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22. september 2021 

ZAPISNIK SEJE NADZORNEGA ODBORA BOTRSTVA V 

SLOVENIJI 

Seja je potekala 16. septembra 2021.  

Prisotni: Milena S tular, Natas a Zanuttini, Natas a Sorko, Suzana Bagari, Tomaz  

Barada, Anita Ogulin, Tanja Petek, Sabina Gas parič , Tina Lamovs ek in Doris Rojo 

Opravič eno odsotni: Nina Zidar Klemenč ič , Samo Kupljen 

Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Finanč no in vsebinsko poroč ilo o delu v letu 2020 

3. Predlog razporeditve sredstev sklada 

4. Predlogi aktivnosti za leto 2021 in 2022 

5. Pobude in predlogi 

 

K/1 

Predsedniča NO Milena S tular predstavi toč ke iz zapisnika redne seje z dne 12. 

februarja 2020. 

Sklep: Potrdi se zapisnik seje NO Botrstvo v Sloveniji z dne 10. junija 2020. Vsi 

sklepi so bili uresnič eni. 

K/2 

Sabina Gas parič  in Doris Rojo podata vsebinsko in finanč no poroč ilo Botrstva v 

Sloveniji za leto 2020. 
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STATISTIČNI PODATKI O BOTRIH IN VAROVANCIH: 

 
Letna primerjava: 

  31.12.2019  31.12.2020 

BOTRI     

Število aktivnih mesečnih botrov z varovanči  4554  5363 

Število aktivnih botrov z več kot enim varovančem  512  604 

Število vseh botrov do 31.12.2020    8624 

     

VAROVANCI     

Število vseh vključenih otrok, ki imajo botra   5379  6033 

Število otrok, ki imajo dvojno botrstvo  363  482 

Število vseh vključenih otrok do 31.12.2020    10531 
 

PRILIVI IN ODLIVI: 

 

Obdobje: 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 
 

PRILIVI 
 

 

SKUPAJ PRILIVI 2.719.319,47 € 3.373.740,31 € 

 

ODLIVI 
 

 

Skupni odlivi varovancem 2.245.072,42 € 2.472.127,49 € 

Stroški 224.659,32 € 200.779,74 € 

Skupni odlivi za projekte 371.309,39 € 348.210,54 € 

SKUPAJ ODLIVI 2.841.041,13 € 3.021.117,77 € 

 

 

 

 

 

 

Sklep: Potrdijo se vsa predstavljena poroč ila. Delez  stros kov v prilivih v letu 2019 

znas al 5,95%, kar je manj kot v preteklem letu.  

 

K/3 

Sredstva sklada se s e naprej porabljajo za kritje izpadov plač il botrov, plač ilo 

Skupno zbranih sredstev v projektu od začetka do 
31.12.2020: 
  
Botri in sklad 18.830.345,35 

Akcije in projekti 2.149.897,11   
Skupaj: 20.980.242,46 
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aktivnosti v okviru Dijas kega sklada. Ostali projekti se izvajajo glede na 

razpoloz ljive prilive.  

 

Sklep: Program se nadaljuje v okviru osnovnega končepta. Za nadgrajevanje 

programa se pripravi strategijo aktivnosti za pridobivanje sredstev.  

 

K/4 

Ekipa predstavi predlog aktivnosti programa za leto 2021: nadaljevanje dijas kega 

sklada, nudenje pomoč i uč enčem in dijakom v primeru s olanja na daljavo in 

zaprtja dijas kih domov, izvedbo poč itnis kih aktivnosti, digitalizačijo prejemanja 

vlog za vključ itev in podaljs evanje prejemanja botrstva, izvedbo tabora v 

sodelovanju z Zvezo tabornikov Slovenije.  

 

Sklep: NO odobri izvedbo projekta vzpostavitve digitalnega prejemanja vlog za 

vključ itev v program in za podaljs evanje prejemanja botrstva. NO potrjuje tudi 

izvedbo ostalih predlaganih aktivnosti.  

 

K/5 

Ekipa Botrstva predstavi trenutni obseg dela. Zaradi razs iritve dejavnosti in 

projektov v sklopu programa Botrstvo v Sloveniji ter poveč ane komunikačije z 

botri, varovanči in predlagatelji je obseg dela poveč an.    

 

Sklep: NO odobri zaposlitev ene osebe za obdobje 6 mesečev kot pomoč  na 

programu Botrstva z moz nostjo podaljs anja do 1 leta. 
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