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         Datum: 18.06.2015 
 

ZAPISNIK 
 
Sestanka Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal 17.06.2015, s 
pričetkom ob 18.00 uri v prostorih ZPM Ljubljana Moste-Polje Proletarska 1, Ljubljana. 
 
Prisotni: Milena Štular, Nataša Sorko, Nataša Zanuttini, Samo Kupljen, Suzana Bagari, Anita 
Ogulin, Jana Kotar in Maruša Kaučič. 
 
Opravičeno odsotni: Nina Zidar Klemenčič 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika redne seje Nadzornega odbora z dne 10.12.2014. 
2. Vsebinsko in finančno poročilo poslovanja Botrstva za leto 2014 in prve štiri mesece 

2015 
3. Poročilo o donacijah v prvih petih mesecih 2015 in predvidene aktivnosti za donacije 

do konca leta 
4. Poročilo brezplačne pravne pomoči  
5. Počitnice in dejavnosti otrok Botrstva (vikend paketi, letovanja, tabori varovancev)  
6. Razno  

 
K/1 
Predsednica NO Milena Štular predstavi točke iz zapisnika zadnje redne seje z dne 
10.12.2014. Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep: 
Potrdi se zapisnik seje NO projekta Botrstvo v Sloveniji z dne 10.12.2014. 
 
 
K/2 
Jana Kotar poda finančno in vsebinsko poročilo projekta Botrstvo v Sloveniji. 
 
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 16.06.2015: 
 
Podatki o botrih: 

 Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci………………… 4061 

 Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem……….. 406 

 Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem………………… 1360 
 
Podatki o varovancih: 
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 Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra…………………… 4528 

 Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo…………………… 300 

 Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem…………………….. 949 
 
Finančno poročilo (v EUR): 
 

 
Na dan 1.1.2014 Na dan 1.1.2014 

Začetno stanje projekta 546.949,48 830.672,49 

   Obdobje: 1.1.-31.12.2014 1.1.-30.4.2015 

   Prilivi 
  Skupno prilivi 1.893.711,76 732.629,18 

   Odlivi 
  Skupni odlivi varovancem 1.495.612,47 580.871,11 

Stroški 114.376,28 56.104,88 

   Skupno odlivi 1.609.988,75 636.975,99 

   
   Dodatno: 

  
 

2014 (1.1.-31.12.) 1.1.-31.5.2015 

Skupno prilivi za družine iz Vala 202: 
 
110.393,88 

 
76.806,91 

Skupno prilivi za družine 2012-
31.5.2015  / 

 
454.644,94 

Skupno zbranih sredstev za Počitnice 
(sklic 421): 49.961,20  

 
/ 

Skupno zbranih sredstev za 
Dejavnosti (sklic 427): 11.866,85   

 
/ 

Skupno zbranih sredstev iz Akcije 
Čisto Veselje  / 58.679,59 

   

Skupno zbranih sredstev v projektu od začetka do 
31.5.2015 =  5.060.159,33 
 

Stroški predstavljajo 6,96 % vseh prilivov  
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Vsebinsko poročilo: 
 
V mesecu decembru in začetku januarja je ekipa botrstva izvajala aktivnosti, ki so vključevale 
predvsem povečano povezovanje novih botrov z varovanci, izvajanje obsežne komunikacije 
med njimi ter tudi s predlagatelji in drugimi strokovnimi službami, pošiljanje paketov ter 
pisem med udeleženimi v projektu. V tem obdobju je bila izvedena tudi obsežnejša priprava 
na prenovo programske aplikacije projekta ter tudi nove spletne strani.  
 
V mesecih od januarja do danes je sledilo izvajanje tekočih aktivnosti na projektu in uvedba 
novosti s poudarkom na pisnem obveščanju udeleženih, predvsem staršev in skrbnikov otrok 
in mladostnikov ter tudi botrov in predlagateljev. Aktivno smo se ukvarjali z botrovanji 
pravnih oseb, ki botrujejo večjemu številu varovancev, ki jih je bilo v tem obdobju potrebno 
obnoviti. 
 
Od sredine januarja do sedaj smo se aktivno ukvarjali tudi s pregledom in urejanjem baze 
varovancev in botrov.  
 
Sklep: 
Potrdijo se vsa predstavljena poročila vsebinskega dela.  
 
 
K/3 
Maruša Kaučič je predstavila aktivnosti na področju sodelovanja z donatorji ter večje 
projekte, ki so bili izvedeni v letu 2015. Predstavljeni so bili tudi donatorski projekti, ki so v 
načrtu do konca leta 2015. 
 
Sklep: 
Še naprej se izvajajo aktivnosti za pridobivanje novih donatorjev in sodelovanje z obstoječimi. 
 
 
K/4 
Jana Kotar predstavi delovanje projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč. Brezplačna 
pravna pomoč se še naprej izvaja v sodelovanju z odvetniško pisarno Zidar Klemenčič in je 
prisotna na 5 lokacijah po Sloveniji ter dosegljiva preko brezplačne telefonske številke. Zaradi 
povečanega obsega dela in zaključka sodelovanja s kadrovsko pomočjo preko javnih del, se 
kaže potreba po dodatni kadrovski okrepitvi.  
 
Sklep: 
Brezplačna pravna pomoč se prilagodi razpoložljivim možnostim. 
 
K/5 
Anita Ogulin predstavi vključevanje otrok iz projekta Botrstvo v organizirane prostočasne 
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aktivnosti in počitnice. V lanskem letu je bilo v humanitarne počitnice vključenih več kot 800 
otrok. Številni otroci so bili vključeni tudi v druge organizirane prostočasne aktivnosti.  
 
Sklep:  
Še naprej se pridobivajo donatorska sredstva za počitnice otrok.  
 
 
          

Zapisala: Maruša Kaučič 
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