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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 

 

Zavod Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje, je zasebni zavod, ki je bil ustanovljen na 

podlagi Zakona o zavodih, dne 21. marca 2015. Poglavitni namen zavoda je delovanje na področju 

varovanja kulturne in naravne dediščine. Pri oblikovanju programa dela zavoda se skušamo ravnati v 

skladu s potrebami, ki jih opažamo v lokalnem okolju, tj. spodbujanje kakovostnega preživljanja 

prostega časa, spodbujanje solidarnosti in izmenjave znanj ter izkušenj med ljudmi (razvoj vključujoče 

družbe), ohranjanje starih veščin, izobraževanje in ozaveščanje tako otrok kot splošne javnosti o 

pomenu ohranjanja dediščine ter razvoja sonaravnega bivanja. Z omenjenimi aktivnostmi se aktivno 

vključujemo v družbeno življenje primarno v občinah Divača, Sežana in Hrpelje-Kozina. Na tem 

območju se redno pojavljamo v lokalnih glasilih in časopisih, dosegli smo že precejšnje občinstvo na 

socialnih omrežjih in v obliki spletnega novičnika. V letih delovanja od ustanovitve smo pridobili 

prepoznavnost v splošni javnosti in uspeli v ljudeh vzbuditi zanimanje za aktivnosti, ki jih 

organiziramo. Ravno tako smo uspeli vzpostaviti dobra in trajna sodelovanja z lokalnimi akterji oz. 

organizacijami, kot so Park Škocjanske jame, Mladinski Center Podlaga, OŠ Divača, OŠ Sežana, Občina 

Divača, Občina Sežana, Občina Hrpelje-Kozina, TKŠD Urbanščica, KD Pepca Čehovin, Zavod Sopotniki, 

Kulturno-izobraževalno društvo PiNA, Razvojno društvo Vrhe ipd.  

Na nacionalni ravni sodelujemo v projektih Teden ljubiteljske kulture, Dnevi evropske kulturne 

dediščine in Dan za spremembe. 

 

Posebni dosežki v letu 2018: 

 v partnerstvu z Zavodom Sopotniki smo oblikovali projekt 'Skupaj na poti (SK-UP)' in 

ga prijavili na razpis Ministrstva za javno upravo, tj. 'Javni razpis za sofinanciranje 

projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva', kjer je 

bil prepoznan kot zelo kakovosten projekt, na račun česar smo si omogočili prvo 

zaposlitev v zavodu; 

 razvili smo prvi lasten tržni produkt, in sicer izobraževalni poletni mladinski tabor 

'SKULtivIRAJ SE'. Prvič smo ga izvedli julija 2018 v Pliskovici na Krasu, rdeča nit tabora 



 
 

 

je bila skladno z našim poslanstvom ozaveščanje mladih o pomenu kulturne in 

naravne dediščine. Mladi oziroma otroci so se na taboru pobliže spoznali in preizkusili 

v klesanju kamna, oblikovanju gline, grajenju suhega kraškega zidu, iskanju 

arheoloških ostankov v pokrajini, pletenju košaric iz vrbovih vej ipd. Istoimenski tabor 

nameravamo izvajati tudi v prihodnjih letih; 

 okrepili smo svoje delovanje na mednarodni ravni na temo mladine in nadgradili 

sodelovanje s sorodnimi nevladnimi organizacijami širom Evrope. V okviru programa 

Erasmus+ smo v sodelovanju s partnerji iz 8 drugih držav uspešno pridobili sredstva 

za izvedbo mednarodnega usposabljanja za mladinske delavce, ki se bo odvilo aprila 

2019. 

 

V letu 2018 je imel zavod sklenjene dogovore o prostovoljskem delu s 15 prostovoljci (3 moški in 12 

žensk). Prostovoljci so opravili skupno 1100 ur prostovoljskega dela (od tega 81 ur organizacijskega 

dela, 912 ur strokovnega dela in 107 ur druge vrste dela), kar je rezultiralo v 54 družbeno-koristnih 

dogodkih za občo javnost. 

 

Aktivnosti smo v letu 2018 financirali iz donacij uporabnikov, donacij podpornikov, proračunskih 

sredstev Občine Divača ter Občine Hrpelje-Kozina (pridobljenih prek javnih razpisov), državnega 

proračuna (projekt SK-UP), namenskih sredstev za izvedbo aktivnosti s strani javnega zavoda Park 

Škocjanske jame ter iz tržnih dejavnosti. 

 

Glavni finančni stroški zavoda so bili nakup potrošnega materiala za izvedbo dogodkov, potni stroški 

ter tisk promocijskega gradiva. 
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