
 
 

 

PREDSTAVITEV GLAVNIH DEJAVNOSTI IN DOSEŽKOV 
ZAVODA DOBRA POT V LETU 2020 

 
 
Zavod Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje, je zasebni zavod oziroma nevladna neprofitna 
organizacija, katere glavna dejavnost je varstvo kulturne dediščine. Poleg tega se zavod ukvarja tudi s 
področjem naravne dediščine in razvoja programov za podeželsko mladino. Zavod svoj program dela oblikuje 
na podlagi zaznanih potreb v lokalnem okolju Krasa in Brkinov, pa tudi na podlagi družbenih vrzeli, ki jih opaža 
v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.  
 
Z omenjenimi aktivnostmi se organizacija aktivno vključuje v družbeno življenje primarno v občinah Divača, 
Sežana in Hrpelje-Kozina, Komen in Koper, poleg tega uspešno sodeluje s številnimi 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:  
 

1. nadaljevanje uspešnega partnerskega konzorcija z Zavodom Sopotniki z imenom »Podeželje 
prihodnosti«. Kljub izzivom, ki jih je prineslo leto 2020, je zavod uspel hitro prilagoditi način dela, 
usmeril se je v pripravo digitalnih vsebin, ki so nadomestile odpovedane dogodke in delavnice, in tako 
dosegel vse vmesne kazalnike, za katere je bil odgovoren v okviru konzorcija;  

2. uspešna prijava operacije »Izročilo« na razpis LAS Krasa in Brkinov iz sklada EKSRP, v kateri zavod deluje 
kot vodilni partner. Cilj operacije je do sredine 2023 vzpostaviti spletišče dokumentiranih vsebin o 
naravni in kulturni dediščini Krasa in Brkinov. 

3. zagon 4 manjših projektov za lokalno javnost: 1) Nit – projekt o dediščini tkalstva in predenja v 
lokalnem okolju ter ozaveščanje o trajnostnem odnosu do oblačil, 2) Pogovori o dediščini – niz 
intervjujev o kulturni in naravni dediščini, 3) #100elementov – postopna izdelavo zbirke in opisa stotih 
elementov iz naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, 4) #MladeMisli – spletne neformalne 
delavnice za mlade vsled spremenjenih družbenih razmer  

4. podpis pogodbe z založbo Kmečki glas, v okviru katere ekipa zavoda pripravlja pletarski priročnik, ki 
bo izšel jeseni 2021; 

5. uspešna prijava projekta »Zapisi spomina« na razpis Stičišča NVO Istre in Krasa – ISKRA, »Spodbude za 
čezsektorske akcije: dolgoživa družba«, v sklopu katerega bo v 2021 razvita mobilna aplikacijo za 
beleženje ustnega izročila starejših 

6. vključitev zastopnice zavoda kot predstavnice NVO sektorja v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras za 
obdobje 2021–2027 

 
Zaposlen kader je v sodelovanju s prostovoljsko ekipo v letu 2020 organiziral in izvedel 3 delavnice, 
1 mednarodno usposabljanje v tujini (oboje pred začetkom pandemije), po zaostritvi epidemioloških ukrepov 
pa je pripravil 25 kratkih video-prispevkov na temo kulturne in naravne dediščine, izvedel 2 spletna dogodka na 
temo arheološke dediščine ter 5 mladinskih spletnih delavnic na temo dediščine.  
 
 
 
Barka, 15. 2. 2021                                                                                                                          Nava Vardjan, direktorica 
 
 


