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Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje 
Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 

Tel: 01 544 30 43 Fax: 01 544 30 42 
Botrstvo: 08/2052-693 

IBAN: SI56 0201 2002 0297 991 
www.zpmmoste.net  

www.boter.si  
 
 

 

Datum: 20.5.2014 
 

 
ZAPISNIK 

 
 
sestanka Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal 20.5.2014, s 
pričetkom ob 18.00 uri v prostorih ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1. 
 
Prisotni: Milena Štular, Anita Ogulin, Suzana Bagari, Nataša Sorko, Nataša Zanuttini, Nina 
Zidar Klemenčič, Mateja Kozole in Jana Kotar. 
 
Opravičeno odsotni: Samo Kupljen. 
 
Dnevni red: 
 

1. Konstituiranje Nadzornega odbora 
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje z dne 28.10.2013 
3. Finančno in vsebinsko poročilo delovanja projekta od zadnje redne seje do danes, z   

brezplačno pravno pomočjo   
4. Dejavnosti projekta v prihodnje  
5. Kadrovske zadeve 
6. Razno 

 
K/1 
 
Predsednica NO Milena Štular na kratko predstavi potek delovanja projekta Botrstvo v 
Sloveniji novim članicam NO. Sledi predstavitev obstoječih članic NO (Milena Štular, 
Suzana Bagari in Anita Ogulin) ter novih članic: Nataše Zanuttini, Nataše Sorko in Nine 
Zidar Klemenčič. Nataša Zanuttini je predlagala ponovno izvolitev Milene Štular za 
predstednico NO, kar je bilo tudi soglasno sprejeto. 
 
Sklep: 
 
Potrdi se nova sestava NO in ponovna izvolitev predsednice.  
 
K/2 
 
Predsednica NO predstavi zapisnik prejšnjega zasedanja z dne 23.10.2013. Soglasno je bil 
sprejet. 
 
Sklep: 
 
Potrdi se zapisnik seje NO projekta Botrstvo v Sloveniji z dne 23.10.2013. 

http://www.zpmmoste.net/
http://www.boter.si/
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K/3 
 
Jana Kotar je podala vsebinsko in finančno poročilo. 
 
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 20.5.2014: 
 
Podatki o botrih: 
 

- Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci……………..3549 
- Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem………300 
- Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem....................865 

 
Podatki o varovancih: 
 

- Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra ………………3716 
- Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo………….......259 
- Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem……………......335 

 
 
Finančno poročilo (v EUR): 
 

 Na dan 1.1.2013 Na dan 1.1.2014 

Začetno stanje projekta 119.993,86 546.949,48 

   

Obdobje: 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.3.2014 

   

Prilivi   

Skupno prilivi 1.414.368,70 432.332,04 

   

Odlivi   

Skupni odlivi varovancem 892.544,89 348.529,38 

Stroški 94.868,19 31.835,94 

   

Skupno odlivi 987.413,08 380.365,32 

   

   

   

Dodatno:   

 2013 2014 

Skupno prilivi za družine iz Vala 202: 145.759,49 55.663,65 

   

Skupno zbranih sredstev v projektu od 
začetka do 31.3.2014 = 2.492.420,99   
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Vsebinsko poročilo: 
 
V novembru in decembru 2013 se je nadaljevalo številno prijavljanje novih botrov v projekt, ki se je 
začelo zgodaj jeseni. Še posebno v mesecu decembru se je za botrovanje ali enkratno doniranje v 
sklad botrstva odločilo veliko pravnih oseb. Botre in varovance smo aktivno povezovali, prav tako je 
bilo veliko izmenjav pomoči v materialni obliki. 
 
V prvih treh mesecih leta 2014 so prijave novih botrov hitro upadale, hkrati smo prejemali veliko 
novih vlog za vključitev otrok in mladostnikov v projekt. Ob koncu marca je tako na botra čakalo več 
kot 300 otrok. S pomočjo Vala 202, ki je aktivno pozival k pridružitvi novih botrov, smo v začetku 
aprila, natančneje v enem tednu, prejeli več kot 150 prijav in do konca aprila še nekaj več kot 100. 
Poleg tega se je veliko botrov, ki že botrujejo, odločilo za pomoč dodatnemu otroku oziroma 
mladostniku. Zaradi obdobja pomanjkanja botrov, smo dodatno opredelili kriterije vključevanja otrok, 
saj je povezovanje z botri potekalo počasi. Do konca aprila smo z novimi botri povezali večino otrok, 
za katere priporočila smo prejeli do sredine marca, sedaj aktivno povezujemo naprej. V tem času 
smo pridobili nujno administrativno pomoč v obliki študentskega dela. 
 
Sklep: 
 
Potrdijo se dodatni kriteriji za vključitev otrok in mladostnikov v projekt ter dodatna pravila 
vključevanja za primere manjšega števila botrov za interno uporabo strokovne ocene in delovanja 
Komisije za humanitarna vprašanja. 
 
K/4 
 
Predstavitev novih poti financiranja sklada projekta. Predsednica NO preostale člane seznani z 
aktivnostjo, ki je trenutno v teku. Pregleda se aktivnosti na področju izboljšanja IT podpore. Pogovor 
teče tudi o bančnih provizijah, ki nastajajo ob izvedbi projekta, tako na strani doniranja botrov, kot 
tudi pri sprejemanju in izvajanju nakazil na ZPM. 
 
Sklepi: 
 

- Predsednica NO in članica Nataša Zanuttini pripravljata projekt dodatnega financiranja 
sklada botrstva za predstavitev. 

- Članice NO se z bankami poskušajo dogovoriti za odpravo provizij, ki bremenijo humanitarna 
sredstva. 

- Naredi se konkretna ocena potreb na področju računalniške podpore in dalje zbere vsaj tri 
ponudnike, ki bi bili pripravljeni sodelovati na tem področju. 

 
K/5 
 
Sklepi: 
 

- Na projektu Botrstvo – Brezplačna pravna pomoč se zaposli dodatno osebo za pomoč pri 
izvedbi do konca tekočega koledarskega leta. 

- Poišče se dodatno osebo za izvedbo aktivnosti projekta na socialnih omrežjih. 
 
K/6: 
 
Sklepi: 
 

- Stroški bančnih provizij, nastalih ob plačilu številnih položnic za družine, katerih zgodbe so 
objavljene na Valu 202, se krijejo iz finančnega sklada posamezne družine. 

 
Pripravila: Jana Kotar 

 


