 56 10.393 
 
 

ZA-UPANJE 
Namen 
razvojna  pomoč družinam in posameznikom pri razreševanju večjih stisk 

Cilj 
 večja neodvisnost družine, oziroma posameznika od rednih pomoči Karitas in drugih 
institucij. 

Komu je program namenjen 
družine in posamezniki  

Prednost imajo družine z šoloobveznimi otroki in z družinskimi člani, ki so bolni ali invalidni. 
Enako velja tudi za posameznike 
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Izvajalec 
ŠK Koper v sodelovanju s Slovensko karitas in z Župnijskimi karitas 

Vsebina  
Na ravni Slovenske karitas poteka enoten projekt pomoči posameznikom in družinam 
ZAUPANJE, ki je razvojno naravnana. Gre za pomoč, katera naj bi bistveno vplivala na 
reševanje različnih stisk in v prihodnosti pomeni večjo osamosvojitev in bistveno manjšo 
neodvisnost posameznika ali družine od rednih pomoči. 

 Pri pomoči se upoštevajo kriteriji Škofijske karitas za pomoč ljudem v stiski. Prednost pri 
dodelitvi pomoči imajo družine s šoloobveznimi otroki in družinskimi člani, ki so bolni ali 
invalidi. Enako velja tudi za posameznike. 

 Pomoč ne rešuje zadolženosti. Izjema so primeri dolgov, ki so nastali zaradi odpravljanja 
posledic naravnih in drugih nesreč in so bili nujni zaradi takojšnje zagotovitve osnovnih 
bivalnih pogojev. Pomoč ni nikoli dodeljena v obliki neposrednega nakazila sredstev, ampak 
vedno v obliki plačila računa za vsebino pomoči ali neposredno v materialu. Posamezna 
družina ali posameznik lahko prejme pomoč praviloma le enkrat 

Zasebnost prosilcev ki so vključeni v program je zaščitena. Stiske prosilcev so v objavi 
(tedniku Družina….) opisane anonimno.. V primeru, da je pomoč večja, mora pri reševanju 
sodelovati še druge vladne in nevladne organizacije, ki naj bi praviloma prispevale 25% 
pomoči. 

 

Kontaktne osebe 
Franica Grmek, koordinatorka programa pri ŠK Koper, Tel. 041 767 763, 05 33 00233 e.mail: 
franica.grmek@kp.karitas.si 

Financerji: 
posamezni darovalci, Sredstva za program Zaupanje se zbirajo na računu Slovenske karitas, 
Kristanova 1, 1000 Ljubljana. TRR:02140-0015556761, Sklic: 00 500904, Namen: Zaupanje 

Darovalci sredstva praviloma posredujejo Slovenski karitas. Izjemoma lahko nakažejo 
sredstva tudi neposredno, vendar le v obliki plačila predračuna, ki ga priskrbi Slovenska 
karitas. Slovenska karitas ščiti anonimnost prejemnika. Lahko posreduje ime, vendar le ob 
pisnem dovoljenju prejemnika. 

Darovalec in prejemnik pomoči se lahko osebno srečata, vendar le v primeru, če prejemnik 
to pisno dovoli. Srečanje je možno le na sedežu Škofijskih karitas. V primeru, da srečanje želi 
donator-podjetje, pa se je ob dovoljenju prejemnika in spremstvu Karitas možno srečati tudi 
na naslovu prejemnika. Srečanja organizirajo koordinatorji Škofijskih karitas. 
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Utrinek 
Dekanijska karitas je predlagala pomoč osebi oz. družini : 
«… Samski moški, ki se že od rane mladosti sooča z večjimi stiskami in težavami živi v zelo neurejenih 
stanovanjskih razmerah; v delu gospodarskega poslopja, na petih kvadratnih metrih, brez vode in 
kanalizacije.  
Že dalj časa je brez redne zaposlitve, preživlja se z  opravljanjem priložnostnih del v gradbeništvu. Po 
pokojnem očetu je podedoval hišo, ki  je zelo dotrajana in  potrebna obnove. Želi si, da bi se lahko 
preselil v hišo in s tem imel najnujnejše dostojne pogoje za bivanje. Večana del bo opravil sam s 
pomočjo zidarja (kateri mu bo vrnil dolg z delom)….« 
 
»…Na samotni gorski kmetiji živita sin in že starejša in obnemogla mati. Sin je zaposlen za polovični 
delovni čas zaradi slabovidnosti. Živita v  slabih bivalnih razmerah , ki so zlasti neugodne za  težje 
pokretno mater. Hiša v kateri živita  je zelo dotrajana, sanitarij in kopalnice nimajo v hiši.  
Župnijska karitas  v imenu družine prosi za pomoč pri nakupu materiala in plačilu del za ureditev 
kopalnice s sanitariji….« 
.  
 
V letu 2015 
S strani Župnijskih , Dekanijskih in Območnih  karitas je prispelo pet pobud za pomoč preko 
sklada Zaupanje. Realizirane so bile tri ; dve iz Tolminske OK in ena iz Kraške DK v skupni 
višini 9.500 eur. 
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POSVOJITEV NA RAZDALJO 
Namen 
Namen programa je pomoč otrokom iz socialno šibkih družin v finančni oz. funkcionalni 
obliki. Pomoč je namenjena osnovnim potrebam otroka kakor tudi dejavnostim v prostem 
času, izjemoma pa za plačilo stroškov družine. Program je namenjen tudi za pomoč  otrokom 
ob izrednih, obremenjujočih dogodkih v družini. S pomočjo donatorja- posvojitelja naj tako 
otrok pridobi dodatne možnosti za njegov zdrav celostni razvoj. 
Cilji 
- preprečevanje revščine in socialne izključenosti 
- družini v finančnih težavah pomagati pri oskrbi otrok 
- finančna pomoč družini v stiski ob raznih težkih življenjskih dogodkih 
- omogočanje otrokom obiskovanje izvenšolskih dejavnosti 
- spremljanje družin v stiski, prostovoljec na terenu – kontaktna oseba družine tudi za 

druge oblike pomoči 
- pomoč družini pri zagotavljanju pogojev za zdrav otrokov razvoj 
- širiti možnosti doniranja na mikroravni 
- omogočiti donatorjem direktno finančno pomoč: donator donira konkretno za otroka 

Komu je program namenjen? 
Program je namenjen tistim otrokom iz socialno šibkih družin, ki jim starši ne zmorejo nuditi 
osnovnih življenjskih dobrin in šolanja ter možnosti  aktivnega vključevanja v razne 
dejavnosti. To so tudi otroci iz enostarševskih družin, iz številnih družin, otroci brez staršev, 
otroci s posebnimi motnjami.. 
Program vključuje otroke iz Slovenije, kot tudi iz tujine- Bosne in Hercegovine. 
Izvajalec: Škofijska Karitas Koper 
Vsebina 
Posvojitelji- donator se obvežejo, da bodo najmanj eno leto prispevali za enega otroka 300 
EUR letno oz. 25 EUR mesečno. Potrebe oz. predloge za upravičene otroke za vključitev v 
program pripravijo na DK –OK, kjer se preko leta spremlja otroka oz. družino in pripravijo 
načrt pomoči. Socialna delavka pregleda dokumentacijo o  potrebah in upravičenosti  
predlaganega otroka ter pripravi prioritetni seznam pomoči potrebnih otrok. Za posvojitelja 
pripravi osnovne informacije otroka . V pisarni ŠK KP poslovna tajnica skrbi za računovodski 
potek posvojitve ter stik s posvojiteljem. Stiki med posvojenci in posvojitelji so odvisni od 
želje obeh, največkrat so to praznična voščila, ki se posredujejo preko pisarne. 
Urnik in kraj izvajanja 
Program poteka  celo leto, izvaja se preko pisarne Škofijske Karitas v Solkanu, Skalniška 1, 
5250 Solkan. 
Kontaktna oseba 
Mili Boltar, Skalniška 1, 5250 Solkan,tel. 05 33000233, e mail: karitas.koper@rkc.si,   
Financerji 
Donatorji-posvojitelji. 
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V letu 2015 
Tudi lani je število posvojiteljev padalo. V letu 2015 je bilo tako v program Posvojitve na 
razdaljo vključenih 115 otrok iz Slovenije ter 63 otrok iz Bosne in Hercegovine. Zbranih in 
izplačanih je bilo 34.400,00 EUR za slovenske otroke, za otroke v Banjaluški škofiji pa 
19.100,00 EUR. 



5656 

 

POMOČ ŠOLARJEM – DA BO KORAK V ŠOLO VESEL 

Namen 
Pomoč šolarjem iz socialno šibkih družin.  

Cilj: Preprečevanje socialne izključenosti otrok, pri katerih je zaradi revščine ogrožen njihov 
telesni socialni in čustveni razvoj. 
Komu je program namenjen? 
- Šolarjem iz družin, ki  pri karitas že prejemajo pomoč v hrani 
- Šolarjem iz družin, ki prejemajo DSP 
- Šolarjem iz družin kjer se starši soočajo z brezposelnostjo ter nizkimi ali neizplačanimi 

plačami 
- Šolarjem iz enostarševskih družin ali družin z večjim številom otrok 
- Šolarjem, pri katerih šolska svetovalna služba ugotavlja, da njihovi učenci potrebujejo 

pomoč 
Izvajalec: Škofijska karitas Koper, ŽK, OK, DK 
Vsebina  
Akcija zbiranja zvezkov po šolah, ki se skupaj s kupljenimi zvezki in boni, s katerimi  starši 
kupijo potrebščine v knjigarnah ali plačajo potrebščine v šoli, v centrih karitas razdelijo 
družinam otrok. Za otroke, kjer so ugotovljene večje potrebe se išče druge oblike pomoči 
znotraj karitas (Posvojitev na razdaljo, učna pomoč in počitniški tabori. Ter posredna pomoč 
– pomoč celotni družini s hrano, higienskimi potrebščinami, oblačili, obutvijo in drugimi 
osebnimi predmeti).  

Kraj izvajanja, odgovorni in urnik: Centri karitas Nova Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, 
Portorož, Izola, Sežana, Postojna, Pivka, Tolmin, Bovec, Ajdovščina z dogovorjenim urnikom. 
Kontaktne osebe 
Jožica Ličen, voditeljica odbora za materialno pomoč ŠK, jozica.licen@rkc.si , odgovorni v 
Centrih karitas, voditelji OK, DK , ŽK 

Financerji: FIHO,  Akcije Karitas (Otroci nas potrebujejo, Pokloni zvezek) in razni darovalci 
Utrinek 
Številne družine, matere samohranilke, starši brez zaposlitve ali tisti z minimalno plačo 
dobesedno čakajo in upajo na pomoč. Sodelavci ŽK poznajo tudi družine, ki med letom 
pomoči ne prosijo, zato poskrbijo tudi za te, seveda v okviru svojih zmožnosti. Toda vprašati 
za pomoč otrokom ni težko. Dragoceno pri tem programu je tudi akcija za šole in vrtce 
»Pokloni zvezek.« Tudi tako se dobrota širi, dokaz temu je zapis na dopisnici: »Danes jaz tebi, 
jutri ti meni!« 

V letu 2015 
Poleg bonov in zvezkov je bilo razdeljenih še veliko šolskih torb in drugih potrebščin, ki so jih 
darovalci prinesli v centre karitas. Poleg družin – prejemnikov pomoči v hrani so povabili vse 
družine, pri katerih so zaznali stisko.  
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OK, DK Družine Šolarji Boni Znesek ŠK Znesek OK, DK 

Goriška 248 355 160 4.400 600 

Idrija Cerkno 79 198 198 3.300 1.710 

Ilirska Bistrica 48 97 72 3.600 0 

Istrska 165 277 136 3.495 0 

Kraška 91 144 57 2.800 0 

Postojnska 124 271 140 3.390 170 

Tolminska 298 357 301 5.330 340 

Vipavska 192 480 227 3.300 1.450 

SKUPAJ 1.145 2.179 1.116 29.615 4.270 

V akciji Pokloni zvezek so šole in vrtci zbrali 5.120 zvezkov in drugih potrebščin. 

Po podatkih v poročilih je pomoč pri plačilu kosila prejelo 94 otrok, letovanj in različnih 
taborov se je udeležilo132 otrok, Karitas jev lokalnem okolju pomagala tudi pri različnih 
delavnicah, oratorijih več kot 3.200 otrokom. 

Poleg pomoči s šolskimi potrebščinami so otroci preko ŽK, DK, OK deležni tudi drugih oblik 
materialne in nematerialne pomoči, kar je razvidno iz zbranih podatkov: 
 
Otroci in mladostniki število število neponov. otr.družin 
Vrsta pomoči otrok pomoči št.otrok prej.pomoči 
Šolske potrebščine 2.318       
Kritje kosil, malic 94       
Srečanja in obdarovanja 2.316 1.102     
Obiski na domu in v bolnicah 55 55     
Letovanja in tabori 132 520     
Centri za mlade in otroke 10 0     
Učna pomoč 62 682     
Delavnice in oratoriji 409 877     
Druga pomoč 331 575     
Skupaj 5.727 3.811 3.752 2.259 
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POMOČ OB NARAVNIH NESREČAH  
Namen 
Pomoč družinam in posameznikom ob naravnih nesrečah. 
Cilj 
Ljudem, ki jih prizadenejo naravne ali druge nesreče (neurje, potres, plaz, …) hočemo 
pomagati, da si čim prej uredijo normalno življenje.  
Komu je program namenjen: Prizadetim v naravnih nesrečah 
Izvajalec Škofijska karitas Koper, Dekanijske (Območne) karitas, Župnijske karitas 
Vsebina  
Pomoč ob naravnih nesrečah zagotavljamo s pomočjo pri reševanju stvari  iz poškodovanih 
objektov, pomočjo pri nastanitvi, psihosocialno pomočjo prizadetim (z delavnicami,…), 
zagotovitvijo nujnih stvari za preživetje (obleka, hrana,…) ter pozneje s pomočjo pri obnovi s 
sofinanciranjem obnove domov, pomočjo  v materialu, ter vključitvijo v druge programe 
pomoči Karitas.  
V primeru večjih nesreč ŠK koordinira drugo pomoč (s strani SK, države, tujine ipd). Poznejše 
faze pomoči izvaja ŠK, v prvem trenutku pa se angažirajo ŽK, ter DK, ki jih koordinira ŠK. 
Urnik in kraj izvajanja 
Programi se izvajajo čez celo leto na ozemlju Koprske škofije 
 
Kontaktne osebe 
V.d. ravnatelja Slavko Rebec, slavko.rebec@rkc.si, Jožica Ličen, odbor za materialno pomoč 
jozica.licen@rkc.si voditelji DK, ŽK na kraju, kjer se je nesreča zgodila.  
 
Financerji 
Lastna sredstva ŠK – sklad za naravne nesreče, namensko zbrana sredstva, sredstva 
pridobljena s strani drugih donatorjev (SK, vlada, tuje karitas, podjetja,…)  
 
V letu 2015 smo nadaljevali s plačilom anuitet  prizadetim v plazu v Logu pod Mangartom.  
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POMOČ TUJINI 
Namen: Razvojna in humanitarna pomoč manj razvitim deželam, državam, ki jih je prizadela 
vojna, naravne nesreče ipd. 
Cilj 
Okrepiti partnerske Škofijske karitas in mrežo slovenskih (primorskih) misijonarjev pri 
njihovem uresničevanju karitativnega poslanstva Cerkve.  

Komu je program namenjen: Partnerske Škofijske karitas oz. slovenski misijonarji – kot nosilci 
pomoči ljudem v stiski v njihovem okolju.  
Izvajalec: Škofijska karitas Koper 
Vsebina  
Zbiranje in posredovanje materialnih sredstev in denarja partnerskih karitas in misijonarjem, 
za uresničevanje njihovih karitativnih projektov. Preko partnerske mreže pomoč najbolj 
potrebnim z enkratnimi pošiljkami pomoči ali s stalno pomočjo (posvojitev na razdaljo). 
Pomoč z delovnimi akcijami v tujini. Pomoč pri krepitvi partnerskih karitas (usposabljanje,…)  

Urnik in kraj izvajanja 
Programi se izvajajo čez celo leto. Usmerjeni so predvsem na Škofijsko karitas Banja Luka 
(BIH), ter slovenski misijonarji Centralni Afriki.  

Kontaktne osebe 
v.d. ravnatelja Slavko Rebec, slavko.rebec@rkc.si  in namestnica ravnatelja Jožica Ličen: 
jozica.licen@rkc.si,  

Financerji; Lastna sredstva ŠK, namensko zbrana sredstva v posameznih akcijah 
 

V letu 2015: V postni akciji so se zbirala sredstva za Streho nad glavo. Zbrali smo  15.681 
EUR. Na delovnem taboru smo za material jih porabili 9.824 Eur. 

15. delovni tabor Streha nad glavo se je odvijal od 3. do 14. avgusta v Prijedoru. Trinajst 
člansko ekipo so sestavljali dijaki ŠGV, prof. Andrej, br. Gregor in dva zidarska mojstra. 
Streho nad glavo je dobila tričlanska družina, kjer je oče invalid.  

Letos je naša delavna odprava štela 13 članov, vodilno vlogo je prevzel prof. Andrej, ki je vsak večer 
tudi  daroval sv. mašo v novi prijedorski cerkvi, za razporeditev dela na gradbišču je bil zadolžen br. 
Gregor, za predajanje zidarskega znanja pa sta skrbela vrla zidarja Ivo in Danilo. Poleg dijakov Črta, 
Domna, Tijana in Tadeja ter dijakinj Ane, Katarine, Monike in Anike, je pri delu odločilno vlogo odigral 
Kristjan, ki je skrbel, da se je slišalo vsako mnenje in tako krepil povezanost skupine.  

Utrinek: Anika je zapisala: Naša naloga je bila, da postavimo streho, dokončamo zidove v 
mansardnem delu in naredimo stopnice. Vse zadano smo opravili, pri tem pa nam ni zmanjkalo dobre 
volje. Ko pa so moči ob pritisku vročine in bremen, ki smo jih dvigovali, malo popustile, je iz kombija 
zadonela Golica in druge Avsenikove skladbe, ki so nas ponovno dvignile in vsi napori so bili takoj 
lažji. Uživali smo ob učenju novih stvari, premagovanju naših šibkosti in spoznavanju njihovega jezika 
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in kulture. Zanimivo naj je npr. bilo to, da so gramoz za izdelavo betona pripeljali kar s konjsko 
vprego, česar v Sloveniji praktično ne vidiš več. Izvedeli pa smo, da sta to bila prvovrstna konja, saj sta 
osvojila 1. mesto v vleki debel . Pomemben del tabora pa se mi zdi tudi večerna sveta mašo, ki nas 
je povezala in celoten teden še posebej osmislila. Nanjo smo se vsak dan pripravili in aktivno 
sodelovali med drugim tudi s pesmimi, ki so razveselile tudi vernike prijedorske župnije. Zvečer smo 
spoznavali večerni utrip mesta, a ne do poznih ur, saj smo se zavedali da nas naslednji dan čaka 
odgovorno delo na gradbišču.  

V »Plamenu upanja« so v okviru Posvojitve na razdaljo 63 otrokom iz ŠK Banja Luka 
veroučenci, družine ali posamezniki pomagali s 25 EUR mesečno. Lani je ta pomoč znašala 
19.100 EUR.  

Misijonar Danilo Lisjak je v Ugandi in nekateri dobrotniki na račun Karitas nakazujejo svoj 
dar. Iz teh darov je bil letos kupljen elektro material v znesku 5.231, ki sta ga montirala Ivo 
Saksida in Jože Kalc, ki sta bila kot prostovoljca v misijonu. 
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Programi pridobivanja sredstev 

NAMENSKA POMOČ 
Namen  
Zbrati sredstva za izvajanje različnih programov Škofijske karitas. Darovalcem omogočiti, da s 
simboličnim darom podprejo konkretne programe pomoči. Širiti krog darovalcev in s tem 
senzibilirirati ljudi za različne stiske.  
Cilj 
Vključiti hočemo čim več darovalcev, da se zavežejo za stalno podporo konkretnemu 
programu. Ob tem želimo zbrati sredstva za nemoteno delovanje naših programov. 
Komu je program namenjen 
Posamezniki in družine na ozemlju naše škofije.  
Izvajalec Škofijska karitas Koper 
Vsebina 
Posameznike ali družine vabimo, da se odločijo za mesečni dar najmanj 3 EUR za reševanje 
točno določene stiske:: za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom; starejšim, 
bolnim in drugače prizadetim; otrokom in šolarjem; materam in otrokom v stiski; 
brezdomcem, beguncem in tujcem ali pomoči v tujini.  Dar lahko darovalec nakazuje 
mesečno, na tri mesece, dvakrat ali enkrat letno. Položnice se darovalcem pošlje enkrat 
letno, navadno zraven še kratek pregled uporabe zbranih sredstev in zahvalo. Z dovoljenjem 
darovalca uredimo nakazovanje preko trajnika.  
Urnik in kraj izvajanja 
Skozi vse leto na področju koprske škofije 
Kontaktne osebe 
Voditeljica odbora za materialno pomoč Jožica Ličen, GSM 041 429 713, jozica.licen@rkc.si in 
Silva Fučka, GSM 031 281 175.  
Financerji donacije posameznikov 
 
Utrinek: ob zaključku leta, so poleg položnic, vsi darovalci prejeli zahvalo in sporočilo, koliko 
ljudem smo, tudi z njihovo pomočjo pomagali. Prosili smo jih, da ostanejo zvesti darovalci v 
družini dobrotnikov. Kar nekaj jih je na to obvestilo odgovorilo kar po telefonu in sporočilo, 
da bodo povišali znesek pomoči.  
 
V letu 2015 je bilo vključenih 521 darovalcev. Nekateri darovalci so umrli, drugi so prenehali 
tudi zaradi slabšega materialnega stanja v družini. Razveseljivo je dejstvo, da se novi 
darovalci odločijo za višji prispevek. 271 darovalcev je napisalo, da namen lahko določimo 
sami. Znesek 3 EUR mesečno je za posameznika le simboličen dar, toda v letu 2015 je bilo na 
ta način zbranih 16.816 Eur in uporabljenih po namenu. Ob novoletni zahvali in kratkem 
sporočilu o programih pomoči Karitas smo poslali položnice in obvestilo o porabi sredstev ter 
prošnjo, da ostanejo zvesti darovalci. 
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OK, DK Število  
darovalcev 

Namen Darovalci  
po namenu 

Goriška 112 Socialno ogrožene družine 53 
Idrija Cerkno 46 Ostareli in bolni 41 
Ilirska Bistrica 39 Otroci 53 
Istrska 75 Materam 102 
Kraška 39 Begunci in tujci 1 
Postojnska 51 Drugo 2 
Tolminska 51 Odločite sami 269 
Vipavska 108   
Skupaj 521  521 

 
 

 
 

DAR ZA STISKO 
Namen 
Širiti kulturo darovanja in stalno opozarjati, da so med nami ljudje, ki pomoč potrebujejo in 
dati možnost, da vsak daruje kolikor se je v srcu odločil.  

Cilj 
Biti znamenje in glas tistih, ki pomoč rabijo in zbrati hrano, higienske in šolske potrebščine ali 
dar v denarju za socialno ogrožene družine in posameznike v lokalnem okolju.  

Komu je program namenjen? 
Vsem ljudem dobre volje 
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Izvajalec: Sodelavci karitas na področju koprske škofije 
Vsebina 
Na javnih mestih, kot so banke in pošte so postavljene posode z napisom Dar za stisko in 
znakom Karitas. Enak napis je na košaricah v trgovinah, kjer se skozi vse leto zbira hrana in 
higienski material, pred začetkom šolskega leta pa tudi šolske potrebščine.  

Za praznjenje košaric za hrano ali posod za denarne darove skrbijo sodelavci ŽK, DK, OK, ki 
skrbijo za sodelovanje z zaposlenimi v poslovni enoti in prevoz v lokalni Center karitas oz. za 
nakazilo zbranih sredstev na banko.   

V nekaterih župnijah je že več let navada zbiranja hrane in kmečkih pridelkov, v zadnjem 
času pa je to že ustaljena praksa, ki se začne z oznanilom, zbiranjem in dostavo v Centre 
karitas, kjer se ob ostali hrani deli pomoči potrebnim.  

Urnik in kraj izvajanja 
Skozi vse leto na bankah, poštah, trgovinah in drugih krajih, kjer sprejemajo to pobudo, 
kakor tudi po župnijah.   

Kontaktne osebe 
Voditelji OK, DK, ŽK v sodelovanju s ŠK, odbor za materialno pomoč jozica.licen@rkc.si , GSM 
041 429 713.  

Financerji 
Donacije posameznikov  

Utrinek 
Na tem področju imamo še veliko prostora. Košarice po trgovinah in zbiranje pred prazniki 
pred Hoferjem nas lahko samo opogumlja. Merilo niso neradodarni kupci, temveč 
iznajdljivost, prijaznost in dobra volja sodelavcev. Poleg pogovora z odgovornim v trgovinah, 
bankah, poštah je bilo zraven tudi voščilo sodelavcev Karitas. Marsikje je bil tudi na ta način 
led prebit in vse je steklo dobronamerno.  

Pri zbiranju pomoči za begunce ostaja v mislih starejši gospod, ki je prišel v Center karitas s 
polno potovalko čevljev in rekel: »jaz jih ne rabim, ti reveži pa prav gotovo.« 

V letu 2015 

Podatki o zbranih sredstvih, so navedeni v poročilih OK, DK, ŽK  v skupni številki zbranih 
sredstev. Ob božičnih in velikonočnih praznikih smo se tokrat prav v vseh Hoferjevih 
prodajalnah vključili v akcijo.  Dragoceno pri tem je tudi sodelovanje mladih.  
Prav tako smo izpeljali podobno akcijo za pomoč beguncem in migrantom. V glavnem so bila 
to oblačila, obutev in posteljnina. V tej akciji se je posebej izkazal br. Gregor, ki je dva meseca 
vsak četrtek vozil prostovoljce na Šentilj, da so pomagali pri oskrbi beguncev. Poleg tega je iz 
naših centrov in zamejstva prepeljal veliko količino darovanega.  
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UMETNIKI ZA KARITAS 
Namen 
S pomočjo umetnikov in vseh, ki pri tem sodelujejo, opozarjati na aktualne stiske, s katerimi 
se pri Karitas v določenem letu srečujemo, obenem pa sporočati, da lahko prav vsak 
prostovoljno daruje svoj talen, svoj čas in svoje zanje za ljudi v stiski. 
Cilj 
Organizacija kolonije in potovanje prodajnih razstav po Sloveniji in zamejstvu. Tako širšemu 
občestvu  približati umetnost, ki človeka plemeniti in dobrodelnost, ki ga bogati.  
Komu je program namenjen 
Slikarji in kiparji, galeristi, ljubitelji umetnosti, kupci 
Vsebina 
Na kolonija tretji teden v avgustu zberemo domače in tuje umetnike.  Na 'dan odprtih vrat' 
se udeležencem pridružijo tudi strokovni sodelavci in drugi darovalci, ki želijo svoj likovni 
zapis darovati za ljudi v stiski. Sledijo prodajne razstave. Prva otvoritev je pred Tednom 
karitas na dvorcu Zemono pri Vipavi, kjer se likovnim ustvarjalcem pridružijo še glasbeni 
umetniki. Sledijo razstav v različnih galerijah doma in v tujini. Na njih poleg predstavitve del 
predstavimo poslanstvo Karitas ter opozarjamo na stisko, ki je namen vsakokratne kolonije. 
Neprodana dela so na stalnih razstavah ali plemenitijo prostore za katere so bila namenjena. 
Sredstva zbrana s prodajo del se namenijo za namen, ki je bil napovedan ob razpisu kolonije. 
Urnik in kraj izvajanja 
Kolonija potek avgusta na Sinjem vrhu, potovanje razstav skozi vse leto.  
Kontaktne osebe 
Jožica Ličen, voditeljica projekta Umetniki za karitas , GSM 041 429 713, jozic.licen@rkc.si  
Financerji 
Škofijska karitas, občina Ajdovščina in drugi podporniki kolonije in razstav. 
Utrinek: 
Iz kolonije in razstav je utrinkov veliko. Iz svojega kroga smo stopili med ljudi, za katere ne 
morem trditi, da so po tradiciji del Cerkve, lahko pa z gotovostjo trdim, da so del Jezusove 
zapovedi ljubezni do bližnjega. Stalna spremljevalka kolonij in prodajnih razstav umetnostna 
zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn je v letošnji katalog zapisala: »Namen 
umetnosti je, da izpere vsakodnevni prah iz naših duš. Umetniki na koloniji Umetniki za 
karitas ne le izpirajo prah, ampak v naše duše prinašajo sonce, lepoto, veselje in radost, 
prinašajo tisto, kar je presežno. Sporočajo, da ima umetnost mnogo tistega, kar lahko 
opredelimo s pojmom vsemogočno, ne da bi oskrunili tistega, ki je resnično Vsemogočen. Da, 
tudi ta nam je vsa leta stal ob strani.« 
 
V letu 2015 
21. mednarodna likovna kolonija Umetniki za karitas je potekala na Sinjem vrhu nad 
Ajdovščino od 17. do 21.8. pod geslom »Veselite se življenja« Kolonija in razstave so bile 
posvečene spominu na pokojnega sodelavca, psihologa Bogdana Žorža. Tudi izkupiček 
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posvojenih del je namenjen Skladu Bogdana Žorža za pomoč otrokom. V 21. koloniji 
Umetniki za karitas je za pet dni sodelovalo deset avtorjev, in sicer sedem iz Slovenije ter po 
eden iz Italije, Avstrije in Makedonije. Svoja dela so darovali tudi strokovni sodelavci, 
udeležencev preteklih kolonij in udeležencev dneva odprtih vrat. Skupaj je v katalogu 
zapisanih 97 imen avtorjev, nastalo je 161 likovnih del. Z razstavo nastalih del smo bili v 
septembru povabljeni v Bruselj. Odprtje razstave je bilo na Stalnem predstavništvu RS v 
Bruslju. Umetnike in sodelavce Karitas je spremljal škof Jurij Bizjak.  
Prodajne razstave v letu 2015: Galerija Družina Ljubljana, Državni zbor RS, Ljubljana, 
Lokarjeva galerija Ajdovščina, Galerija Ars sacra Maribor, Ministrstvo za obrambo RS 
Ljubljana, Peterlinova dvorana Trst, Hotel Alp Bovec, Župnijski dom Mengeš, Sveta Gora,  
Knjižnica Murska Sobota, Grošljeva galerija Prevalje, Sinji vrh nad Ajdovščino, Bruselj,  
Besnica pri Kranju, Kulturni dom Moravče, Dvorec Zemono pri Vipavi, Galerija Ars Gorica.  
Stalne prodajne razstave: Kapucinski samostan Vipavski Križ, Občina Ajdovščina, Nova KBM 
Ajdovščina, Galerija Družina Ljubljana,  Karitas vipavske dekanije.  
V letu 2015 je  lastnika našlo 27 del iz leta 2014 in 35 del iz leta 2015, skupni znesek 14.210 
Eur.  
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FINANČNO POROČILO ŠK ZA LETO 2015 

STANJE NA SKLADIH NA DAN 31.12.2015 

 

 
Prihodki Odhodki 

Karitas 58.518,35 63.539,12 
Posvojitev na razdaljo 46.346,98 53.130,00 
Brezdomci 72.346,97 72.346,97 
Izobraževanje in glasila 2.222,10 2.222,10 
Materinski dom Cesta 195,00 6.654,44 
Soča 6.448,44 6.877,52 
ZA upanje 9.500,00 9.463,75 
Sirote v Ugandi 440,00 4.210,35 
Pomoč otrokom 44.655,88 44.655,88 
Popoldan na Cesti... 57.572,58 57.572,58 
Družine v stiski 156.874,31 163.943,63 
Stari, bolni in invalidi 6.211,71 6.211,71 
Streha nad glavo 15.681,92 10.026,47 
Naravne nesreče 2.638,32 5.434,96 
Umetniki za karitas 14.210,80 9.968,39 
Materinski dom Šempeter 3.161,70 3.122,85 
Sklad Bogdana Žorža za otroke 4.207,50 0,00 
Brezdomci-hiša Malorca Ajdovščina 17.945,47 16.999,62 

Skladi skupaj 519.178,03 536.380,34 
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Sklada FIHO in Namenska pomoč nista prikazana, saj so sredstva v njih prenakazana in porabljena na 
drugih skladih.  

V letu 2015 smo zbrali skupaj  588.874,00 €, ki smo jih prejeli iz različnih virov in sicer:  

1. FIHO – Fundacija humanitarnih in invalidskih organizacij - dodeljena sredstva v letu 2015 za 
programe in delovanje v višini 113.841,41 €. 

POMOČ DRUŽINAM  59.755,83 € 
POMOČ STAREJŠIM, BOLNIM INVALIDNIM 0,00 € 
POMOČ OTROKOM 16.649,51 € 
POMOČ ODVISNIKOM 0,00 € 
POMOČ BREZDOMCEM 4.146,05 € 
IZOBRAŽEVANJE ZA ŽK IN GLASILA ŠK 2.222,10 € 
DELOVANJE KARITAS 31.040,96 € 
SKUPAJ  113.841,41 € 

 

2. MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sofinanciralo  program brezdomcev in 
program PNC v skupni vrednosti  63.095,06 €. 

POMOČ BREZDOMCEM 40.468,14 € 
POMOČ OTROKOM - PNC 22.626,92 € 
SKUPAJ 63.095,06 € 

 

3. LOKALNE SKUPNOSTI – Mestna občina Koper ter občine: Koper, Izola, Piran, Ajdovščina, Pivka in 
Vipava  so za programe odobrili sredstva v višini 49.094,17 € 

POMOČ DRUŽINAM 1.700,00 € 
POMOČ BREZDOMCEM 8.478,34 € 
POMOČ STARIM, BOLNIM 1.300,00 € 
POPLDAN NA CESTI 1.576,00 € 
FIN. JAVNIH DEL 36.093,83 € 
SKUPAJ 49.094,17 € 

 

 4. SLOVENSKA KARITAS je na račun ŠK Koper nakazala skupaj 143.797,97 € in sicer : 

KLIC DOBROTE   50.250,00 € 
OTROCI NAS POTREBUJEJO 15.500,00 € 
ZA UPANJE 9.500,00 € 
NE POZABIMO 13.500,00 € 
POMAGAJMO PREŽIVETI 29.250,00 € 
DONACIJE IZ DOHODNINE 16.500,00 € 
STROŠKI EU HRANE 9.797,97 € 
SKUPAJ 143.797,97 € 
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5. ŠKOFIJSKA KARITAS KOPER  je vsa ostala sredstva – 219.045,39 € zbrala v akcijah Posvojitev na 

razdaljo, Namenska pomoč, Streha nad glavo, Korak v šolo, slike iz likovne kolonije Umetniki za 

Karitas, otroci v Afriki, z nabirkami župnij, z darovi dobrotnikov, darovi donatorjev, donacij iz 

dohodnine, prispevki uporabnic Materinskega doma in s prispevki za nočitve v Soči. 

AKCIJE ŠK KOPER 219.045,39 € 
SKUPAJ 219.045,39 € 

 

V letu 2015 se je na vseh skladih Škofijske karitas zbralo za 519.178,03 € sredstev. Iz leta 2014 smo 

prenesli ostanek sredstev na dan 31.12.14 v višini 627.094,42 €; odhodkov je bilo za 536.380,34 €. 

Stanje vseh denarnih sredstev na skladih na dan 31.12.2015 je 609.892,11 €.  

Vsa denarna sredstva so bila porabljena namensko, glede na prijavljene programe na javnih razpisih 

pri FIHO, MDDSZ IN LOKALNIH SKUPNOSTI, glede na namen zbiranja posameznih akcij ter glede na 

namen darovalcev.  

Iz prihodkov namenjenih delovanju Škofijske karitas (FIHO, sredstva donatorjev, obresti,…) se 

pokrivajo tudi stroški delovanja Škofijske karitas. V letu 2015 so ti stroški  znašali 117.406,70 €. 

Stroški delovanja Karitas 2015 

Električna Energija 445,87 
Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 6.209,72 

Drobni inventar in drugi stroški materiala 10.639,25 

Stroški storitev  pri oprav. dejavnosti (pošta , telefon) 4.215,50 

Stroški vzdrževanja 42.366,25 

Stroški najema prevoznih sredstev 195,20 

Vrač. stroškov zaposlencem 5.389,92 
Str. Plačilnega prometa Zavarovalne premije 1.822,61 
Str. Reklame in reprezentance 2.715,41 
Stroški drugih storitev in družbeno koristnega dela 255,23 
Str.int. in osebnih storitev 4.409,98 
Amortizacija OS 1.224,38 
Plače zaposlenih z dajatvami 34.170,52 
Str. Storitev fizičnih oseb  3.346,86 
SKUPAJ 117.406,70 

 

Poročilo pripravila Ljudmila Č. Boltar, računovodkinja ŠK POROČILO O DELOVANJ 
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ŽUPNIJSKIH, DEKANIJSKIH IN OBMOČNIH KARITAS 
V LETU 2015 
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GORIŠKA OBMOČNA KARITAS (dekaniji Nova Gorica in Šempeter) 

 
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 14.176,29 22.230,63 36.406,92 
Prispevki lokalnih skupnosti 35.137,90 17.797,29 52.935,19 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 2.210,00 1.000,00 3.210,00 
Dobrodelne prireditve 5.975,00 8.032,40 14.007,40 
Nabirka nedelje Karitas 0,00 3.010,34 3.010,34 
Darovi dobrotnikov 8.159,45 11.974,67 20.134,12 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 12.216,89 168,00 12.384,89 
Drugo 5.000,00 1.471,24 6.471,24 
Skupaj prihodki brez prenosa 68.699,24 43.453,94 112.153,18 
Skupaj prihodki 82.875,53 65.684,57 148.560,10 
Delovanje       
Stroški poslovanja 9883,67 1485,05 11368,72 
Potrošni material, vzdrževanje  977,73 835,9 1813,63 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 1957,02 325,88 2282,9 
Skupaj stroški delovanja 12.818,42 2.646,83 15.465,25 
Programi       
Pomoč družinam 31.806,61 16.626,75 48.433,36 
Pomoč starejšim 3.610,43 6.947,30 10.557,73 
Pomoč posameznikom 8.712,79 4.670,04 13.382,83 
Pomoč otrokom 5.036,97 6.278,03 11.315,00 
Posredovano na druge Karitas 1.086,37 4.844,01 5.930,38 
Pomoč tujini 0,00 635,00 635,00 
Drugo 0,00 1.133,89 1.133,89 
Skupaj programi 50.253,17 41.135,02 91.388,19 
Skupaj izdatki 63.071,59 43.781,85 106.853,44 
Saldo 31.12.2015 19.803,94 21.902,72 41.706,66 

 
Goriška OK deluje na področju celotnega Goriškega pastoralnega območje, ŽK oz. MŽK je 
ustanovljena v 41 župnijah. Srečanj OK je bilo 17, ŽK pa 182. OK povezuje 255 stalnih in 205 
občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  19.154 ur prostovoljnega dela. Na podlagi 
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 192.756 EUR. 
Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo dva Centra karitas, in sicer v  Novi Gorici in 
Grgarju. 
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
 
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in GOK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 5.696 pogovorov, 115 laičnih svetovanj, 65 



7272 

 

spremljanj z načrtom, 20 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom, 7 se jih je 
udeležilo delavnice. 
 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 565 družin in 251 
posameznika. V Centru karitas v Novi Gorici in Grgarju je bilo pripravljenih 5.696 paketov za 
1.678 oseb. Družine in posamezniki so si lahko izbrali tudi oblačila, obutev in druge uporabne 
predmete.  
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Novi Gorici in Grgarju nabavila 
14.450 kg hrane, hrane EU je bilo 29.670 kg, sadja iz Embarga 10.528 kg iz lastnih sredstev je 
bilo kupljene 8.634 kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah 
je bilo 4.855  kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 68.137 kg/l, 
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 81.763 EUR.  
 
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 541 prosilcev v skupnem 
znesku 56.640 Eur. Na ŠK so usmerili 18 prošenj, ta pomoč je znašala 3.512 Eur.  
 
Pomoč otrokom: 248 družin je za 355 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 5.000 
EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 11.315 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo na Goriškem vključenih 1.749 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 1.799 obiskov po 
domovih in 1.761 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je 
udeležilo  806 starejših, romanj pa 97. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom 
položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je 
na različne načine dotaknila 4.960 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 10.558 
EUR. 
 
Renata Vončina, voditeljica Goriške OK, utrinek:  V letu 2015, ki je obeleževalo 25. obletnico ustanovitve 
Karitas v naši državi, škofijah, dekanijah in župnijah smo obeležili kar nekaj dogodkov, ki so nakazovali na to kar 
se je zgodilo, da je naš ljubljeni Papež Frančišek razglasil na dan brezmadežne »Leto božjega usmiljenja«: 
- Družba Mercator nam je dala v najem prostore v Novi Gorici na ulici Gradnikovih brigad 63, ki smo jih uredili in 
z slovesno mašo, ki jo je daroval naš koprski škof   dr. Jurij Bizjak ter s slovesnostjo le- te tudi uradno odprli 23. 
junija 2015. 
- MONG, je sedmim družinam in dvema posameznikoma namenila sredstva iz postavke sredstev od 
uporabljenih drsalk v Božično Novoletnem času v višini 4.488 eur. 
- V mesecu avgustu je darovalec, ki želi ostati neimenovan  ob praznovanju svojega okroglega ljubileja namenil 
denarno pomoč eni družini iz banjške planote, jo obiskal in obdaril.  
- 3. septembra smo skupaj s še 23. konzorcijskimi partnerji slavnostno predali v namen »INFORMACIJSKO 
PISARNO«, za katero smo odstopili del naših prostorov. Služila bo vsem ljudem, ki se znajdejo  v stiski za pomoč 
pri pridobivanju informacij iz sociale in zdravstva. 
- 9. oktobra smo v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici organizirali 3. dobrodelni koncert »GORIŠKA 
DLAN« , ki je bil velika promocija za GOK in nastopajoče. 
Izkupiček smo namenili za pomoč posameznikom ( invalidi, bolni, osamljeni, migranti,…)      
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DEKANIJSKA KARITAS IDRIJA – CERKNO 

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 1.276,42 7.736,01 9.012,43 
Prispevki lokalnih skupnosti 3.900,00 1.158,00 5.058,00 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 0,00 0,00 0,00 
Dobrodelne prireditve 0,00 1.488,90 1.488,90 
Nabirka nedelje Karitas 1.801,72 2.041,29 3.843,01 
Darovi dobrotnikov 100,00 6.469,23 6.569,23 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 5.334,64 0,00 5.334,64 
Drugo 571,61 970,43 1.542,04 
Skupaj prihodki brez prenosa 11.707,97 12.127,85 23.835,82 
Skupaj prihodki 12.984,39 19.863,86 32.848,25 
Delovanje       
Stroški poslovanja 2202,4 122,1 2324,5 
Potrošni material, vzdževanje  0 34,6 34,6 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 0 245,2 245,2 
Skupaj stroški delovanja 2.202,40 401,90 2.604,30 
Programi       
Pomoč družinam 4.651,54 5.131,22 9.782,76 
Pomoč starejšim 0,00 1.701,15 1.701,15 
Pomoč posameznikom 404,27 595,25 999,52 
Pomoč otrokom 3.817,32 2.670,28 6.487,60 
Posredovano na druge Karitas 1.801,72 1.309,08 3.110,80 
Pomoč tujini 0,00 0,00 0,00 
Drugo 0,00 1.325,98 1.325,98 
Skupaj programi 10.674,85 12.732,96 23.407,81 
Skupaj izdatki 12.877,25 13.134,86 26.012,11 
Saldo 31.12.2015 107,14 6.729,00 6.836,14 

 
 
DK Idrija - Cerkno deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK  je ustanovljena v 12 

župnijah dekanije Idrija Cerkno. Srečanj DK je bilo 8, ŽK pa 45. DK povezuje 128 stalnih in 78 

občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  3.493 ur prostovoljnega dela. Na podlagi 

Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 36.141 EUR. 

Organizirano z objavljenimi uradnimi urami imajo  Center karitas v Idriji.  

Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
 

Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centru karitas 1.143 pogovorov. 
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Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 219 družin in 58 
posameznikov. V Centru karitas v Idriji je bilo pripravljenih 1.143 paketov za 670 oseb. 
Družine in posamezniki so si lahko izbrali tudi oblačila, obutev in druge uporabne predmete. 
 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Idriji nabavila 5.170 kg hrane, 
hrane EU je bilo 9.626 kg, sadja iz Embarga 8.288 kg iz lastnih sredstev je bilo kupljene 4.652 
kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 346  kg. 
Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 28.082 kg/l, maloprodajna oz. 
ocenjena vrednost je 33.634 EUR.  
 
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 135 prosilcev v skupnem 
znesku 7.341 Eur. Na ŠK so usmerili 6 prošenj, ta pomoč je znašala 1.210 Eur.  
 
Pomoč otrokom: 79 družin je za 198 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 5.010 
EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 6.488 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo v dekaniji Idrija Cerkno vključenih 642 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 301 obisk po domovih in 
461 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je udeležilo  363 
starejših, romanj pa 47. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom položnic, 
kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu.  Pomoč Karitas se je na 
različne načine dotaknila 1.199 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 1.701 EUR. 
 

Katarina Filipč, voditeljica DK, utrinek: V letu 2015 se na našem področju, hvala Bogu, ni dogajalo kaj 
posebnega kar  bi zahtevalo posebno akcijo  Karitas. Tako smo se v glavnem ukvarjali s tekočimi problemi, se 
odzivali na prošnje posameznih prosilcev pomoči. Glede na zelo omejena sredstva s katerimi razpolaga  DK, 
smo več prošenj posredovali na ŠK. Zaradi zakasnitve dobav evropske hrane, se je skladišče v Idriji večkrat 
znašlo skoraj prazno in je bilo za delitve paketov nujno nabaviti hrano iz sredstev DK in ŽK Idrija in MŽK 
Cerkljanske. Za spremljevalne ukrepe še nismo našli zadovoljivega načina, temu se moramo v letu 2016 še 
posebej posvetiti. Hvaležni smo Jožici Ličen, ki je tudi v Idriji predavala na temo »Lačen sem bil in ste mi dali 
jesti«, sama pa bi se ji še posebej rada zahvalila za povabilo v Bruselj, kar je bilo zares eno lepo in bogato 
doživetje. Hvala vsem sodelavcem in sodelavkam ki vzorno skrbijo za Center Karitas v Idriji in hvala vsem 
sodelavcem ŽK in MŽK  na našem izjemno obširnem območju, za neštete ure, ki jih poklanjate pomoči 
potrebnim in hvala donatorjem, ki s svojimi prispevki namenjate kamenček v mozaik dobrodelnosti.  
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DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA 

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 4.543,79 1.482,11 6.025,90 
Prispevki lokalnih skupnosti 3.486,61 200,00 3.686,61 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 0,00 0,00 0,00 
Dobrodelene prireditve 0,00 12,69 12,69 
Nabirka nedelje Karitas 623,55 1.344,15 1.967,70 
Darovi dobrotnikov 944,35 3.419,43 4.363,78 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 2.323,80 0,00 2.323,80 
Drugo 800,00 0,00 800,00 
Skupaj prihodki brez prenosa 8.178,31 4.976,27 13.154,58 
Skupaj prihodki 12.722,10 6.458,38 19.180,48 
Delovanje       
Stroški poslovanja 177,63 25,16 202,79 
Potrošni material, vzdževanje  0 0 0 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 0 167,3 167,3 
Skupaj stroški delovanja 177,63 192,46 370,09 
Programi       
Pomoč družinam 3.769,88 87,25 3.857,13 
Pomoč starejšim 675,90 460,60 1.136,50 
Pomoč posameznikom 64,15 0,00 64,15 
Pomoč otrokom 1.530,00 200,00 1.730,00 
Posredovano na druge Karitas 0,00 500,00 500,00 
Pomoč tujini 0,00 220,00 220,00 
Drugo 0,00 1.161,92 1.161,92 
Skupaj programi 6.039,93 2.629,77 8.669,70 
Skupaj izdatki 6.217,56 2.822,23 9.039,79 
Saldo 31.12.2015 6.504,54 3.636,15 10.140,69 

 

DK Ilirska Bistrica deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 6 
župnijah. Srečanj DK je bilo 7, prav toliko srečanj ŽK. DK povezuje 65 stalnih in 346 občasnih  
prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  5.920 ur prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o 
prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela  61.160 EUR. 
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo Center karitas v Ilirski Bistrici..  
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 826 pogovorov, 590 laičnih svetovanj,  120 
prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom, 150 se jih je udeležilo delavnice. 
 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 192 družin in 79 
posameznikov. V Centru karitas v Ilirski Bistrici je bilo pripravljenih 826 paketov za 749 oseb.  
 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Ilirski Bistrici nabavila 6.287 kg 
hrane, hrane EU je bilo 11.186 kg, sadja iz Embarga 4.480 kg iz lastnih sredstev je bilo 
kupljene 830 kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 
1.290  kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 24.073 kg/l, 
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 28.887 EUR.  
 
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 41 prosilcev v skupnem 
znesku 3.091 Eur.  
 
Pomoč otrokom: 48 družin je za 97 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 3.600 
EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 1.730 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo v dekaniji Ilirska Bistrica vključenih 277 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 990 obiskov po domovih 
in 3.762 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je udeležilo  165 
starejših. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom položnic, kakor tudi z 
izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na različne načine 
dotaknila 5.452 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 1.136 EUR. 
 
 
Božidara Česnik, voditeljica DK, utrinek: Leto 2015 je bilo v naših krajih bolj umirjeno kot leto prej. Vode so nas 
obiskale v zadovoljivih količinah ne v tako velikih in raznovrstnih kot v letu 2014. V Karitas se nam v glavnem 
ponavljajo utečene dejavnosti, tudi sodelavci in prejemniki naših pomoči smo v glavnem isti. Trudimo se, da bi 
pritegnili nove sodelavce a ostajamo le stari in zanesljivi. Prejemniki naših pomoči so tudi novi, zaradi družbenih 
dogajanj, ki jih vsi dobro poznamo. Marsikdo pa delo tudi dobi, ne samo izgubi. Proti koncu leta se nam je 
skladišče s hrano kar pošteno izpraznilo, nikoli pa ni bilo prazno. Poiskali in nagovorili smo dobre ljudi in prejeli 
marsikaj, da smo lahko razdelili naprej. 
Ne morem mimo starejših. Ti so nas vedno veseli. Prijetno je naše medgeneracijsko druženje v našem domu 
starejših občanov, veseli so naših obiskov ob praznikih in radi pridejo na duhovno družabna srečanja v domače 
cerkve. Prav starejši nas povezujejo iz vseh generacij in prav vse redne iz občasne sodelavce, ki pri dejavnostih s 
starejšimi sodelujemo. 
Vsako leto se trudimo, da bi Karitas zaživela po vse župnijah v dekaniji. Žal smo neuspešni. V letu 2015 se ni nič 
dogajalo v MŽK, ki je pokrivala tri župnije. 
Sodelujemo tudi s humanitarnimi organizacijami v občini. Decembrske delavnice za otroke iz družin , ki 
prejemajo pomoč pri nas in na Rdečem križu so nas združile v skupnih pripravah in izvedbi delavnic za otroke in 
klepetu ob kavi za starše teh otrok. Otrokom smo pripravili tudi skupno darilo.    
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ISTRSKA OBMOČNA KARITAS (dekanija Dekani in Koper) 

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 395,85 16.544,07 16.939,92 
Prispevki lokalnih skupnosti 0,00 0,00 0,00 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 0,00 292,30 292,30 
Dobrodelne prireditve 355,04 1.270,25 1.625,29 
Nabirka nedelje Karitas 2.072,56 1.570,76 3.643,32 
Darovi dobrotnikov 8.244,35 9.281,48 17.525,83 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 3.330,00 0,00 3.330,00 
Drugo 0,02 2.583,35 2.583,37 
Skupaj prihodki brez prenosa 14.001,97 14.998,14 29.000,11 
Skupaj prihodki 14.397,82 31.542,21 45.940,03 
Delovanje       
Stroški poslovanja 3776,64 267,5 4044,14 
Potrošni material, vzdževanje  671,24 105,91 777,15 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 0 422 422 
Skupaj stroški delovanja 4.447,88 795,41 5.243,29 
Programi       
Pomoč družinam 2.178,63 3.286,69 5.465,32 
Pomoč starejšim 0,00 2.423,00 2.423,00 
Pomoč posameznikom 0,00 1.411,85 1.411,85 
Pomoč otrokom 3.940,00 2.220,00 6.160,00 
Posredovano na druge Karitas 0,00 945,87 945,87 
Pomoč tujini 0,00 400,00 400,00 
Drugo 1.442,25 1.577,30 3.019,55 
Skupaj programi 7.560,88 12.264,71 19.825,59 
Skupaj izdatki 12.008,76 13.060,12 25.068,88 
Saldo 31.12.2015 2.389,06 18.482,09 20.871,15 

 

Istrska območna Karitas deluje na področju celotnega Istrskega pastoralnega območje, ŽK 
oz. MŽK je ustanovljena v 25 župnijah. Srečanj OK je bilo 4, ŽK pa 111. OK povezuje 143 
stalnih in 125 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  9.459 ur prostovoljnega 
dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 
98.893 EUR. 
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami imajo tri Centre karitas: Koper, Portorož in Izola. 
Poleg tega imajo za večje količine hrane skladišče v Sv. Antonu. 
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in IOK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 3.565 pogovorov, 79 laičnih svetovanj, 31 
spremljanj z načrtom, 6 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom, 27 se jih je 
udeležilo delavnice. 
 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 683 družin in 366 
posameznikov. V Centrih karitas v Kopru, Izoli in Portorožu je bilo pripravljenih 3.565 
paketov za 2.446 oseb. Družine in posamezniki so si lahko izbrali tudi oblačila, obutev in 
druge uporabne predmete. 
 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Kopru, Izoli in Portorožu nabavila 
16.755 kg hrane, hrane EU je bilo 36.048 kg, sadja iz Embarga 20.160 kg iz lastnih sredstev je 
bilo kupljene 3.900 kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah 
je bilo 3.139  kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 80.002 kg/l, 
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 96.003 EUR.  
 
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 183 prosilcev v skupnem 
znesku 7.080 Eur. Na ŠK so usmerili 25 prošenj, ta pomoč je znašala 4.103 Eur.  
 
Pomoč otrokom: 165 družin je za 277 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 3.495 
EUR bonov, poleg tega so OK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 6.160 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo v Istrski OK vključenih 365 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 866 obiskov po domovih 
in 2.597 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je udeležilo  381 
starejših, romanj pa 40. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom položnic, 
kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na 
različne načine dotaknila 3.761 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 2.423 EUR. 
 

Utrinek: Pavla Brec, voditeljica OK: Trudimo se, da med prostovoljce vključimo čim več mlajših. Preteklo leto je 
bilo zelo pomembno zaradi praznovanja 25-letnice Karitas v slovenskem in škofijskem merilu. V velikem številu 
smo se zbrali v koprski stolnici pri sveti maši, potem smo se preselili v čudovito cerkvico Sv. Blaža, kjer je bilo 
odprtje razstave Umetniki za karitas, družabno srečanje s pogostitvijo pa smo pripravili na škofijskem dvorišču. 
Priprave na ta dogodek so za naše sodelavke in sodelavce pomenile dodatno skrb in delo, vendar smo se po 
najboljši moči potrudili in z zadovoljstvom udeležencev je bil poplačan naš trud.  
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KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS 

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 22.246,24 7.129,41 29.375,65 
Prispevki lokalnih skupnosti 2.287,80 762,77 3.050,57 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 0,00 0,00 0,00 
Dobrodelne prireditve 0,00 620,40 620,40 
Nabirka nedelje Karitas 917,40 289,76 1.207,16 
Darovi dobrotnikov 895,14 4.253,68 5.148,82 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 1.716,00 0,00 1.716,00 
Drugo 1.974,00 2.060,00 4.034,00 
Skupaj prihodki brez prenosa 7.790,34 7.986,61 15.776,95 
Skupaj prihodki 30.036,58 15.116,02 45.152,60 
Delovanje       
Stroški poslovanja 317,47 50 367,47 
Potrošni material, vzdževanje  0 730 730 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 0 0 0 
Skupaj stroški delovanja 317,47 780,00 1.097,47 
Programi       
Pomoč družinam 4.437,86 2.514,75 6.952,61 
Pomoč starejšim 1.174,61 1.071,56 2.246,17 
Pomoč posameznikom 744,90 1.253,13 1.998,03 
Pomoč otrokom 769,58 452,46 1.222,04 
Posredovano na druge Karitas 0,00 2.014,93 2.014,93 
Pomoč tujini 0,00 116,00 116,00 
Drugo 0,00 166,00 166,00 
Skupaj programi 7.126,95 7.588,83 14.715,78 
Skupaj izdatki 7.444,42 8.368,83 15.813,25 
Saldo 31.12.2015 22.592,16 6.747,19 29.339,35 

 

 
Kraška dekanijska Karitas deluje na področju celotne Kraške dekanije, ŽK oz. MŽK je 
ustanovljena v 28 župnijah. Srečanj DK je bilo 6, ŽK pa 28. DK povezuje 166 stalnih in 48 
občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  3.275 ure prostovoljnega dela. Na 
podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 31.815 EUR. 
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo Center karitas v Sežani.  
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
 
Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 850 pogovorov.  
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Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 127 družin in 35 
posameznikov. V Centru karitas v Sežani je bilo pripravljenih 850 paketov za 413 oseb. 
Družine in posamezniki so si lahko izbrali tudi oblačila, obutev in druge uporabne predmete.  
  
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Sežani nabavila 3.112 kg hrane, 
hrane EU je bilo 9.626 kg, sadja iz Embarga 4.480 kg iz lastnih sredstev je bilo kupljene 340 kg 
hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je bilo 650  kg . Skupna 
teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 18.208 kg/l, maloprodajna oz. ocenjena 
vrednost je 21.850 EUR.  
 
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 83 prosilcev v skupnem 
znesku 8.611 Eur.  
 
Pomoč otrokom: 91 družin je za 144 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 2.800 
EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 1.222 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo v Kraški dekaniji vključenih 663 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 855 obiskov po domovih 
in 660 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je udeležilo  272 
starejših, romanj pa 40. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom položnic, 
kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na 
različne načine dotaknila 1.847 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 2.246 EUR. 
 

Nataša Godina, voditeljica Kraške DK, utrinek: V letu 2015 smo se  morali začasno preseliti. Novi  lokacija je 
zelo neprimerna, hrano EU   skladiščimo  v garaži, ki je neogrevana in sodelavci, ki tukaj vsak drugi teden delijo v 
mrazu so dejansko vredni vse pohvale. 
Upamo, da bomo naleteli na razumevanje po nujni potrebi novih prostorov, kjer se bomo dobro 
počutili tako sodelavci kot tudi prejemniki pomoči. 
Stiske družin in posameznikov smo skušali blažiti v okviru danih možnosti, predvsem pri 
plačilu položnic za elektriko, najemnino , vodo in komunalo. 
Najbolj pa smo zadovoljni, da nismo zavrnili nobenega prosilca pomoči. 
Poskrbeli smo, da kljub izpadu dobave EU naše police v skladišču niso bile prazne. 
Potrebujemo pa nove sodelavce, ki pa jih je težko dobiti. 
Upajmo, da bo letošnje leto za vse boljše. 
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POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS 

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 1.332,54 7.085,61 8.418,15 
Prispevki lokalnih skupnosti 0,00 10.192,00 10.192,00 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 0,00 1.000,00 1.000,00 
Dobrodelene prireditve 0,00 0,00 0,00 
Nabirka nedelje Karitas 597,73 0,00 597,73 
Darovi dobrotnikov 0,00 2.854,10 2.854,10 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 0,00 0,00 0,00 
Drugo 0,00 0,00 0,00 
Skupaj prihodki brez prenosa 597,73 14.046,10 14.643,83 
Skupaj prihodki 1.930,27 21.131,71 23.061,98 
Delovanje       
Stroški poslovanja 0 1206,99 1206,99 
Potrošni material, vzdževanje  0 1447,45 1447,45 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 0 23,68 23,68 
Skupaj stroški delovanja 0,00 2.678,12 2.678,12 
Programi       
Pomoč družinam 201,65 3.989,98 4.191,63 
Pomoč starejšim 250,00 2.351,71 2.601,71 
Pomoč posameznikom 0,00 405,82 405,82 
Pomoč otrokom 200,00 1.861,62 2.061,62 
Posredovano na druge Karitas 0,00 0,00 0,00 
Pomoč tujini 0,00 0,00 0,00 
Drugo 0,00 400,00 400,00 
Skupaj programi 651,65 9.009,13 9.660,78 
Skupaj izdatki 651,65 11.687,25 12.338,90 
Saldo 31.12.2015 1.278,62 9.444,46 10.723,08 

 

Postojnska dekanijska Karitas deluje na področju celotne Postojnske dekanije. ŽK oz. MŽK 
je ustanovljena v 11 župnijah. Srečanj DK je bilo 6 DK, ŽK pa 79. DK povezuje 120 stalnih in 
46 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  24.621 ur prostovoljnega dela. Na 
podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 207.821 
EUR. 
 
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami imajo dva Centra karitas in sicer v Pivki in 
Postojni, glede na to, da je Postojnski center premajhen za večjo količino hrane, to ob 
dobavah skladiščijo na Mačkovcu.  
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 4.649 pogovorov, 481 laičnih svetovanj, 54 
spremljanj z načrtom, 29 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom.  
 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 375 družin in 115 
posameznika. V Centru karitas v Postojni in Pivki je bilo pripravljenih 4.649 paketov za 1.090 
oseb. Družine in posamezniki so si lahko izbrali tudi oblačila, obutev in druge uporabne 
predmete. 
 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Postojni in Pivki nabavila 9.514 kg 
hrane, hrane EU je bilo 18.718 kg, sadja iz Embarga 7.504 kg iz lastnih sredstev je bilo 
kupljene 6.048 kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je 
bilo 14.355  kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 56.139 kg/l, 
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 67.367 EUR.  
 
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 70 prosilcev v skupnem 
znesku 2.482 Eur. Na ŠK so usmerili 5 prošenj, ta pomoč je znašala 996 Eur.  
 
Pomoč otrokom: 124 družin je za 271 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 3.560 
EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 2.062 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo v Postojnski dekaniji vključenih 880 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 699 obiskov po domovih 
in 706 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je udeležilo  273 
starejših. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom položnic, kakor tudi z 
izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč Karitas se je na različne načine 
dotaknila 1.678 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 2.602 EUR. 
 
 
Zinka Vadnjal, voditeljica Postojnske DK, utrinek: Poseben uspeh je doživelo praznovanje 25 letnice Karitas v 
naši dekaniji. 19.aprila smo organizirali pohod. Sodelavke in sodelavci iz postojnske občine so začeli pohod v 
Hruševju, iz pivške pa v Selcah cca 2,5 km. Skupaj smo se dobili v Orehku, kjer smo imeli sveto mašo in po maši 
druženje ob dobrotah sodelavk Karitas. Sveto mašo je daroval gospod dekan Ervin Mozetič ob sodelovanju 
ostalih dekanijskih duhovnikov in blagoslovil dva kipa svetega Jožefa. Kipa sta obiskala 25 cerkva na 
postojnskem in 25 cerkva na pivškem. V vsaki cerkvi je bila molitvena ura za brezposelne. Povsod se je molitve 
udeležilo veliko  vernikov. 
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TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS  (dekaniji Tolmin in Kobarid) 

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 19.699,93 7.411,04 27.110,97 
Prispevki lokalnih skupnosti 3.517,50 2.358,11 5.875,61 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 1.300,00 0,00 1.300,00 
Dobrodelene prireditve 0,00 1.591,79 1.591,79 
Nabirka nedelje Karitas 1.846,76 1.300,50 3.147,26 
Darovi dobrotnikov 15.422,00 1.932,78 17.354,78 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 8.520,00 0,00 8.520,00 
Drugo 22,44 1.922,00 1.944,44 
Skupaj prihodki brez prenosa 30.628,70 9.105,18 39.733,88 
Skupaj prihodki 50.328,63 16.516,22 66.844,85 
Delovanje       
Stroški poslovanja 862,08 343,19 1205,27 
Potrošni material, vzdževanje  216,81 201,64 418,45 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 0 105,86 105,86 
Skupaj stroški delovanja 1.078,89 650,69 1.729,58 
Programi       
Pomoč družinam 5.715,56 1.314,40 7.029,96 
Pomoč starejšim 556,27 2.598,70 3.154,97 
Pomoč posameznikom 814,10 181,35 995,45 
Pomoč otrokom 9.383,62 746,62 10.130,24 
Posredovano na druge Karitas 0,00 1.585,20 1.585,20 
Pomoč tujini 13.147,00 650,00 13.797,00 
Drugo 241,20 314,00 555,20 
Skupaj programi 29.857,75 7.390,27 37.248,02 
Skupaj izdatki 30.936,64 8.040,96 38.977,60 
Saldo 31.12.2015 19.391,99 8.475,26 27.867,25 

 
Tolminska območna Karitas deluje na področju celotnega Tolminskega pastoralnega 
območje, ŽK oz. MŽK je ustanovljena v 22 župnijah. Srečanj OK je bilo 9, srečanj ŽK pa 60. 
OK povezuje 120 stalnih in 81 občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  11.073 ur 
prostovoljnega dela. Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega 
prostovoljnega dela 108.809 EUR. 
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, imajo dva Centra karitas, in sicer v Tolminu in 
Bovcu.  
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in TOK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 4.120 pogovorov, 526 laičnih svetovanj, 354 
spremljanj z načrtom, 2 prejemnika sta bila usmerjenih k strokovnjakom, 35 se jih je 
udeležilo preventivne delavnice. 
 
 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 447 družin in 297 
posameznika. V Centru karitas v Tolminu in Bovcu je bilo pripravljenih 4.120 paketov za 
2.139 oseb. Družine in posamezniki so si lahko izbrali tudi oblačila, obutev in druge uporabne 
predmete. 
 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Tolminu in Bovcu nabavila 12.158 
kg hrane, hrane EU je bilo 25.288 kg, sadja iz Embarga 7.560 kg iz lastnih sredstev je bilo 
kupljene 1.461 kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je 
bilo 292  kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 46.759 kg/l, 
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 56.110 EUR.  
 
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 135 prosilcev v skupnem 
znesku 6.816 Eur. Na ŠK so usmerili 1 prošnjo, ta pomoč je znašala 252 Eur.  
 
Pomoč otrokom: 298 družin je za 357 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 5.670 
EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 6.488 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo na območju Tolminske OK vključenih 445 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 1.160 obiskov po 
domovih in 719 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je 
udeležilo  405 starejših, romanj pa 35. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali plačilom 
položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu.  Pomoč Karitas se je 
na različne načine dotaknila 2.430 starejših. Za izpeljavo vseh programov so porabili 3.155 
EUR. 
 
Utrinek: Darja Leban Obid, voditeljica Tolminske OK: Ko se z mislimi popeljem skozi leto 2015 in poskušam 
izluščiti dogodke oziroma aktivnosti, ki naj bi nekako zaznamovale in izstopale v tem letu, se pred menoj zavrti: 
razdeljevanje hrane in oblačil, počitnice za otroke in družine, obiski bolnih in starejših, zbiranje oblačil za 
begunce, pogovori s prejemniki pomoči,… Prav pri slednjih smo vložili veliko več truda in energije kot prejšnja 
leta, saj smo hoteli, da bi bili le-ti nekoliko drugačni. Želeli smo, da bi prejemniki pomoči začutili sprejetost, 
predvsem pa smo jim hoteli povrniti upanje in dostojanstvo. Konec leta pa je bil zaznamovan z iskanjem 
primernih prostorov za center karitas v Tolminu. V trenutku smo se spremenili iz tistega, ki daje, v tistega, ki 
išče in prosi. Kako tanka je ta meja v našem vsakdanjem življenju! Upamo, da bomo v tem letu Božjega 
usmiljenja, stopili skozi vrata novih prostorov, kjer bo lahko vsak, ki skoznje vstopi, občutil ljubezen, upanje, 
sprejetost,… 
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KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE 

Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 28.496,00 4.257,21 32.753,21 
Prispevki lokalnih skupnosti 7.971,00 200,00 8.171,00 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 3.200,00 0,00 3.200,00 
Dobrodelne prireditve 0,00 1.354,10 1.354,10 
Nabirka nedelje Karitas 2.300,00 1.171,07 3.471,07 
Darovi dobrotnikov 31.980,00 2.994,18 34.974,18 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 6.900,00 250,00 7.150,00 
Drugo 17.460,00 457,20 17.917,20 
Skupaj prihodki brez prenosa 69.811,00 6.426,55 76.237,55 
Skupaj prihodki 98.307,00 10.683,76 108.990,76 
Delovanje       
Stroški poslovanja 6361 105 6466 
Potrošni material, vzdrževanje  670 70,33 740,33 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 6165 0 6165 
Skupaj stroški delovanja 13.196,00 175,33 13.371,33 
Programi       
Pomoč družinam 31.584,00 1.481,00 33.065,00 
Pomoč starejšim 7.016,00 1.432,06 8.448,06 
Pomoč posameznikom 2.410,00 124,39 2.534,39 
Pomoč otrokom 12.121,00 710,00 12.831,00 
Posredovano na druge Karitas 0,00 2.654,27 2.654,27 
Pomoč tujini 0,00 365,00 365,00 
Drugo 0,00 400,22 400,22 
Skupaj programi 53.131,00 7.166,94 60.297,94 
Skupaj izdatki 66.327,00 7.342,27 73.669,27 
Saldo 31.12.2015 31.980,00 3.341,49 35.321,49 

 

Karitas vipavske dekanije deluje na področju celotne dekanije, ŽK oz. MŽK je ustanovljena 
v  vseh 24 župnijah. Srečanj DK je bilo 10, ŽK pa 104.  DK povezuje 227 stalnih in 507 
občasnih  prostovoljcev, ki so v letu 2015 opravili  28.668 ur prostovoljnega dela. Na podlagi 
Zakona o prostovoljstvu je vrednost opravljenega prostovoljnega dela 283.144 EUR. 
 
Organizirano, z objavljenimi uradnimi urami, je Center karitas s skladiščem v Ajdovščini ter 
Centralno skladišče ŠK, ki ga vodijo prostovoljci.   
Sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, predvsem pa zaznavajo stiske in iščejo 
poti, da nanje odgovarjajo celostno, predvsem pa spoštljivo. 
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Pomoč ljudem v različnih stiskah je tekla preko ŽK, MŽK in DK.  Pri spremljevalnih ukrepih 
prejemnikov pomoči je bilo v Centru karitas 1.926 pogovorov, 301 laičnih svetovanj, 39 
spremljanj z načrtom, 15 prejemnikov je bilo usmerjenih k raznim strokovnjakom.  
 
Pomoč družinam in posameznikom: pomoč v hrani je prejemalo 442 družin in 144 
posameznikov. V Centru karitas v Ajdovščini je bilo pripravljenih 1.926 paketov za 1.768 
oseb. Družine in posamezniki so si lahko izbrali tudi oblačila, obutev in druge uporabne 
predmete, pa tudi pohištvo in različno opremo.  
 
Za redno izvajanje materialne pomoči je ŠK za skladišče v Ajdovščini nabavila 13.810 kg 
hrane, hrane EU je bilo 25.310 kg, sadja iz Embarga 11.480 kg iz lastnih sredstev je bilo 
kupljene 11.720 kg hrane, darovane in zbrane hrane v košaricah po trgovinah in župnijah je 
bilo 22.007 kg . Skupna teža razdeljene hrane in higienskih potrebščin je bila 84.327 kg/l, 
maloprodajna oz. ocenjena vrednost je 101.192 EUR. 
  
Finančno pomoč pri plačilu položnic in drugih stroškov  je prejelo 277 prosilcev v skupnem 
znesku 23.879.  
 
Pomoč otrokom: 192 družin je za 480 šolarjev prejelo različne šolske potrebščine in za 4.750 
EUR bonov, poleg tega so DK in ŽK namenile za pomoč otrokom še dodatnih 12.831 EUR. V 
različne programe pomoči je bilo v Vipavski dekaniji vključenih 906 otrok.  
 
Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 2.456 obiskov po 
domovih in 951 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je 
udeležilo  595 starejših, romanj pa 288. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali 
plačilom položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč 
Karitas se je na različne načine dotaknila 4.807 starejših. Za izpeljavo vseh programov so 
porabili 8.448 EUR. 
 
Jožica Ličen, voditeljica Karitas vipavske dekanije, utrinek: Lahko bi rekli, da je vse teklo po planu. Da nam to 
uspeva pa je potrebno veliko pridnih in srčnih ljudi. In to za sodelavke in sodelavce naše DK lahko z gotovostjo 
trdim. Glede na to, da se tu dogajajo tudi programi in akcije ŠK je ob vsakem dogodku in projektu potrebno 
poiskati primerne sodelavce, ki so pripravljeni darovati svoj čas in znanje. Bogu hvala zanje. 
Praznovanje 25-letnice in romanje v Koper, romanje ostarelih na Brezje, romanje v Fatimo in na Ponikvo, 
udeležba na duhovni obnovi so tisti dragoceni trenutki, ko si vzamemo čas zase in dobimo pogum za služenje. Z 
Umetniki za karitas, ki se vsako leto rojevajo na Sinjem vrhu smo lepo in dobro ponesli v svet.  
Morda bi izpostavila pobudo naše DK za zbiranje denarja za nakup dvigala Urški in Tadeju…nič plakatov in 
zgibank je dokaz, da so tudi elektronski mediji koristni in primerni za širjenje dobrote. Naravnost 'noro' pa se 
sliši pomoč beguncem na severni meji, ko je kar nekaj četrtkov ob 3. uri zjutraj šel poln kombi prostovoljcev iz 
Ajdovščine  na pomoč NŠK Mb. Bravo br. Gregor in ekipa brez meja dekanije in škofije.. 
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FINANČNO POROČILO ŽK, MŽK, DK, OK  ZA LETO 2015 
Vrsta prihodkov DK ŽK SKUPAJ 
Prenos 92.167,06 73.876,09 166.043,15 
Prispevki lokalnih skupnosti 56.300,81 32.668,17 88.968,98 
Prispevki ministrstev 0,00 0,00 0,00 
Prispevki podjetij 6.710,00 2.292,30 9.002,30 
Dobrodelne prireditve 6.330,04 14.370,53 20.700,57 
Nabirka nedelje Karitas 10.159,72 10.727,87 20.887,59 
Darovi dobrotnikov 65.745,29 43.179,55 108.924,84 
Prejeta den.sred. drugih Karitas 40.341,33 418,00 40.759,33 
Drugo 25.828,07 9.464,22 35.292,29 
Skupaj prihodki brez prenosa 211.415,26 113.120,64 324.535,90 
Skupaj prihodki 303.582,32 186.996,73 490.579,05 
Delovanje       
Stroški poslovanja 23580,89 3604,99 27185,88 
Potrošni material, vzdževanje  2535,78 3425,83 5961,61 
Stroški izvedbe dobrodelnih 
akcij 8122,02 1289,92 9411,94 
Skupaj stroški delovanja 34.238,69 8.320,74 42.559,43 
Programi       
Pomoč družinam 84.345,73 34.432,04 118.777,77 
Pomoč starejšim 13.283,21 18.986,08 32.269,29 
Pomoč posameznikom 13.150,21 8.641,83 21.792,04 
Pomoč otrokom 36.798,49 15.139,01 51.937,50 
Posredovano na druge Karitas 2.888,09 13.853,36 16.741,45 
Pomoč tujini 13.147,00 2.386,00 15.533,00 
Drugo 1.683,45 6.479,31 8.162,76 
Skupaj programi 165.296,18 99.917,63 265.213,81 
Skupaj izdatki 199.534,87 108.238,37 307.773,24 
Saldo 31.12.2014 104.047,45 78.758,36 182.805,81 

 

Ob zbiranju vseh teh številk najprej hvala vsem, ki ste napisali in oddali poročila. Imeli smo 
možnost oddati poročilo v elektronski obliki preko spleta. Aplikacija, geslo.. so bili za 
marsikaterega sodelavca, ki pozna le slogan »moli in delaj« nov izziv, toda mnogim je uspelo, 
zato le kratka 'zgoščenka' iz poročil ŽK, MŽK, DK, OK:   
 
a) V Koprski škofiji je Karitas organizirana v 169 župnijah, ŽK se združujejo v tri OK in pet DK.  
Imamo 13 Centrov karitas, kje sodelavci iz ŽK nudijo ljudem osnovne informacije in 
konkretno pomoč ter 5 domov, kjer se izvajajo  specifični programi.  
 
b) Večina dela sloni na prostovoljcih: 1.224 stalnih in 1.436 občasnih prostovoljcev je v letu 
2015 opravilo 105.703 ur prostovoljnega dela. Če bi te ure preračunali po normativih, ki jih 
določa Zakon o prostovoljstvu bi dobili znesek  1.020.539 EUR. 
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c) Materialna pomoč in spremljanje družin in posameznikov v stiski  se je izvajalo preko ŽK, 
MŽK, DK, OK, glavnina pa v Centrih karitas, kjer so podatki naslednji:  
- pomoč v hrani je prejemalo  3.050 družin in 1.345 posameznikov,  
- pripravljenih je bilo 22.775 paketov za 10.953 oseb,  
- oblačila, obutev, pohištvo in druge osebne predmete je prejelo 4.633 
 družin in posameznikov. 
- skupna teža zbrane in razdeljene hrane znaša 405.727 kg/l, pri tem še vedno  več kot 
polovici predstavlja hrana EU ter sadje zaradi embarga.  
Vrednost hrane in higienskega materiala, preračunana na povprečne maloprodajne cene  
znaša 486.806 EUR; 
 
Ob izvajanju spremljevalnih ukrepov prejemnikov pomoči je bilo v Centrih karitas 22.775 
pogovorov, 2.092 laičnih svetovanj, 543 spremljanj z načrtom, 192 prejemnikov je bilo 
usmerjenih k raznim strokovnjakom, 219 se jih je udeležilo preventivnih delavnic. 
 
č) Finančno pomoč pri plačilu nujnih računov družinam in posameznikom v stiski je na vseh 
nivojih prejelo 1.466 prosilcev, ta pomoč je znašala 115.684 Eur.  
  
d) Pomoč otrokom:  
Različne šolske potrebščine je prejelo 1.145 družin  za 2.179 šolarjev; ŠK je za bone 
prispevala za 29.615 EUR, OK, DK pa 4.270 Eur.  
Sodelovanje z družinami, ki imajo otroke v  posvojitvi na razdaljo se je iz ŠK preselilo na raven 
OK, DK, ŽK,  kar predstavlja za 115 otrok  34.400 EUR letne pomoči .  
Iz poročil OK, DK, ŽK je razvidno, da je bilo za pomoč otrokom porabljenih 51.937 EUR. 
Finančna pomoč otrokom na vseh nivojih znaša 120.222 EUR. 
 
e) Pomoč ostarelim, bolnim, osamljenim se vidi iz vseh ŽK: opravili so 7.347 obiskov po 
domovih in 10.124 obiskov v bolnišnici in domovih za ostarele.   Srečanj po župnijah se je 
udeležilo  3.134 starejših, romanj pa 531. Poleg tega so nekaterim pomagali s hrano ali 
plačilom položnic, kakor tudi z izposojo pripomočkov in pomočjo v gospodinjstvu. Pomoč 
Karitas se je na različne načine dotaknila 17.533 starejših. Za izpeljavo vseh programov so 
OK, DK, ŽK porabile 32.269 EUR. 
 
To je glavnina  programov, ki jih po ŽK, DK, OK izvajajo prostovoljci, dodana vrednost vsemu 
materialnemu je tudi duhovna podpora, predvsem pa pričevanje ljubezni do bližnjega. V ta 
krog spadajo še specifični programi, ki so predstavljeni v tem zborniku posebej.  
 
Utrinek: Spoštovane sodelavke in sodelavci, hvala lepa in Boglonaj! Hvala tudi našim predstojnikom, 
ki nas pri delu vodijo z Božjo besedo, predvsem pa z dobrim vzgledom. Smo v letu usmiljenja, ki nas 
spodbuja in vabi, da v ljudeh v stiski vidimo brate in sestre. Potrebujemo le zavedanje, da 'človek ne 
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živi samo od kruha' in potem bomo med telesnimi in duhovnimi dela usmiljenja poiskali to kar človek 
potrebuje. Pred nami so veliki izzivi, ki dajejo naše krščanstvo na preizkušnjo. Bodimo usmiljeni kot 
Oče. A bomo zmogli? Sami sigurno ne….vendar z Božjo pomočjo bo šlo. 
 
Jožica Ličen, namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč  
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STATUT ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER 
 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
 
1. Škofijska karitas Koper (v nadaljnjem besedilu ŠK) je cerkvena dobrodelna ustanova Škofije Koper, ki jo 
je 6. 9. 1990 ustanovil koprski škof z namenom, da v Škofiji Koper in navzven organizirano, načrtno in urejeno, 
udejanja bistveno razsežnost življenja in poslanstva Cerkve – karitativno in socialno služenje sočloveku.  
2. ŠK je po zakoniku cerkvenega prava javna pravna oseba (kan. 116). ŠK ima status pravne osebe 
civilnega oz. zasebnega prava. V skladu z zakonom o humanitarnih organizacijah (Ur. l. RS 98/2003) se uvršča v 
register dejavnosti kot humanitarna  in neprofitna organizacija.  
3. ŠK deluje v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonikom cerkvenega prava ter po načelih 
evangeljske ljubezni, zajetih v družbeni in socialni nauk Cerkve.  
4. ŠK je na območju Škofije Koper hkrati Škofijska komisija za karitativne dejavnosti. Kot taka deluje v 
Škofijskem pastoralnem svetu, ki usklajuje delovanje treh temeljnih razsežnosti življenja in poslanstva Cerkve. V 
njem usklajuje pastoralne programe. 
5. ŠK dejavno sodeluje s Slovensko karitas. Prek nje sodeluje tudi z Mednarodno karitas (Caritas 
Internationalis) in Evropsko karitas (Caritas Europa). Dejavno sodeluje v Slovenski komisiji za karitativne 
dejavnosti. Sodeluje tudi z drugimi slovenskimi in tujimi humanitarnimi organizacijami. 
6.  Simbol ŠK je enakokraki križ, ki ima v vseh praznih poljih po tri stilizirane plamene in je obenem 
mednarodni simbol Karitas. Žig ŠK je okrogel s polmerom 3 cm. V sredini je znak plamenečega križa, ob robu pa 
v krogu napis Škofijska karitas Koper. 
7. Sedež ŠK je v Solkanu, Skalniška 1.  
 
 
II. CILJI IN NALOGE 
 
8. Cilj Škofijske karitas je uresničevanje vizije karitas – civilizacija ljubezni, to je svet kjer prevladujejo 
pravica, mir, resnica in solidarnost; kjer je dostojanstvo človeka, narejenega po božji podobi na prvem mestu; 
kjer izginjajo izključevanje, diskriminacija, nasilje, nestrpnost, in revščina razvrednotenega človeka; kjer se 
zemeljske dobrine delijo med vse; kjer je stvarstvo varovano in zaupano v dobro naslednjim rodovom; kjer vsi 
ljudje, posebno najbolj revni, potisnjeni na rob in potlačeni najdejo upanje in se napolnijo z močjo za dosego 
polnosti njihove človečnosti, kot dela skupnosti. 
9. Cilju se ŠK bliža tako, da uresničuje naslednje naloge: 
- načrtuje, organizira, preverja, spodbuja in povezuje karitativno delo fizičnih in pravnih oseb na vseh 
ravneh Škofije Koper; 
- Sama in v sodelovanju z drugimi karitativnimi združenji in ustanovami odkriva vzroke sodobnih stisk in 
uboštvo ter jih preprečuje; 
- spodbuja in povezuje karitativno delovanje v dekanijah, župnijah, katoliških gibanjih, društvih, 
združenjih in skupinah; 
- spodbuja čut za služenje; 
- poglablja, predlaga in preverja teološke, moralne, pastoralne in socialne motive služenja; 
- daje prednost tistim, ki so po nauku evangelija ubogi, mali in zapuščeni; 
- skrbi za osebno in strokovno oblikovanje prostovoljcev in poklicno zaposlenih, ki delujejo v Karitas; 
- predlaga, spremlja in preverja socialno zakonodajo; 
- pomaga pri ustanavljanju manjkajočih socialnih ustanov. Po pravilu z njimi ne upravlja.  
- zbira sredstva in materialno pomaga ogroženim posameznikom, družinam in skupinam doma in v 
tujini,  posebno v primeru naravnih in drugih nesreč.  
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III. VODSTVO 
10. ŠK vodijo: 
a. Predsednik ŠK 
b. Občni zbor ŠK 
c. Ravnatelj ŠK 
d. Tajništvo ŠK 
e. Strokovni svet ŠK 
f. Odbori 
g. Nadzorni odbor 
11. Predsednik ŠK je ordinarij Škofije Koper, ki ŠK tudi vodi. Predseduje občnemu zboru ŠK ali za to 
imenuje svojega zastopnika. Imenuje ravnatelja ŠK po posvetu s Tajništvom ŠK in ŠPS, imenuje člane Tajništva 
ŠK (v nadaljevanju TŠK) ter imenuje nadzorni odbor.  
12. Občni zbor ŠK sestavljajo voditelji ŽK in DK oz. OK ali njihovi namestniki, člani TŠK in predstavniki 
ustanov, društev, združenj organizacij in gibanj, ki karitativno delujejo v krajevni Cerkvi.  
Občni zbor skliče enkrat letno ravnatelj. Predseduje mu ordinarij ali njegov zastopnik. Občni zbor preverja, 
sprejema in potrjuje: letno poročilo; program dela; proračun in zaključni račun in poročilo nadzornega odbora.  
13. Ravnatelj ŠK vodi delovanje in tekoče poslovanje ŠK; njegove naloge so: 
- vodi in usmerja delo pisarne ŠK; 
- skrbi za pastoralno razsežnost Karitas; 
- skrbi za izvajanje programa sprejetega na občnem zboru; 
- sproti in na pregleden način seznanja predsednika ŠK z delovanjem in načrti ŠK; 
- za občni zbor pripravi poročilo o delu ŠK; 
- zastopa ŠK v škofijskih in medškofijskih telesih ter v družbi; 
- vodi TŠK, usklajuje in spodbuja delo odborov; 
- ob kriznih razmerah doma in v svetu začenja in usklajuje akcije za reševanje teh kriznih razmer; 
- skrbi za stike in sodelovanje z državo in njenimi ustanovami, z nevladnimi organizacijami ter z mediji; 
- skrbi za pridobivanje sredstev. 
Mandat Ravnatelja ŠK traja pet let. Dobi lahko dva mandata zaporedoma. 
 
14. Tajništvo Škofijske karitas: 
- usmerja delovanje ŠK v evangeljskem in pastoralnem duhu; 
- usklajuje in spodbuja delo odborov; 
- pripravlja program dela ŠK; 
- odloča o sistemizaciji delovnih mest znotraj ŠK; 
- načrtuje, spremlja in preverja delovanje ŠK; 
- skrbi za namensko porabo sredstev; 
- sprejema pravilnik o ravnanju s finančnimi sredstvi. 
TŠK na predlog ravnatelja imenuje ordinarij. Sestavljajo ga ravnatelj, voditelji odborov in drugi člani. Na prvi seji 
izberejo namestnika ravnatelja in zapisnikarja. TŠK ima sejo najmanj štirikrat letno, ravnatelj pa jo mora sklicati 
tudi na predlog ordinarija ali navadne večine članov. Mandat članov TŠK traja pet let, dvema tretjinama članov 
pa se lahko podaljša še za eno mandatno obdobje. Če nekdo brez razloga trikrat manjka na seji, mu članstvo v 
TŠK ugasne. Seje TŠK so sklepčne če se jih udeleži najmanj polovica članov. Sklepi TŠK postanejo veljavni, ko 
zanje glasuje navadna večina članov. Za posamezne naloge lahko TŠK ustanovi posebne delovne skupine. Za to 
izbere sodelavce tudi izven svojega članstva. 
15. Strokovni svet imenuje ravnatelj ŠK po posvetovanju s TŠK. Je posvetovalno telo ravnatelja ŠK. Daje 
mnenje k programom ŠK, jih sprejema in strokovno vodi. Sestavljajo ga ravnatelj, in strokovnjaki s področja 
delovanja ŠK (Teologije, socialnega varstva ipd.) 
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16. V ŠK delujejo odbori: 
- za raziskovanje in obveščanje, 
- za oblikovanje  
- za spodbujanje prostovoljnosti 
- za svetovanje, 
- za deviantnost, 
- za bolnike, invalide in drugače prizadete, 
- za materialno pomoč. 
TŠK po potrebi ustanovi še druge odbore.  
Odbori načrtujejo in po uskladitvi v TŠK izvajajo delo ŠK na posameznih področjih delovanja. Voditelje odborov 
na predlog TŠK imenuje ordinarij. 
Odbori so sestavljeni tako, da je zagotovljena strokovnost njihovega dela, pokritost področij dela posameznega 
odbora, ter pokritost ozemlja škofije. Da bi se zagotovilo sodelovanje vseh karitativnih subjektov znotraj škofije 
v odborih, ki pokrivajo dejavnost drugih cerkvenih karitativnih organizacij, v odborih sodelujejo tudi 
predstavniki le-teh.  Podrobnejši obseg nalog in delovanja posameznih odborov si ti določijo sami. 
17. Nadzorni odbor imenuje ordinarij. Sestavljajo ga osebe izven ŠK. Najmanj enkrat letno pregleda 
pravilnost poslovanja ŠK in o svojih ugotovitvah poroča ordinariju in občnemu zboru. 
 
IV. SREDSTVA ZA DELOVANJE 
 
18. ŠK v okviru svojega poslanstva razpolaga s sredstvi, ki jih prejema: 
- Od cerkvenih ustanov ter ŽK, DK oz. OK, 
- od darov posameznikov, skupin, podjetniških družb, fundacij, organizacij, itd., doma in v tujini, 
- od rednih in izrednih namenskih nabirk, 
- iz zapuščin in volil, 
- s storitvami prostovoljcev, 
- s subvencijami javnih služb, 
- s kulturno-dobrodelnimi prireditvami, 
- z opravljanjem lastne dejavnosti, 
- s prispevki drugih Karitas, organizacij, društev ter oblastnih in upravnih organov. 
- z drugih virov 
19. ŠK ima pravico, da sredstva zavrne, če njihov izvor ali namen darovalca ni v skladu z vrednotami 
Karitas. ŠK v skladu s cerkvenim in civilnim pravom samostojno razpolaga z denarjem in nepremičninami. 
Namenska sredstva posreduje čimprej za namene, za katera so bila pridobljena. ŠK sproti in na pregleden način 
seznanja javnost o upravljanju z denarjem in drugimi sredstvi. V primeru, da ŠK preneha z delovanjem vse njeno 
premoženje preide v last Škofije Koper, ki ga porabi v dobrodelne namene. 
 
 
V. KONČNA DOLOČBA 
 
20. Ta statut začne veljati, ko ga z dvotretjinsko večino sprejme TŠK in potrdi ordinarij. Z dnem potrditve 
tega statuta preneha veljati stari statut. Enak postopek kot za uveljavitev tega statuta velja tudi za njegovo 
spreminjanje in dopolnjevanje. 
Ta statut je sprejelo Tajništvo ŠK in  ga je potrdil ordinarij dne 4. julija 2005; št. 613/05. 
 
 
Jožef Koren, kancler         Metod Pirih, koprski škof 
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ETIČNA NAČELA V KARITAS 
 
 
1. Etičnost - "zrcalo" ravnanja sodelavcev Karitas  
Pri služenju posamezniku, družini, skupini, družbi se sodelavci Karitas v duhu evangelija ravnajo po načelih 
etičnosti - obče dobrega.  
 
2. Prostovoljnost - posebna kvaliteta in odlika karitativnega dela  
Prostovoljno delo je osnovno načelo Karitas. Prostovoljci, honorarni in redno zaposleni sodelavci, si 
prvenstveno prizadevajo za pomoč človeku v stiski in ne za finančno, pohvalno ali statusno nagrado za svoje 
prizadevanje.  
 
3. Pomoč drugemu v stiski je samopomoč v osebni rasti  
Sodelavci Karitas se zavedajo, da karitativno delo ni le nenehno dajanje ljudem v stiski, ampak obenem tudi 
učenje po človeški, strokovni, krščanski strani. Služenje bližnjemu je pogojeno s pozitivnim odnosom do sebe in 
svojega dela, saj ljubezni do bližnjega ni v polnosti brez ljubezni do sebe.  
 
4. Dolžnost stalnega izpopolnjevanja  
Sodelavci Karitas se zavedajo nujnosti stalnega osebnostnega in strokovnega izobraževanja. Udeležujejo se 
usposabljanj, ki jih pripravlja Karitas, Cerkev, družbene in državne institucije.  
 
5. Sodelovanje in medsebojna pomoč sodelavcev Karitas  
Sodelavci Karitas kot bratje in sestre v Kristusu gojijo čut in sposobnost sprejemanja različnih darov in poti 
služenja, spoštujejo znanje in izkušnje drug drugega, si medsebojno pomagajo in usklajujejo svoje delo v korist 
tistih, ki potrebujejo pomoč.  
 
6. Sprejemanje različnosti prosilcev pomoči  
Sodelavci Karitas pomagajo posamezniku, družini, skupini ne glede na biološke, osebnostne, statusne, 
nacionalne, verske, ideološke in politične razlike. Vse osebe, potrebne materialne, duhovne ali duševne 
pomoči, sprejemajo takšne, kot so in se pri delu z njimi opirajo na pozitivne strani njihovega življenja.  
 
7. Spoštovanje človekove enkratnosti in dostojanstva  
Ob nudenju pomoči ljudem v stiski sodelavci Karitas varujejo dostojanstvo, zasebnost, osebno psihofizično in 
duhovno integriteto in individualnost posameznika, upoštevajo njegovo kulturo in vrednote. Varujejo njegove 
zaupne podatke in spoštljivo govorijo o njem tudi v njegovi odsotnosti.  
 
8. Pomoč ljudem v stiski je vzgoja za samostojnost in samopomoč  
Sodelavci Karitas pomagajo ljudem v stiski k čim večji samostojnosti. Pri tem upoštevajo njihovo telesno in 
duševno zdravje. Človeško, strokovno, čustveno vežejo prosilca nase do te mere, da je to v korist njegove 
duševne stabilnosti.  
 
9. Prednostna naloga - nepokrite socialne stiske  
Sodelavci Karitas odkrivajo na svojem območju nove socialne stiske in javnost, predvsem državne socialne 
ustanove nanje opozarjajo ter predlagajo možne rešitve. Po svojih močeh in sposobnostih pomagajo in 
sodelujejo v širšem družbenem procesu pomoči.  
 
10. Zaščita šibkih osebnosti v javnosti  
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Sodelavci Karitas varujejo posameznike, skupine ali družine pred neustreznim obravnavanjem, razgaljanjem in 
možnimi zlorabami v medijih in javnosti. Informacije morajo ščititi zasebnost in koristiti posamezniku, skupini 
ali družini ter omogočiti nemoten potek pomoči.  
 
11. Varovanje dobrega imena Karitas  
Sodelavci Karitas si prizadevajo za spoštljive in prijazne odnose med seboj, morebitne nesporazume ali spore 
urejajo osebno in v duhu evangelija. Obsojajo obrekovanje in omalovažujoče govorjenje o drugih sodelavcih. 
Vedno varujejo dobro ime Karitas. 
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PRAVILNIK O KRITERIJIH ZA MATERIALNO POMOČ  SOCIALNO OGROŽENIM DRUŽINAM IN 
POSAMEZNIKOM 

 
1. Družinam in posameznikom, ki bivajo na ozemlju Koprske škofije in iz različnih vzrokov zaidejo v 
materialno stisko, Karitas načeloma pomaga s hrano in osebnimi predmeti, izjemoma tudi denarno (plačilo 
računov za nujne življenjske stroške, npr. elektrika, voda, dodatno zdravstveno zavarovanje…). 
 
2. Pomoč se dodeli na podlagi: 
- prošnje družine ali posameznika, 
- predloga župnijske Karitas ali župnije, 
- predloga državnih institucij (šole, centrov za socialno delo…) in nevladnih organizacij. 
 
3. Pomoč Karitas mora biti hitra in učinkovita in mora teči vzporedno z urejanjem drugih pravic. 
 
4. Pred dodelitvijo pomoči, je potrebno poiskati vse možne oblike druge pomoči, do katerih je prosilec 
upravičen.  
 
      Karitas v mreži pomoči sodeluje z drugimi organizacijami in ustanovami (centri za        socialno delo, 
zavodom za zaposlovanje, zavodom za pokojninsko in invalidsko   zavarovanje…). 
 
5. Pomoč se dodeli: 
- enkratno (nesreča ali drugi izredni dogodki), 
- priložnostno (na začetku šolskega leta, ob nabavi ozimnice, v času zdravljenja..) 
- za daljše časovno obdobje. 
 
6. Do enkratne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki se ji/mu je zaradi nesreče ali drugega 
izrednega dogodka bistveno poslabšal materialni položaj. 
 
Do občasne pomoči je upravičen-a družina ali posameznik, ki sicer ne izpolnjuje pogojev do prejemanja pomoči 
za daljše časovno obdobje, vendar se je zaradi izrednih stroškov znašel v materialni stiski. 
 
Do pomoči za daljše časovno obdobje je upravičen-a družina ali posameznik, če dohodki in prejemki ne 
presegajo seštevka 200 EUR na gospodinjstvo in 200 EUR na družinskega člana. 
 
Pomoč se lahko dodeli družini in posamezniku tudi v primeru, da presega cenzus iz tretjega odstavka tega 
člena, če živi v težkih materialnih in socialnih okoliščinah, na katere sam-a ne more vplivati in zaradi katerih ima 
dodatne stroške (bolezen, invalidnost…) 
 
7. Upravičenost do enkratne pomoči v višini do 20 EUR presoja član odbora za   
materialno pomoč, na katerega se prosilec obrne. 
 
Upravičenost do ostale pomoči v višini do 200 EUR presoja tajništvo dekanijskega oz. območnega odbora za 
materialno pomoč. 
 
Upravičenost do višine pomoči nad 200 EUR presoja celoten dekanijski oz. območni odbor za materialno 
pomoč, pri čemer se je dolžan pri pomoči, ki presega  1.000 EUR posvetovati s tajništvom škofijskega odbora za 
materialno pomoč. 
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Pri pomoči, ki presega zmogljivost dekanijske ali območne Karitas, član dekanijskega oz. območnega odbora za 
materialno pomoč vzpodbudi prosilca, da naslovi prošnjo na Škofijsko karitas. Pisno mnenje o upravičenosti 
prošnje poda tajništvo dekanijskega oz. območnega odbora za materialno pomoč in skupaj s kopijo 
dokumentacije (osebne mape) prosilca pošlje na Škofijsko karitas. 
 
Pri pomoči, ki presega 2.000 EUR odloča Tajništvo škofijske karitas. 
 
8. Upravičenost do občasne in pomoči za daljše časovno obdobje vsaj enkrat letno preveri telo, ki je 
pomoč odobrilo. 
 
9. Vse oblike pomoči, ki jo daje Karitas, morajo biti naravnane tako, da prejemnika vzpodbujajo k 
dejavnemu soočanju s stanjem, ki ga je privedlo v stisko. 
  
       Pomoč Karitas naj bo vedno pomoč za samopomoč. 
 
10. Ta Pravilnik je bil sprejet na seji Tajništva škofijske karitas Koper dne 18. junija 2003          in na seji 
Odbora za materialno pomoč dne 20. junija 2003 in stopi v veljavo s 1. julijem 2003; dopolnjen in usklajen s 
denarno valuto je bil na seji Odbora za materialno pomoč, 9.3.2007 in potrjen na seji TŠK 8.3.2007; sprememba 
3. odstavka 6. člena j bila predlagana na seji Odbora za materialno pomoč 26.2.2016 in potrjena na seji TŠK 
3.3.2016. 
 
Jožica Ličen, voditeljica Odbora za MP                           Slavko Rebec, v.d. ravnatelja ŠK 
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Letni program dela ŠK Koper za leto 2016
Delovanje ŠK Program Pričakovani rezultati Odgovorni Roki

Delovanje TŠK 10 sej Slavko Rebec
Jožica Ličen

Sproti

Računovodstvo Pregledno poslovanje, Ljudmila Boltar tekoče
Stroški stavb
Osebni dohodki
Drugo delovanje pisarne in 
zaposlenih

Poravnani so stroški: 

Uresničevan-
je strateške-
ga načrta

Uresničevanje strateškega 
načrta 2011-16 ŠK in SK

Izboljšanje dela ŠK  Slavko Rebec, 
člani TŠK

redno

Za razis-
kovanje in 
obveščanje

Zapisniki TŠK in odborov - in-
formacije po pošti in e-pošti

Večja obveščenost po terenu Jožica Ličen mesečno

Objave v Žarku dobrote Info o programih in dogodkih Jožica Ličen Mesečno
Posodabljanje spletne strani, 
obvestila TUSŠK

Informiranost javnosti o našem 
delu

Jožica Ličen Sproti po 
dogodkih

Poročilo za občni zbor ŠK Informiranost zainteresiranih o 
našem delu

Slavko Rebec, 
Jožica Ličen
Člani TŠK

Konec 
februarja

Sporočila za medije in dogov-
arjanje 

Informiranost javnosti o našem 
delu

Jožica Ličen Sproti ob 
dogodkih

Koledar dejavnosti Obveščenost, načrtovanje Jožica Ličen XII
Dogodki Predstavitev duhovne in pro-

gramske vizije Karitas 
Slavko Rebec IX.

Vzpodbuda župnijskim občest-
vom in širši javnosti 

Slavko Rebec
Jožica Ličen

Odbor za 
oblikovanje 
in Teden 
karitas

Duhovna obnova Pastoralna vizija Karitas Jožica Ličen Advent, 
Post
PoletiRomanje, romarski dan Druženje, spoznavanje svetišč

Osrednja prireditev – Zemono Predstavitev dela in praznovanje

Romanje na Ponikvo Večja povezanost sodelavcev Voditelji DK Teden 
karitas

Dan odprtih vrat Predstavitev dela DK Jožica Ličen
Voditelji DK

Nedelja karitas Predstavitev dela žup. občest-
vom

Voditelji DK, ŽK

Odbor za 
svetovanje

Srečanje odbora Ivica Čermelj
Franica Grmek
Jožica Ličen

 Maj, sep-
tember

Supervizija Boljše delo, večja zadovoljnost
Srečanje ožje skupine in pripra-
va načrta ter razdelitev nalog

Usklajeno delo in usmerjanje 
prostovoljcev po OK, DK

Spremljanje izvajalcev materi-
alne pomoči na terenu

Enoten pristop in odkrivanje 
najbolj aktualnih stisk

Predavanja in delavnice za 
prejemnike pomoči

Dodana vrednost materialne po-
moči in podpora ljudem v stiski

Srečanje predstavnikov OK, 
DK izvajalcev spremljevalne 
pomoči

Uskladitev predlogov in izdelava 
skupnega dogovora
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ZAVOD 
KARITAS 
SAMARIJAN

Delo na področju odvisnosti
Program Pomoč odvisnikom in  
njihovim svojcem: Individualna 
svetovanja,  skupine za odvisni-
ke in za svojce

Pomoč pri socialni rehabilitaciji, 
reintegraciji, izboljšanje odnosov 
v družini, boljša samopodoba, 
osebna rast in razreševanje 
osebne problematike

Milena Brumat, 
Ana Marija 
Remiaš

Celo leto

Izobraževanja prostovoljcev 
na temo različnih odvisnosti, 
preprečevanja, posledic…

Osveščanje javnosti o problema-
tiki alkoholizma

 Davorina 
Petrinja Pirnat

 Celo leto

Program Vrtnica – socialna 
rehabilitacija oseb s težavami 
zaradi odvisnosti od alkohola

Socialnovarstveni program 
za zasvojene z alkoholom; 
nastanitev v dveh stanovan-
jskih skupnostih, terapevtska 
obravnava strokovna pomoč 
pri rehabilitaciji in ponovnem 
vključevanju v družbo

Odbor za 
deviantnost 
– pomoč 
brezdomcem

Koordiniranje, izvajanje pro-
grama pridobivanje sredstev, 
povezovanje z drugimi instituci-
jami in organizacijami, tudi 
znotraj koordinacijske skupine

Program je strokovno koor-
diniran, uporabniki so deležni 
strokovne pomoči, povezani smo 
v mrežo organizacij na nacionalni 
ravni

Darja Zver Celoletno

Zagotavljanje možnosti za 
higienski sklop, zagotavljanje 
hladnega obroka hrane, sprem-
ljanje uporabnikov pri urejanju 
statusa

Uresničevanje zastavljenih ciljev 
programa (povečevanje preh-
rambene in higienske osveščeno-
sti uporabnikov in drugih)

Psihosocialna podpora, krep-
itev prostočasnih dejavnosti 
brezdomcecv

Socializacija, učenje komunikaci-
je in socialnih veščin, druženje, 
koristna izraba prostega časa, 
računalniško opismenjevanje 

Strokovna pomoč uporabni-
kom pri uveljavljanju socialno 
varstvenih pomoči in urejanju 
osebnih statusov

Pridobitev finančnih virov, uvel-
javljanje pravic, ki so pogojene 
s stalnim prebivališčem (os. 
dokumenti, den. soc pomoč, zdr. 
zav., ...)

Zagotavljanje materialnih 
pogojev za izvajanje programa 
(potni stroški, telefon, pošta, 
stroški povezani z opremo 
programa) 

Zagotovljen prostor za izvajanje 
programa, drugi pogoji Zag-
otovljeni so osnovni pogoji za 
izvajanje programa

Odbor za 
deviantnost 
– Preventivni 
programi – 
lleletovanja 
in tabori 

 Letovanja in 
tabori Soča

Letovanje sodelavcev Soča Večja povezanost sodelavcev Pavla Brec
Oddaja prostorov skupinam s 
socialno pastoralno vsebino 
Soča

Podpora skupinam Slavko Rebec

Poletni tabor PNC, Soča Program tabora Tatjana Rupnik
Poletni tabor otrok iz PNR in 
IOK, Soča

Socializacija otrok Tatjana Rupnik
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Odbor za 
deviantnost 
– Preventivni 
program 
POPOLDAN 
NA CESTI

Delovanje PNC Socializacija udeleženih, učna 
pomoč, krepitev prostovoljne 
drže pri mladih

Tatjana Rupnik Stalno

Širjenje programa Tatjana Rupnik, 
Poletni tabor udeležencev 
programa

Tatjana Rupnik, 

Svetovalnica za otroke in starše Svetovalna pomoč staršem in 
otrokom

Tatjana Rupnik

Šola za starše Pomoč staršem pri  kvalitetni 
vzgoji

Tatjana Rupnik, 
Jožica Ličen 

Odbor za 
deviantnost 
– preventivni 
programi

Počitnice otrok – Portorož -omogočiti 7.dnevne počitnice 
otrokom iz socialno ogroženih 
družin s socialno preventivno 
vsebino

Franica Grmek VI

Počitnice družin  Portorož omogočiti 7.dnevne počitnice 
socialno ogroženih družin  s  
socialno preventivno vsebino

Franica Grmek VI

Odbor za 
stare in bolne

Sklic odbora Marija Puc
Družabništvo za starejše Obiski starejših najmanj enkrat 

tedensko
Klementina 
Bajec in prosto-
voljci

Vse leto

Med soseska pomoč, organi-
ziranje mreže pomoči v sodelo-
vanju z družinskimi člani

Nudenje psihosocialne in 
duhovne podpore, zadovolje-
vanje potreb starejših in bolnih, 
obisk sv. maše, molitvenih skupin 
in materialna pomoč

Prostovoljci 
karitas, sosed-
je, znanci…

Obisk starejših, bolnih in priza-
detih oseb

Voščilnice, romanje starejših, 
bolnikov in invalidov na Brezje
Zmanjševanje osamljenosti, 
obeleženje praznikov

Jožica Ličen in 
voditelji OK, 
DK ter ostali 
prostovoljci 
Karitas

Dvakrat 
letno 
junij

Počitnice starejših in bolnih 
Portorož

Omogočanje letovanja starejšim, 
bolnim ter starejšim sodelavcem 
karitas

Klementina 
Bajec in prosto-
voljci

Maj

 ZAVOD 
KARITAS 
SAMARIJAN 
– Materinski 
dom in Varna 
hiša

Program Materinski dom 
Solkan in Šempeter

Socialnovarstveni program za 
nastanitvijo in strokovno pomoč 
za ženske in otroke v socialnih 
stiskah

Silva Černigoj Celo leto

Program Varna hiša Karitas za 
Primorsko

Socialnovarstveni program z var-
no namestitvijo na tajni lokaciji 
za ženske in otroke, ki doživljajo 
nasilje

Milena Brumat

Medgen-
eracijske 
skupine

Povezovanje vseh treh generacij 
z namenom kvalitetnega 
preživljanja prostega časa in 
opolnomočenje za kakovostno 
starost

Klementina 
Bajec
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Medgen-
eracijske 
skupine

Prepoznavanje bogastva izkušenj 
tretje generacije. Učenje 
medgeneracijske komunikacije 
in socialnih veščin, zbližanje, 
razumevanje in povezovanje 
generacij

Klementina 
Bajec

Celo leto

16 samopomočnih medgener-
acijskih skupin

Klementina Ba-
jec, voditeljice 
skupin

Preko 
celega 
leta 

Ustvarjalne medg. delavnice Prostovoljci . 
usposobljeni 
voditelji skupin

Izvajanje individualnega 
družabništva s starejšim 
človekom
Tečaji in skupine z medg. 
temami:«Tečaj preprečevanje 
padcev v starosti«, »Starajmo 
se trezno«. .Obvladovanje 
krvnega tlaka. Pogovori na 
temo pastorale in paliative 
starejših in njihovih svojcev

Intervizijski 
skupini za 
prostovoljce v 
Ajdovščini in 
Solkanu
 

Intervizijska skupina Dušce in 
Deteljice

Spremljanje prostovoljnega 
dela s starejšimi na terenu, v 
skupinah in razbremenjevanje 
prostovoljcev. Obravnava konk-
retnih in aktualnih primerov.

Klementina 
Bajec

Enkrat 
mesečno

Aktivno nekajdnevno medgen-
eracijsko druženje

Učenje medgeneracijske komu-
nikacije, socialnih veščin

Medgener-
acijski tabor 
Soča

Delo v ustvarjalnih delavnicah Učenje in pretok življenjskih 
izkušenj

Ljubica Ženko Preko 
celega 
leta

Sodelovanje zanimivih gostov Meta Žgur
Izleti v naravo in razvedrilni 
večeri

Doživljajsko aktivno medgener-
acijsko druženje

Skupina 
usposobljenih 
prostovoljcev

julij
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Odbor za ma-
terialno pomoč 
- doma

Sklic odbora, 
informiranost 

Enotni kriteriji, 
Elektronsko vodenje osebnih map 
Problematika
Vzpostavitev novega načina za hrano 
EU 

Jožica Ličen 
in
Člani odbora 
za MP

Februar, junij,
September, 
december

Pomoč šolarjem in 
otrokom

Priprava enotnega načrta pomoči
Nabava zvezkov 
Boni 
Topli obrok, stroški v zvezi s šolanjem, 
položnice
Sodelovanje s šolami pri zbiranju 
zvezkov 

Širitev posvojitve na razdaljo 

Nabava HRANE in higienskega materi-
ala iz sredstev ŠK za kvalitetnejši paket 
pomoči
Hrana EU
Dobava v CS in  dokumentacija za 
prevoz v 13 centrov Karitas, evidence, 
poročila 
 
Viški hrane, sadje iz Embarga usklaje-
vanje dobav, notranja kontrola

Jožica Ličen

Franica 
Grmek
Jožica Ličen 
in OK, DK

Mili Boltar
Jožica Ličen + 
OK,DK

Jožica Ličen
Ljuba Soban

Maj - septem-
ber

1.9. in sproti

Pomoč družinam Finančna pomoč osebam  oz. družinam 
pri stroških, ki so nujni
stroški delovanja odbora
Pomoč pri izvedbi programa (Hrana, 
higienski material, hrana iz EU)
Pomoč pri izvedbi programa 

Jožica Ličen
Franica 
Grmek

 

April, septem-
ber,
november

marec, junij, 
oktober

sprotiPosočje
Log pod Manga-
rtom

plačilo anuitet Jožica Ličen, 
Mili Boltar

Pomoč skupinam 
– tabori, duhovne 
obnove (Karitas- 
Soča)
Pomoč drugim 
skupinam (tabori, 
vera in luč, skavti..
Pomoč migrantom 
in beguncem

Hrana -  na podlagi prošnje

Odgovor na potrebe v ŠK in izven

 Mili Boltar
Jožica Ličen
Franica 
Grmek

sproti, glede 
na predloge 
ŽK, DK, OK, 
OMP in TŠK

ZAUPANJE pomoč posameznikom in družinam s 
ciljem razvojne pomoči

Franica 
Grmek,
OK, DK

sproti
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Odbor za mate-
rialno pomoč – 
pomoč tujini

 Za srce Afrike, Pomoč centru , kjer 
deluje misijonar Danilo Lisjak
Zbrana sredstva

Jožica Ličen  sproti

BIH – Streha nad 
glavo

Obnovljena hiša Jožica Ličen
Slavko Rebec

Post, 
avgust

BIH – posvojitev na 
razdaljo

Pomoč otrokom in animacija veroučnih 
skupin in posameznikov

Slavko Rebec
Jožica Ličen
Mili Boltar

Sproti, post

Odbor za ma-
terialno pomoč 
– zbiranje 
Akcije:

Program Pričakovani rezultati Odgovorni Roki

Postna akcija –
Streha nad glavo
Plamen upanja

 Osveščanje in zbiranje sredstev Jožica Ličen  Post

Otroci nas potre-
bujejo – Da bo 
korak v šolo   vesel

Večja povezanost s SK, šolami, trgov-
inami

Jožica Ličen 
ter
OK, DK,ŽK

Maj – avgust

Namenska pomoč Zgibanka, spletna obvestila in prido-
bivanje več darovalcev 

Jožica Ličen, 
Silva Fučka, 

Skozi vse leto

Posvojitev na 
razdaljo

Večja osveščenost in novi darovalci po 
OK, DK, ŽK

Sodelavci OK, 
DK, ŽK
Jožica Ličen, 
Mili Boltar in 
sodelavci

Umetniki za karitas 22. Likovna kolonija, katalog
10 prodajnih razstav

Jožica Ličen in 
strokovni svet 
kolonije

Skozi vse leto

Dar za stisko Zbiranje denarja, hrane, higienskih in 
šolskih potrebščin po bankah, poštah 
in trgovinah

Jožica Ličen,
OK, DK, ŠK

Avgust,
Skozi vse leto

Akcije in pobude 
SK

Vključevanje ŠK; DK; OK; ŽK v akcije in 
pobude – ozaveščanje

Jožica Ličen 
in celotna 
mreža Karitas

Skozi vse leto
Skozi vse leto
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SEZNAM ŽUPNIJSKIH, DEKANIJSKIH OZ. OBMOČNIH KARITAS 
Razvrščenih po dekanijah v Koprski škofiji ter kontaktne osebe 

 
 

GORIŠKA OBMOČNA KARITAS (GOK) 
 
Predsednik: Cvetko Valič, Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica; 041 588 964, 
cvetko.valic@rkc.si  
Voditeljica: Renata Vončina, Prvačina 150, 5257 Prvačina; 041 655 689, 3016132, 
voncina.renata@gmail.com  
Namestnica: Marija Mlinar, Orehovlje 49, 5291 Miren, tel. 305 42 24; 040 631 763, 
 marija.orehovlje@siol.net  
 
Uradne ure v Centrih karitas: 

- Nova Gorica, Gradnikovih brigad 63:  vsak delovni četrtek med 16,00 in 18,00 uro.  
- Svetovanje in spremljanje, Gradnikovih brigad 63: vsak delovni ponedeljek in 

četrtek med 16,00 in 18,00 uro. 
- Grgar 58,  po dogovoru 

 
Pogovor z ljudmi v stiski:  
Milka Abram, Vojkova 105 B, Nova Gorica; 031 638 587, milka.abram@gmail.com  
Nada Jan, Marušičeva 1, Nova Gorica; 031 638 587, zoltan.jan@siol.net   
Avrelija Plesničar; 040 127 443, mailto:avrelija.plesnicar@gmail.com 
 
Spremljanje prejemnikov pomoči: 
Ana Vončina, Renata  Vončina, Nada Jan, Marija Mlinar,  Zdenka Blaškovič, Julijana Spina,  
Zdenka Žorž, Avrelija Plesničar, Milka Abram .   
 
Odgovorni v skladišču hrane v Novi Gorici: 
Renata Vončina, Prvačina 150, 5297 Prvačina; 041 655 689,  voncina.renata@gmail.com  
Barbara Fajdiga Lozar, Cankarjeva 11, 5000 Nova Gorica; 041 920 724, 
barbara.fajdiga.lozar@gmail.com 
 
Odgovorna v skladišču hrane v Grgarju: 
Aliče Čubej, Grgar 69, 5251 Grgar; 051 694 048, alicecubej@gmail.com 
 
Pogovor z ljudmi v stiski: 
Julijana Spina, Ravnica 27, 5251 Grgar; 031 790 852; 05 3073278; giulispina47@gmail.com 
Aliče Čubej, grgar 69, 5251 Grgar; 051 694 048, alicecubej@gmail.com 
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Spremljanje prejemnikov pomoči v Grgarju: Ida Humar, Milojka Jevšček, Marija Brezavšček, 
Zdravka Breščak, Vida Winkler, Spina Julijana, Aliče Čubej 
Informacije za skladišče oblačil v Novi Gorici: 
Marija Mlinar,  Orehovlje 49, 5291 Miren, tel. 305 42 24; 040 631 763, 
 marija.orehovlje@siol.net  
Ada Tomažič, 041 460 701; Zdenka Šviligoj, 031 540 171 
 
Medgeneracijske skupine: 

Voditeljica: Klementina Bajec; 031 778 586,  klementina.bajec@gmail.com  

Program za otroke in mladostnike Popoldne v Šempetru 
 Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta:  pnc.karitas@gmail.com 

 
DEKANIJA NOVA GORICA 

1. Briška medžupnijska karitas, Biljana 12, 5212 Dobrovo, tel. 304 50 14 
VALTER MARINIČ, Snežeče 4, 5212 Dobrovo; 041 956 593, irena.marinic4@gmail.com  
MARIJA ŠTEKAR,  Kojsko 84 b, 5211 Kojsko, 05 3041563; 031 708 999, 
marija.anastekar@gmail.com  

 
2. Župnijska karitas Deskle, Bevkova 15, 5210 Deskle, tel.  395 30 17 
DANIJELA MARCINA, Prilesje pri Plavah 1, 5210 Deskle; tel. 05 30 52 512, 051 307 226; 
danica.marcina@siol.net  

 
3. Župnijska karitas Gorenje Polje, Gorenje Polje 9, 5210 Deskle, tel.  305 21 83 
SONJA KRAŠČEK, Ložice 93, 5210 Deskle; tel. 05 305 24 52, sonja.krascek@siol.net  

 
4. Župnijska karitas Kanal, Trg Svobode 4, 5213 Kanal, tel. 05 305 10 74 

      MAGDA VUGA, Morsko 18, 5213 Kanal; 041 581 381, magdavuga@gmail.com  
 

5. Medžupnijska karitas Levpa, Kal nad Kanalom, Kal nad Kanalom, 5214 Kal nad 
Kanalom, tel.05 309 50 31 

NADJA OKROGLIČ, Kal nad Kanalom 89, 5214 Kal nad Kanalom; 041 936 722, 
nadja.okroglic@gmail.com  

 
6. Župnijska karitas Kapela, Škrabčeva 1, 5000 Nova Gorica, tel. 330 77 50 

      Sodelavka , AVRELIJA PLESNIČAR; 040 127 443, mailto:avrelija.plesnicar@gmail.com 
 

7. Župnijska karitas Nova Gorica, Sedejeva 2, 5000 Nova Gorica, tel. 333 30 86 
MILKA ABRAM, Vojkova 105 B, 5000 Nova Gorica; 05 302 51 51 ; gsm. 040 423 636 
milka.abram@gmail.com  
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8. Župnijska karitas Marijino Celje, Lig 6, 5213 Kanal, tel. 309 30 20 
CVETKA MELINK, Čolnica 3, 5213 Kanal; 031 720 981, cvetka.home@gmail.com  
 

 
9.  Medžupnijska gorska karitas; Grgar 58, 5251 Grgar, tel. 307 30 10 

        ALIČE ČUBEJ, Grgar  69, 5251 Grgar, 051 694 048, alicecubej@gmail.com  
       JULIJANA SPINA, Ravnica 27, 5251 Grgar; 031 790 852  

- Zdravka Breščak, Banjščice 93, 5251 Grgar, tel. 307 57 08 
- Marija Brezavšček, Lokovec 15, 5253 Čepovan, tel. 307 60 44 
- Ida Humar, Bate 14, 5251 Grgar, tel. 307 55 16 
- Vida Winkler, Nemci 1, 5252 Trnovo, tel. 307 10 46, gsm. 041 962 583 
- Milojka Jevšček ,  

 
10.  Župnijska karitas Kromberk, Vinka Vodopivca 79, 5000 Nova Gorica, tel. 333 25 35 
MIRJAM KOMJANC, Pod Škabrijelom 21, 5000 Nova Gorica; 041 908 401, 
  mirjam.komjanc@gmail.com  

 
11.  Medžupnijska karitas Ročinj, Avče, Ročinj 54, 5215 Ročinj, tel. 309 64 07 
MAJDA MELINK, Ročinj 42, 5215 Ročinj, tel. 309 65 05 
namestnica: ALENKA HVALICA, Ročinj 5/B, 5215 Ročinj; 031 371 632, 
 alenka.hvalica@gmail.com  

 
12.  Župnijska karitas Solkan, Mizarska 18, 5252 Solkan, tel. 300 51 36 
MARTA BEVČIČ, M. Klemenčiča 1, 5250 Solkan; 040 618 968, marta.bevcic@gmail.com  

 
13.  Župnijska Karitas Šempas, Šempas 115, 5261 Šempas, tel.  307 88 77 
NATALIJA ŠKARABOT, Šmihel 44, 5261 Šempas; 051 228 231, 
natalija.skarabot@hotmail.com 

 

DEKANIJA ŠEMPETER PRI GORICI 
14. Župnijska karitas Branik, Branik 63, 5295 Branik, tel.  305 72 28 
ANDREJA BAŠA, Branik 49, 5295 Branik; 064 188 642,  andreja.basa@gmail.com  

 
15. ŽK Bukovica – Volčja draga, Bukovica 44 a, 5293 Volčja Draga, tel. 301 32 30 
IRENA JEJČIČ, Bukovica 67, 5293 Volčja Draga; 031 759 019, irena.jejcic@gmail.com  

 
16. Župnijska karitas Dornberk, Vodnikova 37, 5294 Dornberk, tel.  301 76 93, 

bostjan.toplikar@rkc.si 
ELVIRA BAŠA, Tabor 26, 5294 Dornberk; 041 566 895, elvira.basa@gmail.com  
namestnica: DRAGICA KOVAČIČ, Gregorčičeva 11, 5294 Dornberk; 031 704 881, 
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17. Župnijska karitas Miren, Miren 76, 5291 Miren, tel. 305 40 33 

      HERMINA MUŽINA, Orehovlje 27 c, 5291 Miren; 031 624 195 
      URDIH VENČKA, stanko.urdih@gmail.com 
 

18. Župnijska karitas Prvačina, Prvačina 177, 5297 Prvačina, tel. 301 62 32 
KATARINA RIJAVEC, Prvačina 217, 5297 Prvačina 05 3016 348; 031 294 684 
katarinarijavec1@gmail.com 
namestnica: BOŽA JELERČIČ, Prvačina 34a, 5297 Prvačina, tel 301 61 28  
 
19. Župnijska karitas Renče-Gradišče, Trg 81, 5292 Renče, tel. 305 33 19 
ZDENKA PISK, Merljaki 33 a, 5292 Renče; 040 325 778,  zdenka.pisk@gmail.com  

       
20. ŽK Šempeter pri Gorici, Prekomorskih brigad 24, 5290 Šempeter, tel. 393 63 57 
MIRJAM MUŽINA, Na Pristavi 31, 5290 Šempeter pri Gorici; 040 671 774, 
kate.muzina@gmail.com  

 
21. Župnijska karitas Vrtojba, Ul. IX. septembra 132, 5290 Šempeter, tel. 393 72 80 
ČERNE PAVEL, Ul. IX. septembra 85, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici; 041 795 322, 
monika.zavadlav@gmail.com  

 
22. Župnijska karitas Vogrsko, Vogrsko 103, 5293 Volčja Draga 

      TEA LEBAN, Vogrsko 115, 5261 Šempas;  040 051 320, tea.leban@vdcng.si  
 

 
 
 
DEKANIJSKA KARITAS IDRIJA - CERKNO 
 
Predsednik: Jože Pegan, Arkova 1, 5280 Idrija, 041 284 838, joze.pegan@rkc.si  
Voditelj: KATARINA FILIPIČ, Plužnje 38, 5282 Cerkno, 031 615 245, fkatarin@gmail.com     
 
Uradne ure: 

Idrija, Prelovčeva 2, tel. 051 444 630  
- vsako 4. soboto v mesecu med 9. in 11. uro  
- in sredo po 4. soboto med 17. in 18. uro. 
 
Odgovorna v Centru karitas v Idriji:  

Aleš Vižintin, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija  gsm 051 444 630,  ales_vizintin@t-2.net 
Alenka Pavšič, N. Pirnata 1, 5280 Idrija, gsm 031 866 123, alenkapavsic1@gmail.com   
Bruno Rupnik, Župančičeva 17, 5280 Idrija, 051 400 492, bruno.rupnik@siol.net  
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Pogovor z ljudmi v stiski: Alenka Pavšič, Darja Ogrič, Vižintin Aleš 
Vodenje evidenc: Bruno Rupnik, Aleš Vižintin 
Ostali sodelavci: Miro Kuštrin, Vojka Kuštrin, Jež Martinka, Kenda Janez, Svetličič Agata, 
Mažgon Karla, Kogej Barbara, Kunc Stevan, Lahajnar Darja, Medic Barbara, Lahajnar 
Helena 

 
1. Župnijska Karitas Črni Vrh,  Črni Vrh 3, 5274 Črni Vrh, tel. 05 377 87 80 
MAJDA BAJEC , Črni Vrh115, 5274 Črni Vrh, 041 383 818  majda.bajec1@gmail.com 

 
2. Župnijska Karitas Godovič, Godovič 2,  5275 Godovič, tel. 05 374 74 44 
MIRANDA CERNUTA,  Godovič 41, 5275 Godovič,  miranda.cernuta@gmail.com 
 
3. Župnijska karitas Gore, Gore 28, 5280 Idrija, tel. 377 23 62 
VERA LESKOVEC, Jelični vrh 13, 5275 Godovič, gsm 041 475 349, e-pošta:   
vera.leskovec@gmail.com  
 
4. Župnijska Karitas Idrija,  Arkova 1, 5280  Idrija, tel. 05 372 00 07 
ALEŠ VIŽINTIN,  Pot  sv. Antona 49,  gsm  051 444 630,  ales_vizintin@t-2.net 
ales_vizintin@t-2.net  
 
5. Cerkljanska MŽK, Sedejev trg 1, 5282 Cerkno, tel.  372 40 06  

- KATARINA FILIPIČ, Plužnje 38, 5282 Cerkno, 031 615 245, fkatarin@gmail.com     
- MIHAELA TUSAR, Ličarjeva 7, 5282 Cerkno, gsm. 031 482 401, e-pošta: 
mihaela.tusar@siol.net  
- MAVRI ZORKA, Bukovo 57, 5282 Cerkno, tel. 377 97 67, gsm 031 664 805 
mzora10@gmail.com 

       - IVANKA MAKUC, Šebrelje 55, 5282 Cerkno, tel. 05 374 43 99 
       - DARJA PETERNELJ, Gorenji Novaki 37b,  040 951938 
      
6. Župnijska karitas Ledine, Ledine 7, 5281 Spodnja Idrija, tel. 377 90 60 

STANA KOSMAČ, Gorenji Vrsnik 1 a, 5281 Spodnja Idrija, gsm 040 689 178, e-pošta: 
stana.kosmac@gmail.com.   

 
7. Župnijska karitas Spodnja Idrija, Na vasi 20, 5281 Spodnja Idrija, tel. 05 372 10 80 

VALERIJA KRIVEC, Pustota 38, 5281 Spodnja Idrija,  gsm 041 933 323, e-pošta: 
valerija.krivec@gmail.com  

 
8. Župnijska karitas Vojsko, Vojsko 18, 5280 Idrija, tel. 05 374 20 65 

ZOFIJA NOVAK, Gorenja Trebuša 89, 5280 Idija, tel. 05 374 20 13  
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9. Župnijska Karitas Zavratec, Zavratec 5 
IRENA LUKAN, Medvedje brdo 19a, 1373 Rovte gsm 041834 274, e-mail: 
irenalukan70@gmail.com 
 
 
DEKANIJSKA KARITAS ILIRSKA BISTRICA 
 
Predsednik: Franc Raspor, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09 
Voditeljica: Božidara Česnik, Gregorčičeva 8 d, 6250 Il. Bistrica, tel. 714 17 25; 031 281 682 
                      e-pošta: bozidara.cesnik@kabelnet.net  
 
Uradne ure v Centru karitas: 
Ulica IV. Armije, Ilirska Bistrica 
Sreda: pozimi med 16. in 18. uro; poleti med 17. in 19. uro 
Odgovorna v skladišču: Božidara Česnik, gsm. 031 281 682 
Pogovor z ljudmi v stiski: 
Božidara Česnik, Marica Batista 
Miljanka Skok, Marica Udovič 
Ostali sodelavci: Jožica Zidar, Miranda Škrabolje, Tina Tomažič, Vilma Barba, Majda Turk, 
Peter Hrovatin, Nevia Udovič,   
 
 
Program za otroke in mladostnike Popoldan v Trnovem: torek med 15,30 in 18,30 uro 
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta: Pnc.karitas@gmail.com  
s. Martina Radež, gsm 031 389 630  
 
Medgeneracijska skupina Ilirska Bistrica 
Voditeljica: Božidara Česnik, Klementina Bajec 
 
l. Župnijska karitas Ilirska Bistrica, Jurčičeva 29, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 05 714 25 20  
   BOŽIDARA ČESNIK, Gregorčičeva 8 d, 6250 Ilirska Bistrica, tel. 031 281 682 
     
2. Župnijska karitas Knežak, Knežak 151, 6253 Knežak, tel. 05 788 00 07 
    PETER HROVATIN Bač42a   6253 Knežak, tel. 041 258 284,  
    e-pošta: peter.hrovatin72@gmail.com 
       
3. Medžupnijska karitas Hrušica, Podgrad-Pregarje,  
    Hrušica 52, 6244 Podgrad, tel. 05 783 54 32 
 
4. Župnijska karitas Jelšane, Jelšane 55, 6254 Jelšane, tel. 788 50 09 
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    MARICA UDOVIČ, Jelšane 29 a,  6254 Jelšane, tel. 788 55 46, e-pošta:      
marica.udovic@guest.arnes.si 
 
ISTRSKA OBMOČNA KARITAS 
 
Predsednik: FRANC PRELC, Bertoki, Markova 1 a, 6000  Koper, gsm 041 795 051 e-pošta: 
franc.prelc@rkc.si 
Voditeljica:  PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 656 70 21, gsm 031 335 
969, pavla.brec@gmail.com 
Namestnica: ANICA ŽERJAL, Vegova 15, 6000 Koper tel. 627 50 03  
 
Uradne ure v Centrih karitas: 
 
- CENTER KARITAS BERTOKI, Markova 38, Bertoki, 6000 Koper 
 
Istrska območna Karitas: 2. in 4. sreda v mesecu od 15. do 17. ure 
 
Škofijska karitas Koper 
- Sprejemališče za brezdomce: tel. 05 90 28 289 
- Ponedeljkih, sreda, petek od 8h do 14h, torkih in četrtek od 12h do 18h 
Odgovorna Darja Zver, gsm 051 313 265, karitasbertoki.brezdomci@gmail.com 
 
Zavod Karitas Samarijan 
- Program Vrtnica – zdravljenje odvisnosti od alkohola;  tel. 05 90 27 788     
       Odgovorna Davorina Petrinja, gsm 040 980 464, e-pošta: vrtnica.karitas@gmail.com 
       
Zavod Pelikan Karitas 
Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem, tel. 05 63 95 038/041 760 067 
Svetovalno informacijska pisarna za pomoč zasvojenim in njihovim svojcem,  
Od ponedeljka do petka od 8h do 19h. 
 
- Center karitas KOPER, Trg Brolo 9 
Vsak četrtek  od 15h do 17h  
Odgovorni v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski: 
Pavla Brec, gsm 031 335 969 
Klavdija Piciga,  gsm 041 450 764 
Daša Šarkanj, Lucijana Sabadin, gsm 051 224 703 

Evidenca hrane EU: Milena Potočnik, gsm 041 342 501 

Ostali sodelavci: Mirko Juriševič, Nataša Juriševič, Nada Valjavec, Mila Žužič, Marija 
Kocjančič, Silva Špeh, Danica Muženič,  Roži Florjančič. 
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- Center karitas PORTOROŽ, Cvetna pot 4:  
Vsak drugi četrtek v mesecu  od 15. do 17. ure  
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:  

Anita Valič, gsm 041 842 162, e-pošta: valic.ana@gmail.com   

Ostali sodelavci: Senka Orlič, Elvira Bernetič, Jadranka Tomič, Slavica Barhajm, Vera Božič, 
Brigita Vodopivec, Dina KOLOR, Sonja ZAJC, Dorko Alič, Tomo Vugrinec, Franjo Premrl. 

 

- Center karitas IZOLA, Gregorčičeva 74, 6310 Izola 

Vsaka sreda od 10. do 12. ure; tretji teden  sreda in četrtek od 16,30 do 18,30 ure  

Odgovorni v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:  

Suzana Vidmar, Trg republike 4, 6310 Izola, 041 585 760, suzy.vidmar@gmail.com  

 

DEKANIJA DEKANI 
l. Župnijska karitas Ankaran, Oljčna pot 14, 6280 Ankaran, tel. 05 652 12 12 
   ALENKA BOGATEC, Hrvatini 157 B, 6280 Ankaran, gsm 040 544 339, e-pošta: 
alenka.live@gmail.com  
 
2. Župnijska karitas Dekani, Dekani 207, 6271 Dekani, tel.05 658 21 90  
    VIDA BRATINA, Dekani 187, 6271 Dekani, gsm 031 439 660 
 
3. Župnijska karitas Korte, Korte 73, 6310 Izola, tel.05 642 02 36  
    LUČINDA VIDETIČ, Malija 44, 6310 Izola, gsm 031 413 767  
 
4. MŽK  Koštabona in Krkavče,  Koštabona 11, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 05 656 94 40 
    PAVLA BREC, Krkavče 29, 6274 Šmarje pri Kopru, tel. 05 656 70 21, gsm 031 335 969,    e-
pošta:  pavla.brec@gmail.com 
 
5. Župnijska karitas Marezige, Marezige 29, 6273 Marezige, tel. 05 655 04 38 
     MARTIN ŠUŠTAR, Marezige 29, 040 427 637, martin.sustar@rkc.si  
 
6. Medžupnijska karitas Sočerga - Movraž, Movraž 22, 6272 Gračišče, tel. 05 657 11 61 
    EVELINA ŠAVRON,  Gradin 1a, 6272 Gračišče, tel. 05 657 41 52 
  
7. Župnijska karitas Predloka, Predloka 14, 6275 Črni Kal, tel. 05 659 00 50  
    VLASTA POHLEN, Hrastovlje 19, 6275 Črni Kal,  gsm 031 544 577, vlasta.pohlen@luka-kp.si   
 
8. Župnijska karitas Škofije, Spodnje Škofije 55, 6281 Škofije, tel. 05 654 01 70 
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    MARJETKA ZERBO, Tinjan 21, 6281 Škofije, gsm 031 443 105, e-pošta: 
marjetka.zerbo@gmail.com  
 
9. Župnijska karitas Šmarje pri Kopru, Šmarje 70, 6274 Šmarje, tel. 05 656 01 37 
    LUCIJANA SABADIN, Gažon 11, 6274 Šmarje, tel. 05 656 03 15, gsm 051 224 703, e-pošta: 
lusabadin@gmail.com   
 
 
DEKANIJA KOPER 
 
10. Župnijska karitas Bertoki, Markova l, 6000 Koper, tel. 05 631 46 36 
KATARINA PODGAJSKI, Kurirska 8 Prade, 6ooo Koper,  031 708 146;  
Karitas.bertoki@gmail.com 
 
    Namestnica: Ivana Mirjanič, Markova 5, Bertoki; 6000 Koper; tel. 05 630 52 80 ali  
    040 211 951; ivanamirjanic@yahoo.com  
 
11. Župnijska karitas Izola, Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola, tel. 05 641 55 45 
    SUZANA VIDMAR, Trg Republike 4, 6310 Izola, 041 585 760, suzy.vidmar@gmail.com  
 
12. Župnijska karitas Koper – Sv. Marko, Kvedrova 17, 6103 Koper, tel. 05 628 41 00 
    MILENA POTOČNIK, Pahorjeva 16, 6000 Koper, gsm. 041 342 501 
    e-pošta: milena1.potocnik@gmail.com  
 
13. Župnijska karitas Koper - Stolnica, Izolska vrata 24, 6000 Koper, tel. 05 627 31 73  
    KLAVDIJA PICIGA, Kampel 6, 6000 Koper, gsm 041 450 764 
 
14. Župnijska karitas Piran, Ul. IX. Korpusa 25, 6330 Piran, tel. 05 673 34 40 
    TATJANA LETICA, IX. Korpus 23, 6330 Piran, gsm 031 605 995, e-pošta: 
tatjana.letica@gmail.com   
 
15. Medžupnijska  karitas Portorož, Cvetna pot 4, 6320 Portorož, tel. 05 674 67 00 
    ANITA VALIČ, Letoviška 40, 6230 Portorož, tel. 05 674 02 61, 041 842 162; e-pošta: 
valic.ana@gmail.com  
Kontaktna oseba za Lucijo:    JANJA VUGRINEC, Ukmarjeva 14, Lucija, 6320 Portorož, gsm 031 
600 878  
 
16. Župnijska karitas Sečovlje, Sečovlje 48, 6333 Sečovlje, tel. 05 672 23 23 
    BRIGITA VODOPIVEC, Sečovlje 41, 6333 Sečovlje, gsm 041 607 592, e-pošta: 
brigita.vodopivec@gmail.com  
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17. Župnijska karitas Strunjan, Strunjan 141, 6323 Strunjan, tel. 05 678 20 05 
     ONDINA ČEK, Dobrava 19 a, 6310 Izola, 031 827 050 
 
18. Župnijska karitas Sv Anton, Sv. Anton 8, 6276 Pobegi, tel. 05 653 17 34  
     MILOŠ KLINEC, Kavaliči 34, 6276 Pobegi, gsm 051 236 234  
 
 
KRAŠKA DEKANIJSKA KARITAS 
 
Predsednik: TOMAŽ KODRIČ, Lokev 121,    6219 Lokev,  tel. 05 767 00 43 
                                                                 e-pošta :tomaz.kodric@rkc.si 
Voditelj:      NATAŠA GODINA, Rodik 39       6240 Kozina,  041 581 147 
                                                                e.pošta: natasa.godina@amis.net 
 
Uradne ure v Centru Karitas Sežana, Repentaborska 1: 
2 in 4 sredo v mesecu od 16 .do 18. ure 
                                                              
Odgovorna v skladišču in tudi za pogovor z ljudmi v stiski: 
IVANKA FONDA Lokev 121 6219 Lokev, tel. 05 767 00 44, 
        031 641 819,           e- posta: ivanka.fonda@gmail.com                                                     
 
Evidenca hrane EU: SANDI MEVLJA , 031 318 465, e- pošta sandi@iras.si 
 
ostali sodelavci: Sandi, Klara, Tamara, Andreja, Drago,Edvardo, Nataša, Meta 
 
.1.Medžupnijska karitas Dutovlje, Dutovlje 2, 6221 Dutovlje; tel.: 05 764 0071 
MIRANDA MARJANOVIČ, Tublje  pri Komnu, 6221 Dutovlje, 
  041 843 253         e-pošta: marjanovicmiranda@gmail.com                                     
Kontaktna oseba za Tomaj: ERMIDA GRGIČ, Tomaj 19, 6221 Dutovlje, 
   040 439 380                                  e-pošta: ermida@volja.net 
 
2.Medžupnijska karitas Hrpelje Kozina, Reška c.25, 6240 Kozina 
NATAŠA GODINA, Rodik 39 6240 Kozina, 
 041 581 147            e-posta: natasa.godina@amis.net 
                                     
3.Medžupnijska karitas Komen, Komen 25a, 6223 Komen, tel.:05 766 04 90 
BOGDANA FURLAN, Mali dol 15, 6223 Komen,   
   031 674 226                                   e-pošta: bogdanazemva@gmail.com 
Kontakta oseba za Vojščico in Kostanjevico: Anja Okretič, Kostanjevica 55, 
    041 664 959                                           e-pošta: anja.okretic@mlinotest.si 
Kostanjevica na Krasu  tel-05 30 80 708 
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4.Medžupnijska karitas Lokev, Divača, Vreme, Vatovlje; Lokev 121 6219 Lokev tel.: 05 767 00 
43 
 ALOJZ  MLJAČ, Kraška c.55,6215 Divača,   
    041 738 979                       e-pošta:alojz.mljac@amis.net 
 
 
5.Medžupnijska karitas Senožeče 84, 6224 Senožeče, tel .: 05 767 50 61 
ANITA FERFILA, Senožeče 68, 6224 Senožeče;: 
   041 617 159                          e-pošta:  planine60@gmail.ccom 
 
6.Medžupnijska karitas Sežana, Trg 28.avgusta4, 6210 Sežana, tel.:05 734 41 77 
META ALLEGRA, Lenivec 14 6210 Sežana 
  031 8461 50                                   e-pošta: metaallegra@gmail.com 
 
Kontaktna oseba za Povir: VOJISLAVA ŠKRLJ, Povir 51c, 6210 Sežana, tel. 05 734 25 27 
 
7.Medžupnijska karitas Slivje, Brezovica, Slivje 2 6242 Materija, tel. 05 687 40 72 
KRISTINA FRANK,Kovčice19, 6243 Obrov, :. 
     040 697 889                                       e- pošta :kristina.frank1@gmail.com 
 
8.Medžupnijska karitas Kobjeglava in Štanjel, Kobjeglava 59, 6222 Štanjel, tel.: 05 769 0 73 
VALTER ŠČUKA, Štanjel 153 6222 Štanjel, 
  031 312 755                                    e pošta: valterscuka@gmail.com 
IRMA GRMEK, Kobjeglava 36, 6222 Štanjel.:051 215 611 
 
 
 
POSTOJNSKA DEKANIJSKA KARITAS 
 
Predsednik: Marjan Škvarč, Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka, tel.  757 10 72 
e-pošta: marjan.skvarc@skavt.net  
Voditeljica: Zinka Vadnjal, Parje 25, 6257 Pivka,  757 53 10, gsm 031 610 144, e-pošta: 
vadnjal.pivka@siol.net  
Namestnica: Julka Dekleva, Pivka, Snežniška 29, gsm 040 378 851, e-pošta: 
julka.de@gmail.com  
 
 
Uradne ure v Centrih karitas: 
- POSTOJNA, Ljubljanska 1;  vsak drugi četrtek  med 16. in 19. uro 
Odgovoren v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:  
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Marjan Geržina, Postojna, Tomšičeva 22 a, tel. 726 18 82; gsm 031 329 438, e-pošta: 
marjan.gerzina@studioproteus.si  
Jožica Škrlj 031750 807, e-pošta: jozica.skrlj@gmail.com ,  
Ostali sodelavci:Miro Kranjc, Marta Žakelj, Mirka Slavec, Majda Kontelj, Čeč Janez, Silva 
Hafner, Danica Geržina, Ivanka Biasizzo, Iva Ukmar in Ivanka Turk  
 
Program za otroke in mladostnike Popoldne v Postojni 
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta:  pnc.karitas@gmail.com 
 
- PIVKA, Kolodvorska 10: vsak četrtek od 15,30 do 18. ure in vsako sredo od 8. do 9. ure 
Odgovorna v skladišču in pogovor z ljudmi v stiski:  
Julka Dekleva,  Pivka, Snežniška 29, gsm 040 378 851, e-naslov: julka.de@gmail.com  
Ostali sodelavci: Lea Želko Pasič, Majda Godina, Aljana Metliha, Mojca Smrdel Orel, Milka 
Topič Smrdel 
 
Program za otroke in mladostnike Popoldne v Pivko 
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta:  pnc.karitas@gmail.com,   
Julka Dekleva, gsm 040 378 851 
 
1. Župnijska Karitas Hrenovice, Hrenovice 32, 6230 Postojna tel. 05 757 70 32 
    MARIJA MEJAK, Goriče 21, 6230 Postojna, gsm 031 694 500, e-pošta: 
marija.mejak@siol.net  
 
2. Župnijska karitas Košana, Doljna Košana 78, 6256 Košana, tel.05 753 00 16  
    VOLK MIRKA, Kal 1, 6257 Pivka, te.. 05 757 26 20 
 
3. Župnijska karitas Pivka, Pot na Orlek 22, 6257 Pivka, tel.05 757 10 72    
    JULKA DEKLEVA, Snežniška 29, 6257 Pivka, tel. 05 757 31 65, gsm 040 378 851, e-pošta: 
julka.de@gmail.com  
  
4. Župnijska karitas Postojna, Vilharjeva 2, 6230 Postojna, tel. 05 720 46 40 
    MARJAN GERŽINA, Tomšičeva 22A, 6230 Postojna, tel.  726 18 82 , gsm 031 329 438 e-
pošta: marjan.gerzina@sudioproteus.si  
 
5. Medžupnijska karitas Slavina, Matenja vas,  Orehek, Slavina 53, 6258 Prestranek, tel. 05 
754 20 09  
    FANČI ČUK, Koče 13, Prestranek, tel. 05 754 20 86; 031 870 664  
    SILVA BERGOČ, Matenja vas 54, gsm 031 405 325  
 
6. Župnijska karitas Studeno, Studeno 71, 6230 Postojna, tel. 05 751 60 36  
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    TATJANA SIMČIČ, Studeno 105, 6230 Postojna,  gsm 040 715 916, e-pošta: 
tatjana.simcic@gmail.com   
 
7. Medžupnijska karitas Trnje in Zagorje, Zagorje 113, 6257 Pivka, tel. 05 757 52 54  
    ZINKA VADNJAL, Parje 25, 6257 Pivka, tel. 757 53 10, gsm 031 610 144, e-pošta: 
vadnjal.pivka@siol.net  
 
8. Župnijska karitas Šmihel,  Šmihel 34, 6257 Pivka, tel. 05 753 05 67 
    ŠPROHAR SILVA, Mala pristava 24, 6256 Košana, tel. 05 753 05 78, gsm 041 820 497  
  
 
TOLMINSKA OBMOČNA KARITAS 
 
Predsednik:  Slavko Obed, Most na Soči 14, 5216 Most na Soči, tel. 381 30 12;  
e-naslov slavko.obed@rkc.si  
Voditeljica: Darja Leban Obid, Postaja 24 a, 5216 Most na Soči, gsm 041 586 358; 
darja.obid@siol.net  
 
Uradne ure v Centrih karitas:  
 
- TOLMIN, Brunov drevored 1, 5220 Tolmin: gsm 041 853 693, 031 370 583 

Vsak drugi in tretji četrtek med 8. in 10. uro in vsak četrtek med 16. in 18. uro. 
Odgovorna v skladišču hrane:  
Darinka Pervanje, Pod gradom 3, 5220 Tolmin, tel. 388 18 38, gsm 031 370 583, e-pošta: 
darinka.pervanje@gmail.com  
Odgovorna v skladišču oblačil, pohištva, gospodinjskih aparatov:  
Silva Grosar, Zalog 8, 5220 Tolmin, gsm 031 404 841.  
Pogovor z ljudmi v stiski: 
Danica Krivec, Poljubinj 87, 5220 Tolmin, gsm 031 278 305, e-pošta: 
danijela.krivec@gmail.com 
Jožica Terlikar, Logje 10, 5223 Breginj, gsm 041 625 809 
Danica Gabršček, Volče 72, 5220 Tolmin, gsm 041 405 666, e-pošta: 
danica.gabrscek@gmail.com 

      Darja Leban Obid, postaja 24a, 5216 Most na Soči, gsm 041 586 358, e-pošta:     
      darja.obid@siol.net 
 
- KOBARID, Trg svobode 3, 5222 Kobarid – zadnja sreda v mesecu med 18. in 19. uro. 

Pogovor z ljudmi v stiski: 
       Milena Sovdat, Volaričeva 23, 5222 Kobarid, gsm 040 524 189: e- pošta:  
       milena.sovdat@siol.net 
       Metka Gragorčič, Pri malnih 65, 5222 Kobarid, gsm 051 415 760, e-pošta:    
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       metka.gregorcic@amis.net 
       Anamarija Kurinčič, Idrsko 11 , 5222 Kobarid, gsm 031 330 460 
 
-     BOVEC, Trg golobarskih žrtev 10, 5230 Bovec – ponedeljek med 15. in 15.30 uro. 
      Odgovorni v skladišču hrane:  
      Bibjana Jankovič, Brdo 62, 5230 Bovec, gsm 040 647 012: e-pošta:   
      bibjana.jankovic@gmail.com 
      Marija Zorč, Brdo 44, 5230 Bovec, gsm 031 706 111, e-pošta: pszorc@gmail.com  
      Pogovor z ljudmi v stiski: 
      Dana Ivančič, Rupa 5, 5230 Bovec, gsm 031 218 931, e-pošta: dana.ivancic@gmail.com 
      Danica Varga, Dvor 50, 5230 Bovec, gsm 031 718 333, e-pošta: zorc.bovec@gmail.com 
      Marija Zorč, Brdo 44, 5230 Bovec, gsm 031 706 111, e-pošta: pszorc@gmail.com 
 
 
Dom karitas Soča, Soča 25, 5232 Soča 
Odgovorni: Slavko Rebec, gsm 041 376 137 
Kontaktna oseba: Dare Kavčič, gsm 031 568 142 
 
DEKANIJA KOBARID 
 
1. Medžupnijska karitas Bovec, Trg golobarskih žrtev 10, 5230 Bovec, 05 388 60 90 
    DANICA VARGA, Dvor 50, 5230 Bovec, gsm 031 718 333, e-pošta: zorc.bovec@gmail.com  
 
2. Župnijska karitas Drežnica, Drežnica 35, 5222 Kobarid, 05 384 85 08  
    LIDIJA BERGINC, Drežnica 1, 5222 Kobarid, tel. 05 384 86 07, gsm 041 833 219, e-pošta:  
     lidija.berginc.si@gmail.com 
 
3. Medžupnijska karitas Kobarid, Livek, Trg svobode 3, 5222 Kobarid, tel. 05 389 00 63 
    MILENA SOVDAT, Volaričeva 23, 5222 Kobarid, gsm 040 524 189, e-pošta:                                 
    milena.sovdat@siol.net   
 
4. Medžupnijska  karitas Breginj, Sedlo, Borjana, Kred; Breginj 144, 5223 Breginj, tel. 05 384                     
    98 18 
    JOŽICA TERLIKAR, Logje 10, 5223 Breginj, gsm 041 625 809 
    ANICA GAŠPERUT, Breginj 140, 5223 Breginj, tel. 05 384 98 29  
 
 

DEKANIJA TOLMIN 
 
5. Župnijska karitas Trebuša, Idrija pri Bači 9, 5216 Most na Soči 
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    LAVRA LIPUŠČEK, Dolenja Trebuša 40, 5283 Slap ob Idrijci , gsm 031 670 103, e-pošta:     
    lavra.lipuscek@gmail,com 
     
6. Medžupnijska karitas Idrija pri Bači, Roče, Idrija pri Bači 9, 5216 Most na Soči  
    ŽBOGAR VALENTINA, Idrija pri Bači 60, 5216 Most na Soči, gsm 031 769 930, e-pošta:  
    valentina.zbogar@gmail.com  
 
7. Medžupnijska karitas Most na Soči, Most na Soči 14, 5216 Most na Soči, 05 381 30 12  
    MARIJA ROVŠČEK, Most na Soči 92, 5216 Most na Soči, tel. 05 388 73 04, gsm 031 742 315 
 
8. Župnijska karitas Podbrdo, Podbrdo 10, 5243 Podbrdo. Tel. 05 380 85 10 
    DOROTEJA DAKSKOBLER, Podbrdo 33a, 5243 Podbrdo, gsm 031 242 294, e-pošta:  
    doricad@gmail.com   
 
9. Župnijska karitas Podmelec, Grahovo ob Bači, Podmelec 10, 5216 Most na Soči, tel. 05                                                   
    380 66 50  
    CVETKA HOZJAN, Kneža 8b, 5216 Most na Soči, gsm 031 811 290, e-pošta:   
    cvetka.hozjan@gmail.com  
 
10. Medžupnijska karitas Šentviška Gora, Šentviška Gora 41,  
      5283 Slap ob Idrijci, tel. 05 381 50 50  
      MARIJA LAPANJA, Ponikve 15, 5283 Slap ob Idrijci, gsm 031 780 492, e-pošta:  
      mirica.lapanja@gmail.com 
 
11. Medžupnijska karitas Tolmin, Brunov drevored 9, 5220 Tolmin, tel. 05 381 17 60  
      MARIJA JELINČIČ, Pregljev trg 9, 5220 Tolmin, gsm 051 383 356, e-pošta:        
      dama410@gmail.com  
      DANICA GABRŠČEK, Volče 72, 5220 Tolmin, tel. 05 388 25 82, gsm 041 405 666, e-pošta:  
      danica.gabrscek@gmail.com 
 
 
 
 
KARITAS VIPAVSKE DEKANIJE 
 
Predsednik: Matej Kobal, Otlica 42, 5270 Ajdovščina, 05 364 95 46; 041 655 961 
e-pošta: matej.kobal@rkc.si  
Voditeljica: Jožica Ličen, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713 
e-pošta: jozica.licen@rkc.si  
Namestnica: Hermina Radinja, Vojkova 8, 5270 Ajdovščina, gsm 041 442 238 
e-pošta: hermina.radinja@gmail.com  
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Uradne ure v Centru karitas: 
AJDOVŠČINA, Šturje, Vipavska cesta 11,  tel. in fax: 05 366 23 72,  
e-pošta: karitas.vip.dek@siol.net  
ponedeljek med 9. in 11. uro  
torek in četrtek med 16,30 in 18,30 uro 

 
Pogovor z ljudmi v stiski: Jožica Ličen, Hermina Radinja, Ivica Vidmar, Ivanka Bizjak, Klara 
Krkoč, Ivica Čermelj  
Stalni pomočnik v skladišču: br. Gregor, gsm 041 999 270, e-pošta: gregor.rehar@rskc.si  
Odgovorne v skladišču hrane:  
Ljuba Soban, Lokavec 204 a, 5270 Ajdovščina, gsm. 031 273 000 
Odgovorne v skladišču oblačil, pohištva, gospodinjskih aparatov in drugega:  
Miranda Furlani, Otlica 81, 5270 Ajdovščina, gsm 031 579 906  

 
 

CENTRALNO SKLADIŠČE ŠK ZA HRANO EU:  
Codognotto d.o.o. Ajdovščina, Mirce 23, tel. 05 36 58 500 
Vodenje evidenc hrane EU za ŠK Kp:  
Ljuba Soban, gsm 031 273 000, e-pošta: ljuba.soban@siol.net  
Namenska pomoč, drobiž za stisko:  
Silva Fučka, Cesta 22, 5270 Ajdovščina, gsm 031 281 175 
Prodajna razstava Umetniki za karitas:  
Jožica Ličen, gsm 041 429 713  
 
DOM KARITAS NA CESTI 
Cesta 98, tel. 05 364 79 64,  
Program za otroke in mladostnike POPOLDAN NA CESTI 
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta:  pnc.karitas@gmail.com 
-  Popoldne v Ajdovščini 
- Popoldne v Budanjah 
- Popoldan na Cesti 
- Popoldan v Kamnjah (Klavdija Petrovčič, 041 938 793) 
- Popoldne na Slapu (Ljubica Ženko, gsm 051 825 334) 
- Popoldne v Vipavi 
- Popoldne v Vrhpolju 
 
 
Medgeneracijske skupine in skupine za starejše 
Odgovorna Klementina Bajec, gsm 031 281 628, klementina.bajec@gmail.com  
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- Medgeneracijska skupina »Naša pot« Cesta 
Voditeljici: Klementina Bajec in  Ada Rijavec gsm 031 664 408  
- Medgeneracijska skupina »Skrinjica« Otlica 
Voditeljice: Ivica Vidmar, Miranda Furlani,  
Helena Vidmar, gsm 041 425 554, hel1vidmar@gmail.com  
- Medgeneracijska skupina »Večer na Slapu« 
Ljubica Ženko, Slap 34, 5271 Vipava, gsm 051 825 334, e-pošta: florijanaf@gmail.com  
 
HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA 
Program Podpora pri nastanitvi, Prešernova ulica 10, 5270 Ajdovščina 

Eli Elvisa Petrovčič 064 195 859 ali malorca.karitas@gmail.com ali  Darja Zver, gsm 051 313 
265, karitasbertoki.brezdomci@gmail.com 

 
INFORMATIVNO SVETOVALNA PISARNA, AJDOVŠČINA, Goriška 17, (Rizzatova vila) Zavod 
Pelikan Karitas,  
Torek med 9. in 12. uro in četrtek popoldne, ostale dni po predhodnem dogovoru  
Vsak prvi četrtek v mesecu se sestane skupina za starše in svojce. 
Kontaktna oseba: ELEIZABETA KOTAR, 030/ 646 946, pelikan.ajdovscina@karitas.si 
 

l. Župnijska karitas Ajdovščina, Quiliano 2, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 92 74 
       BOGOMIRA BISTAN, Tovarniška 3 c, 5270 Ajdovščina, gsm 040 467 460,  
      e-pošta: mirica.bistan@gmail.com  
      ZMAGA RUSTJA, Skrilje 71 c, 5263 Dobravlje, gsm 031 802 939,  
      e-pošta:zmaga.rustja@gmail.com.  
 

2. Župnijska karitas Batuje, Batuje 21, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 38 
ROZI BRATOŽ, Selo 85, 5262 Črniče, tel. 05 366 60 70 
 
3. Župnijska karitas Budanje, Budanje 38, 5271 Vipava, tel. 05 364 50 23 
MOJCA FERJANČIČ, Budanje 4 a, 5271 Vipava, gsm 031 613 802,  
e-pošta: mojca.ferjancic@ajdovscina.si   

 
4. Medžupnijska karitas Col – Podkraj,  Col 26, 5273 Col, tel.05 366 86 30 
IVANKA BIZJAK, 5273 Col 87/a, tel. 366 87 20, gsm 041 924 680 
e-pošta ivanka.bizjak@gmail.com  

 
5. Župnijska karitas Črniče, Črniče 90, 5262 Črniče, tel. 366 60 36  
JULIJANA BRIC, Malovše 16, 5262 Črniče, gsm 040 888 420,  
e-pošta: julijanabric@gmail.com.    
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6. Medžupnijska karitas Goče, Gornja Branica,Goče 38, 5271 Vipava, 05 364 55 58 
IDA REHAR, Lože 9, 5271 Vipava,  gsm 041 919 710  
 
7. Župnijska karitas Kamnje, Kamnje 52, 5263 Dobravlje, tel. 368 80 20 
STANKO ROVTAR, Skrilje 1, 5263 Dobravlje, tel. 364 63 42, gsm 031 249 202, 
e-pošta: stanko.rovtar@siol.net   
 
8. Župnijska karitas Lokavec, Lokavec 103, tel. 05 364 22 13   
 BERNARDA VELIKONJA, Lokavec 129, gsm 051 688 824 
e-pošta: bernardavelikonja@gmail.com      

 
9. Župnijska karitas Otlica, Otlica 42, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 95 46 
IVICA VIDMAR, Kovk 12, 5273 Col, tel. 364 96 22, gsm 031 374 368  
e-naslov: ivica.vidmar@gmail.com  

 
10. Župnijska karitas Planina, Planina 67, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 25 69  
JOŠTA TERBIŽAN, Planina 51 a, 5270 Ajdovščina, gsm 031 401 679 
e-pošta: druzina.terbizan@siol.net  

 
11. Medžupnijska karitas Podnanos - Lozice, 5272 Podnanos 12, tel. 05 366 90 15 
BRANKA SUŠA, Orehovica 25, 5272 Podnanos, gsm 031 243 294 
e-pošta: branka.susa@gmail.com  

 
12. Župnijska karitas Podraga, Podraga 78, 5272 Podnanos, tel. 366 90 15 
JOŽICA BOŽIČ, Podraga 90 c, 5272 Podnanos, gsm 041 202 055, e-pošta: 
alenkakoristnik75@gmail.com  

 
13. Župnijska karitas Slap, Slap 53, 5271 Vipava, tel. 05 366 57 56 
MAJDA MALIK, Slap 9, 5271 Vipava, gsm 031 603 895, e-pošta: malik.majda2@gmail.com  
 
14. Župnijska karitas Stomaž, Stomaž 35, 5263 Dobravlje, tel. 05 364 61 03 

 MARINKA ŽIGON, Stomaž 74, 5263 Dobravlje, tel. 364 62 59, gsm 031 708 151 

 

15. Župnijska karitas Šmarje, Šmarje 6, 5295 Branik, tel. 05 364 86 77 

KLAVDIJA TROBEC, Lisjaki 5, 5295 Branik, gsm 031 595 072, e-pošta: 
klavdija.trobec@gmail.com  

 

16. Župnijska karitas Šturje, Levstikova l, 5270 Ajdovščina, tel. 05 368 90 26 
      KOMPARA MILJEVA, Žapuže 37 a, 5270 Ajdovščina, gsm 041 493 016 
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     e-pošta: kompara.miljeva@gmail.com  
 

17. Župnijska karitas Ustje, Ustje 18, 5270 Ajdovščina,   
      ANA FAKUČ, Ustje 56, 5270 Ajdovščina, gsm 041 417 110 
      e-pošta: ana.sirk@yahoo.com 
 

18. Župnijska karitas Velike Žablje, Velike Žablje 21, 5263 Dobravlje, tel. 364 65 80 
PAVLINA BIZJAK, Velike Žablje 74, 5263 Dobravlje, 05 36 46 136, 
pavlina.bizjak@guest.arnes.si  

 
19. Župnijska karitas Vipava. Beblerjeva 1. 5271 Vipava, tel. 05 366 50 01  

      MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, 031 477 648, mppucmarija@gmail.com  
 

20. Župnijska karitas Vipavski Križ, Vip. Križ 30, 5270 Ajdovščina, tel. 05 364 79 25  
JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713;  
e-pošta: jozica.licen@rkc.si  

 
21. Župnijska karitas Vrhpolje, Vrhpolje 30, 5271 Vipava, tel. 05 066 53 56  
JOŽKA KODRIČ, Vrhpolje 101, 5271 Vipava, gsm 040 575 345 
e-pošta: jozkakodric@gmail.com  
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TAJNIŠTVO ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER 
Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si//  
 
 
SLAVKO REBEC, Šmarje pri Kopru 70, 6274 Šmarje, 041 376 137 
Slavko.rebec@rkc.si , v.d. ravnatelja Škofijske karitas Koper 
 
JOŽICA LIČEN, Cesta 18, 5270 Ajdovščina, gsm 041 429 713 
Jozica.licen@rkc.si - namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč 
 
DAVORINA PETRINJA PIRNAT, Tublje 26, 5240 Kozina, gsm 040 980 464 
Vrtnica.karitas@gmail.com  
 
MARIJA PUC, Kosovelova 22, 5271 Vipava, gsm 031 477 648 
mppucmarija@gmail.com - voditeljica odbora za stare, bolne in drugače prizadete 
 
IVICA ČERMELJ, Beblerjeva 27, 5271 Vipava,  gsm 031 452 217 
Ivica.cermelj@gmail.com – voditeljica skupine za spremljanje in svetovanje 
 
MILENA BRUMAT,  Skalniška 1, 5250 Solkan, gsm 031 655 961 
milena.brumat.zavod@siol.net – predstavnica Zavoda Samarijan 
 
FRANICA GRMEK, Branik 33 r, 5295 Branik, gsm 041 767 763 
Franica.grmek@kp.karitas.si , socialna delavka ŠK  
 
DARJA ZVER, Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, 051 313 265 
Karitasbetoki.brezdomci@gmail.com; pomoč brezdomcem 
 
TATJANA RUPNIK, Cesta 98, 5270 Ajdovščina, gsm 041 762 029 
Pnc.karitas@gmail.com; pomoč otrokom in staršem 
 
LJUDMILA Č. BOLTAR, Skalniška 1, 5250 Solkan, gsm 051 636 944 
Karitas.koper@rkc.si , računovodkinja ŠK  
 
 

 



125127 

 

PISARNA ŠKOFIJSKE KARITAS KOPER, Solkan, Skalniška 1,  
tel/fax 05/33 00 233; gsm 051 636 944, e- pošta: Karitas.koper@rkc.si  
Spletna stran ŠK: http://karitas-kp.rkc.si// , TRR: SI56 2450 0900 4155 438. 
Uradne ure: ponedeljek – petek od 8. do 15. ure;   
 
LJUDMILA Č. BOLTAR, poslovna tajnica in računovodkinja, gsm. 051 636 944 
FRANICA GRMEK, socialna delavka ŠK, gsm 041 767 763/05 33 00 235  
 e-pošta: franica.grmek@kp.karitas.si  
 
SPREJEMALIŠČE ZA BREZDOMCE, Bertoki Markova 38, 6000 Koper   
Vodja programa:  Darja Zver, gsm 051 313 265/05 90 28 289,  
karitasbertoki.brezdomci@gmail.com  
HIŠA MALORCA AJDOVŠČINA 
Program Podpora pri nastanitvi, Prešernova ulica 10, 5270 Ajdovščina 

Eli Elvisa Petrovčič 064 195 859 ali malorca.karitas@gmail.com ali  Darja Zver, gsm 051 313 
265, karitasbertoki.brezdomci@gmail.com 

 
 
Program Zasvojenost (izvaja Zavod Pelikan Karitas)  
pisarna Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, bertoki@pelikan.karitas.si 
kontakt:  Barbara Žgajnar, 05/ 639-50-38, 041/760-067,  
Brane Miličevič, 030/646-947 
Franc Prelc: 041/795-051 
pisarna Ajdovščina, Goriška 17, tel. 05 368 14 00 
kontakt: ELEIZABETA KOTAR, 030/ 646 946, pelikan.ajdovscina@karitas.si 
 
DOM KARITAS NA CESTI,  
Cesta 98, tel. 05 364 79 64, e-pošta: Pnc.karitas@gmail.com  
Program za otroke in mladostnike Popoldan na Cesti,  
Odgovorna: Tatjana Rupnik, gsm 041 762 029, e-pošta: 
Pnc.karitas@gmail.com ali tatjana.rupnik79@gmail.com  
 
DOM KARITAS SOČA, Soča 25 
Rezervacije: domkaritassoca@gmail.com  
Kontaktni osebi: Dare Kavčič, 031 568 142, Erika Kavčič, gsm 041 296 090, e-pošta: 
ekav1@siol.net  
 
 
ZAVOD KARITAS SAMARIJAN, Skalniška 1, 5250 Solkan 
tel. 05 33 00 234, e-pošta: karitas.samarijan@siol.net ;   
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spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/ TRR: 24500-9004236045, davčna št. 60136065 
 
Direktorica: Milena BRUMAT,  gsm 031 655 961, e-pošta milena.brumat.zavod@siol.net  
 
Materinski dom Solkan, 5250 Solkan, Skalniška 1,  tel.in fax  05 33 00 234, e pošta: 
karitas.samarijan@siol.net,  gsm 041 331 639 
Odgovorni:  Tanja Žorž,  Silva Črnigoj,   
 
Materinski dom Šempeter, Cvetlična ulica 11a, 5290 Šempeter pri Gorici, 
 tel. in faks:05 9972052, e pošta: mdsempeter@siol.net 
Odgovorni: Klementina Bajec 
 
Varna hiša Karitas za Primorsko 
p.p. 322, 5001 Nova Gorica, gsm 041 332 038 
Odgovorni: Milena Brumat, Maša Ferjančič 
 
Medgeneracijske skupine in skupine za starejše 
Odgovorni: Klamentina BAJEC, gsm 031 778 586, e-pošta: klementina.bajec@gmail.com.  
  
 Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom, 
zdravljenje odvisnosti od alkohola , Center Karitas Bertoki, Markova 38, 6000 Koper, tel in 
faks: 05 9027788 
Vodja programa: Davorina Petrinja Pirnat, gsm 040 980 464, e-pošta: 
vrtnica.karitas@gmail.com  
 
 
 
 
 
DRUGA KARITATIVNA GIBANJA IN USTANOVE: 
 

VERA IN LUČ:  

GORIŠKO PODROČJE: Alenka Lozar, Zadlog 8, 5274 Črni Vrh nad Idrijo, 040 229 045, 
aknelarazol@gmail.com 
• Goriška skupina: Evgenija Prinčič Koncut, Snežeče 12, 5212 Dobrovo,  

040-285-215 
• Tolminska skupina: Nives Balog, Idrija pri Bači 13, 5216 Most na Soči, 041-991-805 
• Skupina Črni Vrh: Saša Žgavec, Godovič 83, 5275 Godovič, 041-933-861 
• Skupina Cerkno: Petra Lapanje in Marjanca Ambrožič, Straža 30, 5282 Cerkno,  

041 230 846  
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KOPRSKO PODROČJE: Helena Penko, Kal 48, 6257 Pivka, 051-855-234, 
 helena.penko@gmail.com 
o Kraška skupina: Mojca Ščuka Vrabec, Pliskovica 70, 6221 Dutovlje, 041-429-675 
o Pivška skupina: Zlatko Ramić, Selce 78, 6257 Pivka, 070-876-225 
o Vipavska skupina: Ana Hlad in Polona Puc, Vrhpolje 106, 5271 Vipava, 041-484-915 
o Obalna skupina: Sašo Glavaš, Ulica IX. korpusa 13, 6310 Izola, 051-361-174 
o skupina Ilirska Bistrica: Alenka Kastelic Novak in Tanja Volk, Dobropolje 6, 6250 Ilirska 

Bistrica, 041-293-191 
 

Krščansko bratstvo bolnikov in invalidov:  
KBBI, Ljubljana, Tabor 12, 01 433 94 11, kbratstvo@gmail.com  
 
Zavod TALITA KUM Postojna, Ljubljanska 28, tel. 05 720 39 84,  
e-pošta: talita.kum@studioproteus.si  
 
 
SLOVENSKA KARITAS, 1000 Ljubljana, Kristanova 1, 
tel. 01 30 05 960, e-pošta: info@karitas.si , spletna stran: www.karitas.si  
 
Zavod PELIKAN Karitas, Litijska 24, Ljubljana, tel. 01 548 03 63 
pomoč zasvojenim SOS tel. 080 1221, e-pošta: pelikan@karitas.si  
Materinski dom Gumnišče in Škofljica, tel. 01 366 77 21 
Skupnost Srečanje, tel. 01 300 59 64   
 
ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE, 3000 Celje, Muzejski trg 8,  
tel. 0590 80 370, e-pošta: info@karitasce.si  
 
ŠKOFIJSKA KARITAS LJUBLJANA, 1000 Ljubljana, Poljanska 2,  
tel. 01 43 92 130, e-pošta: karitas@guest.arnes.si  
 
NADŠKOFIJSKA KARITAS MARIBOR, 2000 Maribor, Strossmayerjeva 15,  
tel 0590 80 350, e-pošta: info@karitasmb.si  
 
ŠKOFIJSKA KARITAS MURSKA SOBOTA, Martjanci 71, 9221 Martjanci,  
tel. 02 538 11 50, e-pošta: info@ms.karitas.si  
 
ŠKOFIJSKA KARITAS NOVO MESTO, Smrečnikova 60, 8000 Novo Mesto 
Tel. 07 384 44 28, e-pošta: info@nm.karitas.si  
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Kazalo: 
Molitev 
poročilo o delu Škofijske karitas Koper za leto 2015 
Finančno poročilo Škofijske karitas Koper za leto 2015 
Poročilo o delovanju  ŽK, MŽK, DK, OK v letu 2015 
Poročilo o delovanju Zavoda karitas Samarijan za leto 2015 
Statut Škofijske karitas Koper 
Etična načela Karitas 
Pravilnik o kriterijih za materialno pomoč 
Program dela Škofijske karitas Koper za leto 2016     
Seznam ŽK, MŽK, DK, OK in kontaktne osebe 
Člani TŠK, Sodelavci Zavoda Karitas Samarijan in druge telefonske številke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skalniška 1, 5250 Solkan 
Telefon in fax: 05 33 00 233 
e-naslov: karitas.koper@rkc.si 
Spletna stran: http://karitas-kp.rkc.si//  
Transakcijski račun: SI56 2450 0900 4155 438 
Davčna številka: 75623943 
Odgovarja: Slavko Rebec, v. d. ravnatelja ŠK 
 
Postavitev in tisk: Tiskarna Janežič 


