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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020
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 skuša ravnati v skladu s potrebami, ki jih opaža
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 organizacija aktivno vključuje v družbeno življenje primarno v občinah Divača,
Sežana in Hrpelje-Kozina, Komen in Koper. Na ožjem območju delovanja se redno pojavlja v lokalnih glasilih in
časopisih, dosega precejšnje občinstvo na družbenih omrežjih in v obliki spletnega novičnika. V letih delovanja
od ustanovitve je zavod pridobil prepoznavnost v splošni javnosti in uspel v ljudeh vzbuditi zanimanje za svoj
program aktivnosti. Ravno tako je vzpostavil 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.

Pomembni dosežki v letu 2020:
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nadaljevanje uspešnega partnerskega konzorcija z Zavodom Sopotniki z imenom »Podeželje
prihodnosti«, v sklopu katerega je Zavod Dobra pot prejemnik sredstev za financiranje dveh zaposlenih
oseb. Kljub izzivom, ki jih je leto 2020 nepričakovano prineslo zaradi pandemije koronavirusa, je Zavod
Dobra pot uspel hitro prilagoditi način dela, usmeril se je v pripravo digitalnih vsebin, ki so nadomestile
odpovedane dogodke in delavnice, in še vedno dosega vse zastavljene cilje oz. kazalnike, za katere je
odgovoren v okviru konzorcija;
zavod je julija 2020 prijavil prvo večjo operacijo, v kateri deluje kot vodilni partner, in sicer na razpis
LAS Krasa in Brkinov iz sklada EKSRP. Operacija je bila odobrena in bo omogočila nadaljevanje
financiranja dejavnosti zavoda vsaj do junija 2023. Poleg tega bo zavod v okviru operacije vzpostavil
nove tržne dejavnosti in sodelovanja;
zavod je zagnal 4 manjše nove projekte, ki so v lokalni javnosti naleteli na zelo dober odziv in okrepili
prepoznavnost organizacije:
o 1) projekt Nit – o dediščini tkalstva in predenja v lokalnem okolju ter ozaveščanje o
trajnostnem odnosu do oblačil,
o 2) projekt Pogovori o dediščini, ki je trajal 12 mesecev in bil uspešno zaključen – šlo je za niz
intervjujev o kulturni in naravni dediščini s prostovoljci in sodelavci Zavoda Dobra pot, ljudmi,
ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarjajo z ohranjanjem in oživljanjem dediščine,
o 3) Projekt #100elementov – gre za postopno izdelavo zbirke in opisa stotih elementov iz
naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja. Prispevki se objavljajo vsak teden, ob petkih,
trenutno smo približno na polovici, tj. predstavili smo malo več kot 50 elementov,
o 4) Projekt #MladeMisli – spletne neformalne delavnice za mlade, katerega namen je mladim
dati možnost, da oblikujejo in izrazijo svoje misli o različnih družbenih okoliščinah, s katerimi
se dandanes srečujejo, in jih oblikujejo v kratke videoprispevke. Skozi projekt vodita izkušeni
mladinski delavk
podpis pogodbe z založbo Kmečki glas, v okviru katere ekipa zavoda pripravlja vsebino za pletarski
priročnik, ki bo izšel jeseni 2021;
zavod je vzpostavil odlično sodelovanje s Slovenskim etnografskim muzejem, v katerem obstaja trajen
obojestranski interes za nadaljevanje in razvoj sodelovanja;
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zavod je dosegel najvišjo oceno pri projektu, prijavljenem na razpis Stičišča NVO Istre in Krasa – ISKRA,
»Spodbude za čezsektorske akcije: dolgoživa družba«, in sicer s projektom Varuh spomina. Vsled tega
bo zavod v letu 2021 razvil lastno mobilno aplikacijo za beleženje ustnega izročila;
sodelovali smo v akciji, ki jo sooblikujeta CNVOS in Dnevnik – Obrazi nevladnikov – z intervjujem, ki ga
je opravila zastopnica Zavoda Dobra pot;
vključitev v delovno skupino za razvoj koncepta 'pametnega podeželjap v sodelovanju z ekipo
evropskega poslanca Franca Bogoviča;
zastopnica zavoda je bila izbrana kot ena od 4 predstavnikov NVO sektorja v Razvojnem svetu regije
Istra-Brkini-Kras za obdobje 2021–2027.

V letu 2020 je imel zavod 2 osebi, zaposleni za poln delovni čas, poleg tega pa sklenjene dogovore o
prostovoljskem delu s 14 prostovoljci (4 moški in 10 žensk). Prostovoljci so opravili skupno 829 ur
prostovoljskega dela (od tega 51 ur organizacijskega dela, 746 ur vsebinskega dela in 32 ur druge vrste dela),
kar je rezultiralo v 3 delavnicah in 1 mednarodnem usposabljanju na Finskem (pred začetkom pandemije), 25
kratkih video-prispevkih, namenjenih zainteresirani javnosti, sodelovanju na dveh spletnih mednarodnih
dogodkih, dveh lokalnih spletnih dogodkih na temo arheologije ter 5 mladinskih spletnih delavnicah na temo
dediščine.
Aktivnosti zavoda so se v letu 2020 financirale iz projektnih sredstev državnega proračuna (Podeželje
prihodnosti, financer: MJU), proračunskih sredstev Občine Divača (pridobljenih prek javnih razpisov), programa
Erasmus+, namenskih sredstev s strani javnega zavoda Park Škocjanske jame ter nekaj malega tržnih dejavnosti.
Glavni finančni stroški zavoda so bili stroški plač, letalskih kart in vozovnic za mednarodne dogodke ter nakup
potrošnega pisarniškega materiala in tehnične opreme za digitalne aktivnosti in izvedbo programa.
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