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20. februar 2017 

 

ZAPISNIK 
 
dopisne seje Nadzornega odbora projekta Botrstvo v Sloveniji, ki je potekala 20. 02. 2017. 
 
Vključeni: Milena Štular, Nataša Zanuttini, Nataša Sorko, Samo Kupljen, Nina Zidar Klemenčič, 
Suzana Bagari, Anita Ogulin, Tina Kočar, Maruša Kaučič 
 
 
Dnevni red:  
 

1.) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
2.) Finančno in vsebinsko poročilo o delu v letu 2016 
3.) Predlog razporeditve sredstev sklada 
4.) Botrstvo v letu 2017; predstavitev aktivnosti 
5.) Razno 

 
K/1 
Predsednica NO Milena Štular predstavi točke iz zapisnika redne seje z dne 03. 03. 2016. 
Zapisnik je bil sprejet. 
 
Sklep: 
Potrdi se zapisnik seje NO Botrstvo v Sloveniji z dne 03. 03. 2017. 
 
K/2 
Tina Kočar in Maruša Kaučič podata vsebinsko in finančno poročilo projekta Botrstvo v 
Sloveniji za leto 2016.  
 
Statistični podatki o botrih in varovancih na dan 24.01.2017. 
 
Podatki o botrih: 

- Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci ………………………………………. 4417 
- Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem …………………………….. 461 
- Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem ……………………………………… 2302 

 
Podatki o varovancih: 

- Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra ………………………………………. 5123 
- Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo ……………………………………… 520 
- Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem ………………………………………… 1960 

 
 

Letna primerjava: 
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  31.12.2015  31.12.2016 

BOTRI     

Število aktivnih mesečnih botrov z varovanci  4227  4337 

Število aktivnih botrov z več kot enim varovancem  428  454 

Število botrov, ki so prenehali z botrovanjem  1639  2284 

     

VAROVANCI     

Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra   4709  5056 

Število varovancev, ki imajo dvojno botrstvo  475  504 

Število otrok, ki so zaključili z botrovanjem  1334  1921 

 
 
 
Finančno poročilo (v EUR): 
 

 Na dan 1.1.2015 Na dan 1.1.2016 

Začetno stanje projekta 830.843,63 979.602,64 € 

   
Obdobje: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2016 

   
Prilivi   
Skupno prilivi 2.118.780,81 2.383.794,89 € 

   
Odlivi   
Skupni odlivi varovancem 1.814.408,76 1.985.326,76 € 

Stroški 161.613,04 141.200,95 € 

   
Skupno odlivi 1.976.022 2.126.527,71 € 

   

   
 
 

Skupno zbranih sredstev v projektu od začetka do 
31.12.2016: 
  
Botri in sklad 8.340.626,90 

Akcije in projekti 875.637,73 

  
Skupaj: 9.216.264,63 

 

Delež stroškov v prilivih v letu 2016 = 5,03 % 

 
Sklad projekta Botrstvo v Sloveniji je namenjen kritju stroškov delovanja projekta ter 
zagotavljanju kritju mesečnega botrovanja v znesku 30 evrov tistim otrokom, katerih botri so 
v dogovorjenem letu prekinili z nakazili. V skladu s sklepi Nadzornega odbora bo del sredstev 
namenjen dijakom in kritju stroškov bivanja v dijaških domovih, izvajanju potrjenih 
organiziranih počitnic za otroke ter zagotavljanju dodatnih sredstev za plačila dejavnosti.  
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Kadrovske zadeve: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsebinsko poročilo 
 

V letu 2016 smo razširili dejavnost in se osredotočali  v omogočanje enakovrednih možnosti in 

razvoj talentov ter razširili naše delovanje na dijake iz socialno šibkih družin. Povezali smo se z 

dijaškimi domovi in k aktivnostim dodali omogočanje izobraževanja skozi kritja stroškov 

dijaških domov za otroke iz socialno šibkih družin iz vse Slovenije. 

 

Izvedel se je popis delovnih procesov in posodobil sistem obveščanja, financ, arhiviranja in 

pošiljanja zahvalnih pisem. Prenovila se je tudi ekipa. Pripravila se je pravna podlaga za zaščito 

blagovne znamke. Vzpostavili smo sodelovanje z devetimi bankami, ki so se odrekle provizijam 

pri nakazilih botrov in donatorjev. Postavila se je spletna stran in računalniški program za 

projekt Trije zimski botri. 

 

Ob redni letni novinarski konferenci smo opozorili na nove oblike revščine, v sodelovanju z 

drugimi humanitarnimi organizacijami pa javnost opozorili na nujnost brezplačnih kosil za 

otroke iz socialno šibkih družin. S pomočjo akcije Čisto veselje smo omogočili počitnice 120 

otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, izvedli pa smo tudi Božične in Novoletne 

počitnice za otroke Botrstva. S pomočjo oddaj na Valu 220 smo omogočili plačilo dejavnosti 

27 otrokom, ob dražbi smuči Petra Prevca smo omogočili enoletno botrovanje 200 otrokom.  

 

Sklep: 

Potrdijo se vsa predstavljena poročila. V letu 2017 nadaljujemo z dijaškim skladom in 

pošiljanjem zahval botrom ter izvedbo počitniških vikendov za otroke. 

V skladu projekta Botrstvo v Sloveniji mora vedno biti na voljo dovolj sredstev za kritje izpadov 
plačil botrov, izvajanje potrjenih organiziranih počitnic za otroke, kritju stroškov bivanja v 
dijaških domovih ter zagotavljanju dodatnih sredstev za plačila dejavnosti. 
 

K/3 

Predstavljeni so dosežki projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč. Od pričetka projekta 

je odvetniška pisarna Zidar Klemenčič brezplačno pravno pomoč nudila 1694 posameznikom 

in družinam. Brezplačna pravna pomoč se izvaja v Ljubljani in preko brezplačne telefonske 

številke.  

Na dan 31.12.2016 

 

Število polno redno zaposlenih: 3 

Občasno študentsko delo: 2 (1 tekom 
leta, 1 od septembra)  
Zunanja sodelavka: 1 
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Preko projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč bodo še naprej predlagane nujne 

sistemske spremembe. 

 

Sklep: 

Projekt Botrstvo – brezplačna pravna pomoč se nadaljuje v obsegu razpoložljivih možnosti. 

 

K/4 

Tina Kočar in Maruša Kaučič predstavita načrte za leto 2017. Predlagata nadaljevanje in 

razširitev aktivnosti dijaškega sklada in obveščanje botrov o aktivnostih varovancev. Še naprej 

se izvajajo aktivnosti za zagotavljanje transparentnosti in zaupanja v projekt. Uporabljajo se 

pravila uporabe grafične podobe in sodelovanja z donatorji in se jih po potrebi razvija. 

 

Sklep: 

Še naprej se zagotavlja transparentno in učinkovito tekoče delovanje. 

 
 
 

Poročilo pripravili:  
Tina Kočar in Maruša Kaučič 


