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Datum: 04.03.2016 
 

ZAPISNIK 
 

sestanka Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekal 03.03.2016, s 
pričetkom ob 18.00 uri, v prostorih ZPM Ljubljana Moste-Polje, Proletarska 1, 
Ljubljana. 
 
Prisotni: Milena Štular, Nataša Zanuttini, Suzana Bagari, Melita Joželj po pooblastilu 
Nine Zidar Klemenčič, Tanja Petek, Anita Ogulin, Jana Kotar Mlakar in Maruša Kaučič. 
 
Opravičeno odsotni: Nina Zidar Klemenčič, Samo Kupljen 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Finančno in vsebinsko poročilo o delu v letu 2015 
3. Poročilo brezplačne pravne pomoči 
4. Botrstvo v letu 2016; predstavitev aktivnosti 
5. Razno 

 
 
K/1 
Predsednica NO Milena Štular predstavi točke iz zapisnika redne seje z dne 17.06.2015. 
Zapisnik je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep:  
Potrdi se zapisnik seje NO projekta Botrstvo v Sloveniji z dne 17.06.2015. 
 
K/2 
Jana Kotar Mlakar poda finančno in vsebinsko poročilo projekta Botrstvo v Sloveniji za 
leto 2015. Maruša Kaučič predstavi obseg sodelovanja z botri in donatorji v letu 2015. 
 
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 24.02.2016. 
 
Podatki o botrih: 

- Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci …………………………………. 4227 
- Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem ………………………… 428 
- Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem …………………………………. 1639 

 
Podatki o varovancih: 

- Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra ……………………………………. 4709  
- Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo …………………………………… 256 
- Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem …………………………………….. 1334 
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Finančno poročilo (v EUR): 
 

 Na dan 1.1.2014 Na dan 1.1.2015 

Začetno stanje projekta 546.249,30 830.843,63 

   

Obdobje: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2015 

   

Prilivi   

Skupno prilivi 1.893.711,76 2.118.780,81 

   

Odlivi   

Skupni odlivi varovancem 1.495.612,47 1.814.408,76 

Stroški 117.504,96 161.613,04 

   

Skupno odlivi 1.613.117,43 1.976.022 

   

   

Dodatno: 
 

Vrsta projekta Prilivi 2014 Prilivi 2015 

   

421 
B - počitnice          24.596,84                46.475,08  

427 
B- dejavnosti          11.786,85                28.650,58  

455 
Čisto veselje                 62.068,40  

    

Družine na Valu 202        110.393,88              130.791,84  

 
 

Skupno zbranih sredstev v projektu od začetka do 31.12.2015 = 
6.559.871,21 EUR. 
 
Stroški predstavljajo 7,61 % vseh prilivov. 

  

 
Vsebinsko poročilo: 
 
Od meseca julija 2016 se je izvedla obsežna prenova programske podpore, ki se bo 
nadgrajevala tudi v prihodnje. Zelo se je povečal obseg prejetih vlog za novo ali 
ponovno vključitev v projekt Botrstvo. Jeseni se je obseg dela zaradi bližajočih 
praznikov povečal, saj smo botrom pomagali pridobiti informacije o prazničnih željah 
njihovih varovancev. Povečal se je tudi obseg sodelovanja z donatorji, predvsem 
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pravnimi osebami, ki je terjal pripravo donatorskih pogodb. V decembru je bil povečan 
obseg dela pri sprejemu in oddaji paketov ter posredovanju voščilnic, risb otrok ter 
drugih pošiljk med botri in varovanci. V decembru smo vsem botrom poslali novoletne 
voščilnice po elektronski ali navadni pošti. 
 
V januarju je bil poudarek na dodeljevanju novih botrov otrokom, ki so botra izgubili, 
ter obveščanju skrbnikov o potrebnem podaljšanju botrstva.  
 
Sodelovanje z donatorji v letu 2015: 
 
V letu 2015 smo s pomočjo donacij omogočili počitnice 210 otrokom ter v počitniške 
aktivnosti dodatno vključili še 120 otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, kar je 
izhajalo iz akcije Čisto veselje. Omogočili smo razvoj talenta 18 otrokom ter na poti do 
profesionalne športne kariere pomagali 6 mladostnikom.  
Zasnovali in implementirali smo pravila uporabe grafične podobe projekta Botrstvo v 
Sloveniji, ki so objavljena tudi na spletni strani www.boter.si. 
 
Sklep: 
Potrdijo se vsa predstavljena poročila vsebinskega dela.  
 
K/3 
Melita Joželj predstavi delovanje projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč. 
Brezplačna pravna pomoč se še naprej izvaja v sodelovanju z odvetniško pisarno Zidar 
Klemenčič. Pomoč se je do meseca novembra 2015 izvajala na treh lokacijah po 
Sloveniji (Ljubljana, Celje in Murska Sobota), od meseca novembra 2015 pa se izvaja v 
Ljubljani in Celju ter preko brezplačne telefonske številke. 
Poleg reševanja stisk ljudi bomo preko projekta Botrstvo - brezplačna pravna pomoč 
še naprej predlagali potrebne sistemske ukrepe za pomoč najbolj ogroženim družinam. 
 
Sklep: 
Brezplačna pravna pomoč nadaljuje delo v obsegu razpoložljivih možnosti. 
 
K/4 
Maruša Kaučič predstavi načrte in cilje za razvoj projekta Botrstvo v letu 2016. Še 
naprej se bosta zagotavljala transparentnost in zaupanje v projekt. Pravila uporabe 
grafične podobe se uporablja še naprej in se jih po potrebi razvija. Izvedejo se 
aktivnosti v sodelovanju z donatorji. 
 
Sklep:  
Še naprej se izvajajo aktivnosti za sodelovanje z donatorji in botri. 
 
K/5 
Jana Kotar Mlakar predstavi osnutek osveženih pravil projekta Botrstvo v Sloveniji. 
Pravila bodo natančneje opredeljevala namen projekta Botrstvo ter pogoje za 
vključevanje v projekt in okvirje delovanja projekta. 
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Sklep: 
Prenovljena pravila se potrdijo in se uporabljajo pri izvajanju projekta. 
 
 

Zapisala: Maruša Kaučič 
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