


PREGLED DELA ZA OBDOBJE: JANUAR - MAREC 2019 

 

Zavod Sopotniki je v občini Kočevje pričel z izvajanjem storitve februarja 2018 v sodelovanju z Občino 

Kočevje. 

 

Na terenu je v navedenem obdobju aktivno sodelovalo 10 prostovoljcev. 

V bazo uporabnikov smo sprejeli 217 starejših občanov Kočevja. 

 

V januarju smo opravili 69 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 44 različnih 

uporabnikov, kar pomeni, da so storitev koristili večrat. Prostovoljci so bili na terenu 104 ure in v tem 

času prevozili 2.141 kilometrov. 

 

V februarju smo opravili 101 prevoz (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 49 različnih 

uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 127 ur 

in v tem času prevozili 2.485 kilometrov. 

 

V marcu smo opravili 95 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 48 različnih 

uporabnikov, kar pomeni, da so nekateri storitev koristili večkrat. Prostovoljci so bili na terenu 129 ur 

in v tem času prevozili 2.572 kilometrov. 

 

 

 

 

V prvem tromesečju leta 2019 smo opravili 265 prevozov, oddelanih je bilo 360 prostovoljskih ur 

in prevoženih je bilo 7.198 kilometrov.  

Povprečna razdalja prevoza je bila 23,3 km (upoštevaje samo A-B-A). 

V bazo uporabnikov smo do konca marca sprejeli 217 starejših občanov Kočevja. 

 

 
 



GRAFIČNI PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV: 
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TOČKA A: 
 
Prevoze smo v navedenem obdobju vršili iz naslednjih naselij občine Kočevje: 
 
Januar 
 

Kočevje 
Breg pri Kočevju 
Cvišlerji 
Dolnja Briga 
Koblarji 
Koprivnik 
Nemška Loka 
Rajndol 
Vimolj pri Predgradu 
Črni Potok 
Šalka vas 
Željne 

 
Februar 
 

Kočevje 
Breg pri Kočevju 
Cvišlerji 
Dolnja Briga 
Koblarji 
Koprivnik 
Mlaka pri Kočevju 
Morava 
Mozelj 
Nemška Loka 
Rajndol 
Slovenska vas 
Smuka 
Stara Cerkev 
Suhor 
Trata 
Vimolj pri Predgradu 
Zajčje Polje 
Črni Potok 
Šalka vas 
Štalcerji 

 
 
 
 
 



Marec 
 

Kočevje 
Breg pri Kočevju 
Cvišlerji 
Dolnja Briga 
Gorenje 
Koblarji 
Koprivnik 
Nabrežje 
Nemška Loka 
Rajndol 
Slovenska vas 
Stara Cerkev 
Suhor 
Vimolj pri Predgradu 
Zajčje Polje 
Črni potok 
Šalka vas 
Štalcerji 
Željne 

 
 
TOČKA B: 
 

 
 

občina število prevozov delež 
Kočevje 53 76,8% 
Novo mesto 11 15,9% 



Ribnica 2 2,9% 
Krško 2 2,9% 
Brežice 1 1,4% 

 
 

 
 

občina število prevozov delež 
Kočevje 90 89,1% 
Novo mesto 8 7,9% 
Ribnica 2 2,0% 
Trebnje 1 1,0% 

 
 

 



občina število prevozov delež 
Kočevje 83 87,4% 
Novo mesto 11 11,6% 
Celje 1 1,1% 
 
NARAVA OPRAVKOV 
 
JANUAR: 
 

 
 
FEBRUAR: 
 
 

 
 
MAREC: 
 

 



KOORDINACIJA: 

Enota Kočevje v prvem tromesečju 2019 še naprej nadpovprečno raste.  

V januarju smo uvedli dva nova prostovoljca. 

V februarju smo izvedli usposabljanje za prostovoljce za delo z zahtevnejšimi uporabniki na temo 
asertivne komunikacije Prostovoljec-Prijatelj? v sodelovanju z Zavodom Dobra pot na Ljudski univerzi 
Kočevje.  

V marcu smo usposobili koordinatorko enote po novem modelu za samostojno uvajanje, spremljanje 
in motiviranje prostovoljcev (izvedli smo usposabljanje Prostovoljci-naše srce v Sežani).  

Vseskozi smo s strani vodstva opravljali pregled kakovosti izvajanja storitve in predlagali rešitve za 
zaznane izzive, predvsem pri povečanem obsegu števila uporabnikov. Vodja programa je bila v tem 
obdobju večkrat v Kočevju. Glede uvedbe novega vozila na sedežu potekajo prilagoditve 
administratorskega orodja za organizacijo in logistiko prevozov ter delo s prostovoljci. 

Podaljšali smo donatorske pogodbe z gostinci, s katerimi ohranjamo dobre odnose, prav tako smo 
dodali še nove. Trenutno imamo sklenjenih 8 donatorskih pogodb. Iskreno smo hvaležni za vso 
podporo. Tudi na ta način Sopotniki uresničujemo zadano nalogo, da vključujemo vse segmente 
lokalnega okolja v izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov Kočevja. 

S strani IT podpore so bile uvedene naslednje spremembe: 

1) avtomatsko generiranje dokumentov za ureditev prostovoljskega dela v Zavodu Sopotniki 
(Dogovor o izvajanju prostovoljskega dela, Izjava prostovoljca, Dovoljenje za uporabo službenega 
vozila, Pristopna izjava za zavarovanje) 

2) v administratorski vmesnik je bil dodan modul za merjenje zadovoljstva strank (integracija s 
SurveyMonkey storitvijo) za opravljanje telefonskih anket, 

3) izvedba spletne aplikacije “Prostovoljski portal” v react.js tehnologiji za komunikacijo med vodjo 
programa, lokalnimi koordinatorji in prostovoljci, funkcionalnost elektronskega koledarja, hipna 
sinhronizacija z administratorskim vmesnikom, 

4) posodobitev administratorskega vmesnika za integracijo z novim prostovoljskim portalom, 

5) integracija zalednega sistema z Loggly.com storitvijo za pregledno spremljanje uporabe, 
obremenjenosti in napadov na informacijski sistem, 

6) popravek za nemoteno uporabo Google Drive storitve v administratorskem vmesniku in v 
prostovoljskem portalu (popravek za delovanje znotraj HKOM-Komunikacijsko omrežje državnih 
organov), 

7) v administratorski vmesnik dodana možnost brisanja dnevnih poročil, 

8) beležnje podatkov o oddaljenosti uporabnika (starostnika) od najbližjega mesta za kakovostnejšo 
statistično analizo, 

9) beleženje podatkov o zaposlitvenem statusu prostovoljcev za kakovostnejšo statistično analizo,   



10) elektronsko beleženje datuma veljavnosti Dogovora o prostovoljskem delu z avtomatskim 
predhodnim opozarjanjem pred potekom. 

Ocenjujemo, da kočevska enota deluje nad pričakovanji in se veselimo prihodnjih poti. Celotno 
lokalno okolje je pričelo živeti s storitvijo, kar nas nadvse veseli in bodri pri načrtih za prihodnost. 

Človek Človeku Sopotnik. 

Pripravili:  

Anu Kahuna, vodja programa Zavod Sopotniki 

Anita Rauh, koordinatorka enote Kočevje 

 

 Priloga  

Odpovedani prevozi (prevoze so odpovedali uporabniki) 

# Datum Razlog 

1 03.01.2019 zbolela 

2 07.01.2019 ne potrebuje 

3 09.01.2019 ne potrebuje 

4 10.01.2019 zbolela 

5 17.01.2019 ne potrebuje 

6 18.01.2019 zaradi snega 

7 22.01.2019 ne potrebuje 

8 22.01.2019 ne potrebuje 

9 23.01.2019 zbolela 



10 29.01.2019 ne potrebuje 

11 31.01.2019 ne potrebuje 

 

# Datum Razlog 

1 06.02.2019 zbolela 

2 11.02.2019 odpovedan pregled pri zdravniku 

3 12.02.2019 odpovedana termin pri zdravniku 

4 14.02.2019 zbolela 

5 15.02.2019 ne potrebuje 

6 15.02.2019 ne potrebuje 

7 20.02.2019 ne potrebuje 

 

# Datum Razlog 

1 01.03.2019 ne potrebuje 

2 01.03.2019 ne potrebuje 

3 04.03.2019 ne potrebuje 



4 04.03.2019 ne potrebuje 

5 09.03.2019 ne potrebuje, prestavljeno zdravlišče 

6 11.03.2019 ne potrebuje 

7 12.03.2019 odpovedan termin pri zdravniku 

8 12.03.2019 ne potrebuje 

9 14.03.2019 ne gre v kino, ker ima operacijo 

10 15.03.2019 ne potrebuje 

11 15.03.2019 ne potrebuje 

12 19.03.2019 ne potrebuje 

13 19.03.2019 ne potrebuje 

14 22.03.2019 dobila drug prevoz 

15 22.03.2019 odpadel termin pri zobozdravniku 

16 22.03.2019 zaradi smrti v družini 

17 25.03.2019 ne potrebuje 

18 26.03.2019 ne potrebuje 

19 29.03.2019 ne potrebuje 



20 29.03.2019 predčasno zaključila s fizioterapijami 

21 29.03.2019 zbolela 

Zavrnjeni prevozi (prevozov nismo mogli sprejeti …) 

# Datum Razlog 

1 03.01.2019 klicala za isti dan 

2 05.01.2019 želela prevoz v soboto 

3 09.01.2019 zasedeno vožnja v NM 

4 09.01.2019 zasedeno vožnja v NM 

5 15.01.2019 vožnja v popoldanskem času 

6 15.01.2019 zasedeno vožnja v NM 

7 15.01.2019 klicala za isti dan 

8 24.01.2019 zasedeno vožnja v NM 

9 29.01.2019 zasedeno vožnja v NM 

10 29.01.2019 zasedeno vožnja v NM 

11 30.01.2019 klicala za isti dan 

12 31.01.2019 klicala za isti dan 

 



# Datum Razlog 

1 04.02.2019 klicala za isti dan 

2 06.02.2019 zasedeno vožnja v NM 

3 07.02.2019 zasedeno vožnja v NM 

4 07.02.2019 zasedeno vožnja v NM 

5 11.02.2019 zasedeno 

6 12.02.2019 zasedeno 

7 12.02.2019 zasedeno 

8 13.02.2019 potrebovala popoldan 

9 16.02.2019 prevoz v soboto 

10 19.02.2019 klicala za isti dan 

11 20.02.2019 zasedeno 

12 25.02.2019 zasedeno vožnja v NM 

13 28.02.2019 zasedeno 

 

 

 



# Datum Razlog 

1 05.03.2019 klicala za isti dan 

2 05.03.2019 klicala za isti dan 

3 06.03.2019 klicala za isti dan 

4 06.03.2019 zasedeno zaradi vožnje izven občine 

5 07.03.2019 zasedeno zaradi vožnje izven občine 

6 08.03.2019 zasedeno zaradi vožnje izven občine 

7 08.03.2019 potreboval prevoz za v Ljubljano 

8 08.03.2019 klicala za isti dan 

9 13.03.2019 zasedeno zaradi vožnje v NM 

10 18.03.2019 vožnja v NM 

11 18.03.2019 zasedeno vožnja v NM 

12 18.03.2019 zasedeno vožnja v NM 

13 18.03.2019 klicala za isti dan 

14 18.03.2019 klicala za isti dan 

15 19.03.2019 potrebovala za v Izolo, že vožnja v NM 



16 19.03.2019 ne potrebuje 

17 20.03.2019 potrebovala za v NM, zaradi vožnje v Celje 

18 20.03.2019 klicala za isti dan 

19 21.03.2019 potrebovala popoldan za na vikend 

20 27.03.2019 potreboval za NM, že zasedeno vožnje po Kočevju 

 

 


