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Poslovno poročilo za leto 2020 
 

 
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je zasebni zavod, ustanovljen 
4. 4. 2014, z namenom nudenja brezplačnih prevozov za starejše občane. 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 2020 nadaljeval z izvajanjem storitve v naslednjih enotah po 
Sloveniji: Enota1 – področje občin Hrpelje-Kozina, Sežana in Divača in Enota2 – 
področje občine Sevnica, 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, Enota10 – področje občin Litija in Šmartno pri Litiji, in Enota12 – 
področje občine Cekrnica. In se razširil v eno Enoto 13 – področje občine Idrija.  
 
Zavod Sopotniki je v letu 2020 prilagodil storitev glede na epidemiološke razmere 
covid-19. V prvem valu epidemije ni opravljal storitve (od sredine marca do sredine 
maja), na drugega pa se je pripravil in vseskozi zagotavljal dostop do storitev za 
starejše.  
 
 
Na 31. 12. 2020 je bilo v zavodu aktivnih 280 voznikov prostovoljcev (139 moških, 141 
žensk) s sklenjenimi Dogovori o prostovoljskem delu. Prostovoljci so skupaj opravili 
12.535 ur prostovoljskega dela (v povprečju cca. 44,77 ur vsak prostovoljec).  



 

 

 
         

         
       

       
          

         
         

  
 
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 in razpisnih 
sredstev Ministrstva za javno upravo (2019/2021). 
 
Zavod Sopotniki je med epidemijo povsem prilagodil storitev epidemiološkim 
razmeram in preventivnim ukrepom. Vzpostavil je t.i. »covid enote«, v katerih je 
omogočil dostavo zdravil najranljivejšim, toplih obrokov in paketov hrane za otroke. 
Za podporo delovanju štabom civilnih zaščit v sodelovanju s štabi civilnih zaščit, občin, 
rdečih križev in zdravstvenih domov je razvil IT podporo za prevoz testov v Ljubljano 
in izvajanje hitrih testov.  
Pričel je uspešno izvajati akcijo »S prevozom do tisoč želja,« v kateri izpolnjuje želje 
starejšim v sodelovanju z donatorjem.  
Prijavil se je in uspešno kandidral na 3. Javnem pozivu LAS Krasa in Brkinov iz EKSRP 
sredstev – projekt »Sopotniki 2.0«.  
Prijavil se je in uspešno kandidiral na razpisu Stičišča nevladnih organizacij Istre in 
Krasa »Spodbude za čezsektorske akcije: dolgoživa družba« - projekt OPTIA 1000. 
 

   
     

      
      

     
       

          
  

        
Marko Zevnik, direktor 

V letu 2020 je zavod opravili 6.058 prevozov (1 prevoz je pot od izhodiščne točke do 
želene destinacije in nazaj do izhodiščne točke). S 15-imi namenskimi vozili je bilo 
prevoženih 251.079 kilometrov. Našo storitev je v letu 2019 uporabilo 1.416 različnih 
uporabnikov (od 3.024 vseh, ki so uporabili storitev), od tega jih je bilo 80% rednih 
(storitev so uporabili vsaj trikrat). Povprečno se je vsaka oseba, ki je v letu 2019 
uporabila našo storitev, peljala 4,3-krat). V povprečju je bilo opravljenih 505 voženj na 
mesec (1 vožnja je pot od izhodiščne točke do želene destinacije in nazaj do 
izhodiščne točke).

            
          

            
            

          
           

          
  

Poleg izvajanja osnovne dejavnosti se je Zavod Sopotniki aktivno vključeval v dogodke 
za promocijo prostovoljstva (v organizaciji občin, Slovenske filantropije in drugih 
NVO), s številnimi aktivnostmi je sodeloval v Evropskem tednu mobilnosti 2020, kot 
primer dobre prakse se je predstavil na dogodkih na temo Pametnih vasi 
(v organizaciji evropskega poslanca g. Franca Bogoviča) in razvojnih agencij, 
sodeloval na Forumu prostovoljstva kot povabljeni govorec (na temo izzivov 
dolgožive družbe) in se odzval na povabila za predstavitev prostovoljskega 
programa nevladnim organizacijam s potencialom.


