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Z A P I S N I K

Nadzornega odbora  projekta Botrstvo, ki je potekal dne 15.5.2012 v prostorih ZPM Ljubljana 
Moste Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana. Pričetek ob 18,00 uri.
Prisotni: Milena Štular, Andreja Černič Anžur, Simon Ogulin, Boštjan Žerdin,
               May Dušak, Anita Ogulin

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje redne seje, z dne 22.2.2012
2. Pregled poslovanja projekta 
3. Stanje projekta na dan 15.5.2012
4. Razno

Ad/1
Predsednica Nadzornega odbora gospa Milena Štular je prebrala zapisnik zadnje redne seje. Glede  
na znana dejstva je predlagala, da  ga prisotni potrdijo.
Sklep: Soglasno se potrdi zapisnik zadnje redne seje z dne 22.2.2012

Ad/2
Koordinator in izvajalec projekta Simon Ogulin je podal obsežno in podrobno poročilo o razvoju 
projekta od pričetka do danes. Predstavil je tudi vse finančne tokove-prilive sredstev botrov in 
odlive sredstev otrokom. Hkrati s tem je predstavil tudi stanje sklada. Povedal je, da programsko 
podporo projektu nudi May Dušak.  Programska podpora je razvita, a jo je potrebno še dodelati, 
da se bo lahko uporabljala kar se da praktično in učinkovito ter da bo nudila ustrezen pregled nad 
porabo, prihodki in ostalimi potrebnimi podatki. Da bo  program omogočal statistični pregled 
podakov po željenih kriterijih kot so kraj, starost otrok, časovni razpon botrovanja, višina 
vplačanih sredstev, predlagatelj,... To bo terjalo še kar nekaj dela. 
 Logistika projekta je iz dneva v dan obsežnejša in vse bolj zahtevna. Strokovne službe oziroma 
predlagatelji otrok v botrstva pa menijo, da je opis stanja družine otroka za vključitev v botrstvo 
preveč zahtevno in preveč obsežno.  Veliko časa predstavlja tudi povzetek posamičnega primera za 
predstavitev botru. Zato je potekal pogovor v smeri, da bi poenostavili predstavitev otroka v stavku 
ali dveh in ga programsko opredelili.
Čimveč ročnih operacij naj se prenese  v računalniško podporo.
May Dušak, ki projektu omogoča računalniško podporo je povedal, da so bila doslej v podporo 
projektu vložena velika prizadevanja. Ga je pa potrebno dograditi in dopolnjevati. Po njegovi oceni  
naj bi to zmogel v mesecu ali dveh. 
Glede na zgodbe  družin in strahovito povečanje revščine in prosilcev tudi za brezplačna 
vključevanja otrok v počitniške dejavnosti so prisotni menili, da bi botrstvo namenili tudi za 
letovanje in vključevanje otrok v specializirane tabore in letovanja.

Po razpravi so bili soglasno sprejeti sledeči

http://www.zpmmoste.net/


Sklepi:
1.
May Dušak se zadolži, da v najkrajšem  možnem času dokonča računalniško podporo projektu in  
jo nato spremlja v posodobitvah.
2.
Za pomoč obvladovanja logistike projekta se pooblasati Simona, da  takoj vključi študenta-za 
najmanj 4 ure dnevno. 
3. 
V celoti se potrjuje poročilo o delovanju projekta z ugotovitvijo, da  sta Simon in May vanj vložila  
res veliko prizadevanj.

Ad/3
Stanje projekta na dan  15.05.2012
Projekt beleži:
aktivnih botrov:                                            455
preteklih botrov:                                            50
čakajočih botrov-v fazi dodeljevanja otrok   63              
vključenih  otrok:                                         443
Mesečnih botrov skupaj:                            568

 Do 15.5.2012, so botri nakazali  51.880,52 € za dodeljene varovance projekta botrstvo. 
15.567,91 € pa predstavljajo sredstva sklada botrstva, ki je namenjen za kritje plačil nerednih 
plačnikov-botrov. Sredstva so namenjena še kritju stroškov računalniškega programa in drugih 
dejansko nastalih stroškov kot so: bančni stroški, telefon, pošta, delo....
Sredstva sklada predstavljajo donacije Medex d.o.o. - Žurnal media 5.000,00€ ; Lions klub 
Ljubljana 3.000,00€ ; ostala sredstva so enkratna nakazila botrov in donatorjev in sms prilivi.  

Stroški povezani s projektom botrstvo:

-    409,86 €  bančnih stroškov (do konca marca 2012, od aprila 2012 jih ni več...)
-    570,85 €   Telekom stroški                     2012
-    231,93 €    Poštni stroški                       2012
-    96,35  €     Pavlin - tonerji                    2012  
-   221,00 €     Jolly – pisarniški material  2012 
Skupaj;    1.529,99 €

V stroških ni obračunano delo in računalniški program.
PRIHODKI:
BOTRI-VAROVANCI                             51.880,52 €
SKLAD:                                                 15.567,91 €
SKUPAJ:                                               67.448,43 €
Sestanek zaključen ob 20,00 uri.
                                                                               Predsednica Nadzornega odbora: Milena Štular


