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Ljubljana, 26. januar 2015 
 

LETNO POROČILO  2014 
   

 
 

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 pretežnem delu nepridobitna. 
Iz registra članstva je razvidno, da ima društvo rednih 99 članov, ki so za leto 2014 
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 
Robert Fonda podpredsednik 
Karel Ravnikar član 
Frančišek Grašič član 
Janez Plevnik 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 2014 je obravnaval Letno poročilo 2013 
ter Program dela za leto 2014. Zbor članov je bil sklepčen in je po razpravi sprejel oba 
predlagana dokumenta. 
 

 
II. DEJAVNOST DRUŠTVA V LETU 2014 
 
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 2014 opravljena v pričakovanem obsegu. O vsem tem so 
tekoče objavljene informacije na spletu in reviji DREVESA. Več o dejavnosti društva je 
podano tudi v posebnem poročilu predsednika, ki je priloga tega dokumenta. 
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III. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izdelan izkaz poslovnega izida temelji na poslovnih dogodkih in opravljeni inventuri 
sredstev ter njihovih virov po stanju 31.12.2014. V letu 2014 je društvo doseglo   
4.275,41 € prihodkov in imelo 3.460,98 € odhodkov ter tako doseglo presežek 
prihodkov v višini 814,43  €. Prihodki, ki so bili v celoti doseženi z nepridobitno 
dejavnostjo, so v primerjavi z letom prej nižji za 34,9% kot posledica manj plačane 
članarine in ne izdanih računov za DREVESA, ker je številka izšla šele januarja 2015. 
So pa tudi odhodki v pomembno nižji in to kar za 55,5%. 
 
Med prihodki članarina predstavlja kar 95,2% delež, ostalo so še prihodki od uporabe 
dostopa do ZIŽ-a. Pri odhodkih je dve tretjini stroškov povezanih z izdelavo in 
distribucijo ene številke revije DREVESA. 
 
Presežek prihodkov tako znaša 814,43 € in bo porabljen za pokrivanje presežka 
odhodkov in preteklih let, preostanek v višini 33,38 € bo razporejen v društveni sklad.  
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po posameznih vrstah je podan v 
preglednici in grafu: 

OBRAČUN  2014  OBRAČUN  2013 St.rasti 

Vrednost Struktura Vrednost Struktura 14/13 

1. PRIHODKI 4.275,41 € 100,00 6.571,67 € 100,00 -34,9 
1.1. Članarina članov 3.970,00 € 92,86 4.495,00 € 68,40 -11,7 
1.2. Prostovoljni prispevki - donacije 0,00 € 0,00 741,00 € 11,28 -100,0 
1.3. Prihodki od naročnin revije 100,00 € 2,34 1.000,00 € 15,22 -90,0 
1.4. Prihodki od donacij ZIŽ  205,00 € 4,79 335,00 € 5,10 -38,8 
1.5. Prihodki od obresti 0,41 € 0,01 0,67 € 0,01 -83,6 
2. ODHODKI 3.460,98 € 100,00 7.769,10 € 100,00 -55,5 
2.1. Pisarniški in drugi material 226,90 € 6,56 265,50 € 3,42 -14,5 
2.2. Stroški PTT in časopisi 87,80 € 2,54 117,74 € 1,52 -25,4 
2.3. Tiskanje in distr. revije DREVESA 2.384,58 € 68,90 5.884,86 € 75,75 -59,5 
2.4. Stroški bank in zavarovalnic 218,79 € 6,32 159,28 € 2,05 37,4 
2.5. Druge storitve 252,20 € 7,29   0,00   
2.6. Druge storitve (tudi najemnine) 136,93 € 3,96 297,58 € 3,83 -54,0 
2.7. Digitalizacija knjig  0,00 € 0,00 750,24 € 9,66   
2.8. Drugi odhodki - avt. hon  ZIŽ 153,78 € 4,44 293,90 € 3,78 -47,7 
3. RAZLIKA 814,43 € 19,05 -1.197,43 € -18,22   
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IV. STANJE SREDSTEV IN NJIHOVIH VIROV 
 

Knjigovodska vrednost vseh sredstev konec leta 2014 znaša kar 2.448,98 € in to 
predvsem v  denarju na transakcijskem računu in terjatvi.  
 
Vir sredstev so predvsem obveznosti za računa povezana z izdajo zadnje številke 
DREVES in nekaj malega društveni sklad. Več podatkov še v preglednici in grafu: 

 

STANJE RAZLIKA  

AKTIVA 31.12.14 31.12.13 vrednost % 

1. Stalna sredstva 0,00  0,00  0,00    
2. Terjatve 100,00  300,00  -200,00  -66,7  
3. Denarna sredstva 2.348,98  4.616,79  -2.267,81  -49,1  
SKUPAJ SREDSTVA 2.448,98  4.916,79  -2.467,81  -50,2  

PASIVA 
1. Društveni sklad 33,38  -781,05  814,43  -104,3  
2. Kratkoročne obvez. do dobavit. 2.415,60  5.645,08  -3.229,48  -57,2  
3. Druge kratkoročne obveznosti 0,00  52,76  -52,76  -100,0  
SKUPAJ OBVEZNOSTI 2.448,98  4.916,79  -2.467,81  -50,2  

 

 
 
 

IV. ZAKLJUČEK 
 
Delovanje SRD v letu 2014 je bilo glede vsebine dela uspešno, številnost se je pri 
nekaj nižjem številu ustalila. Članom društvo predvsem omogoča pomoč, nasvete ter 
izmenjavo izkušenj pri njihovem raziskovalnem delu. Glede na sedanje članstvo in 
višino članarine je možno letno izdati le eno številko revije DREVESA. 

 
 

Franc Grašič, računovodja                                       Peter Hawlina, predsednik 
 
 


