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LETNO POROČILO  2011 

 (Predlog za ZBOR ČLANOV)  

 
I. UVOD 

 

Slovensko rodoslovno društvo, kratica SRD, je bilo ustanovljeno leta 1995 in 
14.05.1995 tudi registrirano pri Upravni enoti Škofja Loka. Sedež društva je 

Lipica 7, 4220 Škofja Loka, predsednik društva in zakoniti zastopnik je Peter 

Hawlina. Dejavnost društva je v celoti namenjena rodoslovju, podrobneje pa je 

opredeljeno v 9. členu Pravil Slovenskega rodoslovnega društva in je v celoti 

nepridobitna. Iz registra članstva je razvidno, da ima društvo rednih 133 članov, 
ki so za leto 2011 plačali članarino. Društvo ima svoj Upravni in Nadzorni odbor 

ter Častno razsodišče. Za mandatno obdobje 2011–2015 so bili v organe izvoljeni 

naslednji člani: 

 
Upravni odbor: 

Peter Hawlina predsednik 
Marjan Kopecky podpredsednik 

Karel Ravnikar član 
Frančišek Grašič član 
Janez Plevnikar član 
Marija Skrt članica 

Andrej Reberc član 
Nadzorni odbor: 

Milan Slemnik predsednik 

Janez Modrijan namestnik predsednika 
Majda Ujčič članica 
Niko Tičar namestnik članice 

Marinka Kurilič namestnica članice 
Častno razsodišče: 

Slavko Kapus predsednik 
Janez Grajzar namestnik predsednika 

Miha Lah član 
Robert Bokavšek namestnik člana 
Mitja Rosina namestnik člana 

 
Najvišji organ društva je Zbor članov. V letu 2011 je ta zasedal 08.03.2011 in 

obravnaval Letno poročilo 2010 ter Program dela za leto 2011. Zbor članov je bil 

sklepčen in je po razpravi sprejel oba predlagana dokumenta. 

 

 

II. DEJAVNOST DRUŠTVA V LETU 2011 
 

Dejavnost društva ves čas obstoja delimo na redno dejavnost in projekte. Redna 

dejavnost so mesečna srečanja in predavanja ter izdajanje revije 

DREVESA. Ta dejavnost je bila tudi v letu 2011 opravljena v pričakovanem 

obsegu. Društvo je v letu 2011 nabavilo LCD MONITOR in SCANNER HP in se 
tako tudi v pogledu opreme posodobilo. Med projektnimi nalogami velja omeniti 

projekt »Zgodovinski imenik župnij«, ki poteka v okviru društva, izvajalcem pa 

se je in se bo obračunavala njihova storitev na podlagi avtorskih pogodb. O vsem 

tem so tekoče informacije na spletu in reviji DREVESA. Več o dejavnosti društva 

je podano tudi v posebnem poročilu predsednika, ki je priloga tega dokumenta. 



 

 
III. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

Izdelan izkaz poslovnega izida temelji na poslovnih dogodkih in opravljeni 

inventuri sredstev ter njihovih virov po stanju 31.12.2011. V letu 2011 je društvo 

doseglo 7.946,92 € prihodkov in imelo 3.735,32 € odhodkov ter tako doseglo 

presežek prihodkov v višini 4.211,60 €. Manjši prihodki so posledica manjšega 
števila članov, ki so plačali članarino za leto 2011, da pa je presežek teh tako 

visok pa je samo ena številka izdane revije DREVESA in nobenih drugih posebnih 

projektov.  

 

Dosežen presežek bo v večjem delu namenjen za pokrivanje »izgub« iz prejšnjih 
let in iz tega izhajajočega negativnega kapitala društva. Konec leta ima tako 

društvo lastni sklad v višini 1.285,19 €. Podrobnejši pregled prihodkov in 

odhodkov po posameznih vrstah je podan v preglednici: 

 OBRAČUN  2011  OBRAČUN  2010 St.rasti 

 Vrednost Struktura Vrednost Struktura 11/10 

1. PRIHODKI 7.946,92 € 100,00 8.663,13 € 109,01 -8,3 

1.1. Članarina članov 5.440,00 € 68,45 6.530,00 € 82,17 -16,7 

1.2. Prostovoljni prispevki - donacije 985,00 € 12,39 827,80 € 10,42 19,0 

1.3. Prihodki od naročnin revije 1.150,00 € 14,47 1.300,00 € 16,36 -11,5 

1.4. Prihodki od donacij ZIŽ  370,00 € 4,66 0,00 € 0,00   

1.5. Prihodki od obresti 1,92 € 0,02 5,33 € 0,07 -64,0 

2. ODHODKI 3.735,32 € 47,00 9.287,74 € 116,87 -59,8 

2.1. Pisarniški in drugi material 120,24 € 1,51 580,35 € 7,30 -79,3 

2.2. Stroški PTT in časopisi 49,91 € 0,63 18,33 € 0,23 172,3 

2.3. Tiskanje in distr. revije DREVESA 1.202,46 € 15,13 2.373,19 € 29,86 -49,3 

2.4. Stroški bank in zavarovalnic 220,49 € 2,77 96,09 € 1,21 129,5 

2.5. Članarina TGN 176,36 € 2,22 53,58 € 0,67 229,2 

2.6. Druge storitve (tudi najemnine) 622,76 € 7,84 624,08 € 7,85 -0,2 

2.7. Stroški raz.(10) - digital.knjig (11) 1.065,60 € 13,41 5.542,12 € 69,74 -80,8 

2.8. Drugi odhodki - avt.hon ZIŽ 277,50 € 3,49 0,00 € 0,00   

3. RAZLIKA 4.211,60 € 53,00 -624,61 € -7,86   

 

 
IV. STANJE SREDSTEV IN NJIHOVIH VIROV 

 

Knjigovodska vrednost vseh sredstev konec leta 2011 znaša le 1.314,64 € in to v  

denarju na  transakcijskem računu in terjatvi za en izdan in še ne plačan račun. 

8.663,13 €

7.946,92

9.287,74 €

3.735,32

-624,61 €

4.211,60

-1.000,00 €

0,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

9.000,00 €

10.000,00 €

Prihodki Odhodki Razlika

PRIMERJAVA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2011 IN 2010

2010 2011



Vir sredstev je tokrat skoraj v celo lastni društveni sklad v višini 1.285,19 €. Ta 

se je v letu 201  povečal za obračunan presežek prihodkov nad odhodki. Več 
podatkov še v preglednici: 

 STANJE RAZLIKA  

AKTIVA 31.12.11 31.12.10 vrednost % 

1. Terjatve 40,00  150,00  -110,00    

2. Denarna sredstva 1.274,64  4.246,75  -2.972,11    

SKUPAJ SREDSTVA 1.314,64  4.396,75  -3.082,11    

PASIVA     

1. Društveni sklad 1.285,19  -2.926,41  4.211,60  -143,9  

2. Kratkor. obvez. do dobavit. 19,92  7.298,16  -7.278,24    

3. Druge kratkoročne obveznosti 9,53  25,00  -15,47  -61,9  

SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.314,64  4.396,75  -3.082,11    

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

IV. DENARNI TOK 
 

Za ponazoritev denarnih tokov v letu 2011 še preglednica, ki kaže, da je društvo 

v lanskem letu poravnalo vse stare obveznosti in tako je stanje denarja sicer 

nižje, ni pa skoraj nobenih dolgov.  
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 DENARNI TOK 2011 
1. Stanje 01.01. 4.246,75 € 

2. Prilivi  v letu na TRR 8.291,92 € 

3. Odlivi v letu 11.264,03 € 

4. Stanje 31.12. 1.274,64 € 

5. Povečanje v letu -2.972,11 € 

 

 

Obrazložitev povečanja denar. sred. 

 
1. Zmanjšanje terjatev 110,00 € 

2. Zmanjšanje obveznosti -7.293,71 € 

3. Presežek prihodkov nad odhodki 4.211,60 € 

4. Povečanje denarnih sredstev v letu 2010 -2.972,11 € 

 

 

V. ZAKLJUČEK 

 

Delovanje SRD v letu 2011 je bilo glede vsebine dela uspešno vendar v manjšem 
obsegu kot prejšnja leta. Članom je društvo  omogočalo in olajšalo njihovo 

raziskovalno dejavnost. Za naslednja leta pa bi veljalo stalno usklajevati obseg 

odhodkov s prihodki. 

 

Doseženi presežek prihodkov nad odhodki se v celoti nameni za pokrivanje 

presežkov odhodkov nad prihodki v preteklih letih. 
 

Sprejeto na ZBORU ČLANOV SLOVENSKEGA RODOSLOVNEGA DRUŠTVA, ki je 

potekal dne 13. marca 2012. 

 

  
 

Franc Grašič, računovodja                                       Peter Hawlina, predsednik 

 

 

 
 

 

 

Priloga: Poročilo predsednika SRD 
 


