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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 
 
 
 
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je zasebni zavod, 
ustanovljen 4.4. 2014, z namenom nudenja brezplačnih prevozov za starejše 
občane z območja občin Hrpelje-Kozina, Sežana in Divača. Z 
medgeneracijskim sodelovanjem si prizadeva za preprečitev ali prekinitev 
izoliranosti in osamljenosti starejših prebivalcev iz predvsem manjših, 
odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih 
prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Z izvajanjem storitve zavoda 
jim je nudena pomoč pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. 
 
Zavod Sopotniki je v letu 2018 izvedel največjo širitev svoje dejavnosti do 
sedaj. Iz dveh operativnih enot: Enota1 – področje občin Hrpelje-Kozina, 
Sežana in Divača in Enota2 – področje občine Sevnica, je storitev razširil v 7 
novih občin: Enota3 – področje občine Brežice, Enota4 – področje občine 
Krško, Enota5 - področje občine Kočevje, Enota6 – področje občine Postojna, 
Enota7 – področje občine Pivka, Enota8 – področje občine Ajdovščina in 
Enota9 – področje občine Ankaran. 
 
Na 31. 12. 2018 je bilo v zavodu aktivnih 118 voznikov prostovoljcev (55 
moških, 63 žensk) s sklenjenimi Dogovori o prostovoljnem delu. Prostovoljci 
so skupaj opravili 9.111 ur prostovoljnega dela (v povprečju cca. 77,2 ur vsak 
prostovoljec).  
 



 

 

V letu 2018 je zavod opravili 3.864 prevozov (1 prevoz je pot od izhodiščne 
točke do želene destinacije in nazaj do izhodiščne točke). Z 9 namenskimi 
vozili je bilo opravljenih za 168.020 kilometrov prevozov. Našo storitev je v 
letu 2018 uporabilo 734 različnih uporabnikov (od 1200 vseh, ki so že 
uporabili storitev), od tega jih je bilo 80% rednih (storitev so uporabili vsaj 
trikrat). Povprečno se je vsaka oseba, ki je v letu 2018 uporabila našo storitev, 
peljala 5,2-krat). V povprečju je bilo opravljenih 322 voženj na mesec (1 vožnja 
je pot od izhodiščne točke do želene destinacije in nazaj do izhodiščne točke). 
 
Glavni strošek zavoda predstavljajo stroški plač zaposlenih, najem poslovnih 
prostorov, stroški tehnične opreme in vzdrževanja in nadgrajevanja 
informacijske infrastrukture. Zavod večino stroškov pokriva iz sofinanciranj 
občin. 
 
V maju 2018 se je v zavodu zaposlila koordinatorka enote, zaposlitev je 
omogočil razpis Javna dela. V septembru 2018 je uspešna kandidatura na 
Razpisu za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih 
organizacij in prostovoljstva (MJU, Služba za nevladne organizacije) omogočila 
sofinanciranje dveh zaposlitev za obdobje 15 mesecev. 
 
Poleg izvajanja osnovne dejavnosti se je Zavod Sopotniki aktivno vključeval v 
dogodke za promocijo prostovoljstva (v organizaciji občin, Slovenske 
filantropije in drugih NVO), prisoten je bil v aktivnosti v sklopu občinskih 
praznikov, s številnimi aktivnostmi je sodeloval v Evropskem tednu 
mobilnosti, kot primer dobre prakse smo se predstavljali na številnih 
dogodkih na temo Pametnih vasi (v organizaciji evropskega poslanca g. 
Franca Bogoviča).  
        
Marko Zevnik, direktor 

  
 
 


