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Ljubljana, 20. februar 2016 
 

LETNO POROČILO  2015 
   

 
 

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 104 članov, ki so za leto 2015 
plačali članarino. Društvo ima svoj Upravni in Nadzorni odbor ter Častno razsodišče. 
Za mandatno obdobje 2016–2020 so bili v organe izvoljeni naslednji člani: 

 
Upravni odbor: 
Peter Hawlina predsednik 
Robert Fonda podpredsednik 
Karel Ravnikar član 
Frančišek Grašič član 
Janez Plevnik član 
Vlasta Knapič članica 
Andrej Reberc Član 

 
Nadzorni odbor: 
Janez Modrijan predsednik 
Franc Jamšek namestnik predsednika 
Tina Peter Steinbücher članica 
Niko Tičar član 
  

Častno razsodišče: 
Mitja Rosina  predsednik 
Janez Bradeško namestnik predsednika 
Miha Lah član 
Robert Bokavšek namestnik člana 
  

Najvišji organ društva je Zbor članov. V letu 2015 je obravnaval Letno poročilo 2014 
ter Program dela za leto 2015. Zbor članov je bil sklepčen in je po razpravi sprejel oba 
predlagana dokumenta. 
 

 
II. DEJAVNOST DRUŠTVA V LETU 2015 
 
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 2015 opravljena v pričakovanem obsegu. O vsem tem so 
tekoče objavljene informacije na spletu in reviji DREVESA. Več o dejavnosti društva je 
podano v poročilu predsednika v nadaljevanju tega dela poročila. 
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Poročilo predsednika 2016-02-20 
 
Pri letnem poročilu člane verjetno bolj zanima, kakšno je bilo preteklo leto za društvo. 
Manj jih zanima, kaj in kako je delal predsednik. Vsak član pa sam zase ve, kakšno je 
bilo leto zanj in kakšno korist je imel od društva. 
Večkrat se je že zgodilo, da je kdo naravnost vprašal Kaj pa bom dobil, če se včlanim 
v SRD? Bolj ali manj obzirno mu odgovorim, da ne bo dobil nič konkretnega, lahko pa 
bo s svojim prispevkom obogatil društvo in s tem samega sebe, domovino in svet. 
Spet moram za tiste, ki tega še niso slišali, ponoviti, da društvo nima operativnih 
teles. Še tajnika nima. Edini, ki je odgovorno prevzel obveznosti za vodenje 
finančnega poslovanja društva, je računovodja, ki opravi tudi nekaj administracije. 
Vso ostalo administracijo volontersko opravlja predsednik. Tudi vse drugo, kar se v 
društvu naredi, je prostovoljni in neplačan prispevek posameznikov, nikoli skupin. Med 
sestavine, ki oblikujejo podobo in pomen društva uvrščam predvsem napredek v vsoti 
posamičnih rodovnikov, katere člani in nečlani ponudijo v skupno kumulativno 
društveno datoteko. To kumulativno občasno obdela in indeksira eden od omenjenih 
prostovoljcev. Objavljena je na spletu in jo vsak dan obišče v povprečju 400 
obiskovalcev. Ta obisk narašča. Leta 2013 je bil povprečni dnevni obisk 300. Postopen 
napredek lahko zasledujemo na spletni strani društva. Tudi za spletno stran imata 
zasluge zgolj dva skrbnika prostovoljca. 
Po drugih pokazateljih pa utrip društva slabi. Na mesečnih srečanjih prisotnost rahlo 
upada. Še bolj pa upada število članov. Morda je največji upad v številu prispevkov, 
katere člani in nečlani pošljejo v objavo v društvenem časopisu. O upadanju lahko 
govorimo tudi po spremljanju števila oseb v kumulativni datoteki. Ta sicer narašča, 
vendar mnogo počasneje od naraščanja obsega posamičnih rodoslovnih datotek. 
Dajalcev je sicer več kot 200, vendar je morda 5 do 10 takih, ki občasno dodajo 
novosti v svoji zbirki. O tem nismo vodili sprotne evidence po letih. Število vpisov v 
tej datoteki še ni preseglo 1,5 milijona. Nič novo ni spoznanje, da imajo resnično 
vrednost samo rodovniki, ki so ponujeni na ogled. Rodovniki v domačih shrambah so 
kadavri. Nihče jih ne bo oživil, ko ne bo več mojstra, ki jih je ustvarjal. 
Omenjati naše rutinske dejavnosti ni potrebno. Te imajo že več kot 20 letno tradicijo 
in bodo, kot kaže na podoben način potekale še kakšno leto.  
V letu 2016 je največji dogodek četrta mednarodna konferenca. Ameriški kolegi 
napovedujejo skupinski obisk v septembru. Pričakali in spremljali jih bomo kot smo 
tega vajeni. Verjetno bomo spet postavili tudi osveženo razstavo rodovnikov. Vedno je 
tudi odprt račun, na katerem se nabirajo prispevki katere namenjamo za ohranjanje 
arhivskega gradiva. 
Še vedno ni zaključena slovenska genetska študija, kjer člani SRD izdatno sodelujemo 
in s tem prispevamo svoj delež k približevanju tistim narodom, ki nas za zadaj vsaj v 
tem prekašajo.  
Vse večji problem pa društvu predstavlja nenehno rastoči arhiv in knjižnica. 
Zaresnega knjižničarja nimamo, arhivarja tudi ne, še najbolj pa nam primanjkuje 
prostora. Zato je bila predobrim letom podana pobuda za ustanovitev osrednje 
slovenske rodoslovne pisarne s knjižnico in arhivom. Možni sodelujoči dejavniki so 
zamisel prepričljivo podpirali, ni se pa našel način za uresničenje. Zamisli o ločenem 
arhivu in ločeni knjižnici ni združljiva z osnovno zamislijo. Za začetek je potreben 
prostor, v nadaljevanju pa oseba, ki bi bila vešča dela v taki pisarni. SRD lahko pri 
tem sodeluje zlasti v zagonski fazi.  
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Ker ni videti resnične odločenosti vsaj za zagotavljanje potrebnega prostora, je tudi 
SRD opustilo svoja prizadevanja in se s tem tudi otreslo odgovornosti za ohranjanje 
knjižnice in arhiva. 
Tudi letošnje poročilo in program dela zaključujem kot vsako doslej. Še naprej bomo 
delovali po ustaljeni praksi. Upajmo, da enako uspešno. 
 
 
III. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izdelan izkaz poslovnega izida temelji na poslovnih dogodkih in opravljeni inventuri 
sredstev ter njihovih virov po stanju 31.12.2015. V letu 2015 je društvo doseglo   
6.075,10 € prihodkov in imelo 5.167,79 € odhodkov ter tako doseglo presežek 
prihodkov v višini 907,31 €, od tega je bilo potrebno plačati 10,01 € davka od 
presežka prihodkov in je tako čisti presežek prihodkov v višini 897,30 €. Prihodki, 
13,2% je bilo doseženih s pridobitno dejavnostjo, so v primerjavi z letom prej višji za 
42,1% in to predvsem iz naslova izdanih računov za revijo DREVESA, prejetim 
donacijam ter nekaj več plačane članarine. So pa tudi odhodki pomembno višji in to 
za 49,6%. To je povezano z doniranjem Škofijskemu arhivu, nekaj višjimi stroški 
izdaje revije ter  porastom ostalih storitev. 
 
Med prihodki članarina predstavlja dve tretjinski delež, donacije predstavljajo 18,8% 
delež in ostalo so še prihodki od prodaje revije. Pri odhodkih je 53,4% delež stroškov 
povezanih z izdelavo in distribucijo ene številke revije DREVESA, slabo petino pomeni 
donacija Škofijskemu arhivu. 
 
Presežek prihodkov tako znaša 907,31 € in bo porabljen za plačilo davka (10,01 €) od 
presežka prihodkov iz naslova pridobitne dejavnosti, preostanek 897,30 € pa bo 
razporejen v društveni sklad. Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov je podan v 
preglednici in grafu: 
 
 

OBRAČUN  2015  OBRAČUN  2014 St. rasti 

Vrednost Struktura Vrednost Struktura 15/14 

1. PRIHODKI 6.075,10 € 100,00 4.275,41 € 100,00 42,1 
1.1. Članarina članov 4.130,00 € 67,98 3.970,00 € 92,86 4,0 
1.2. Prostovoljni prispevki - donacije 940,00 € 15,47 0,00 € 0,00 #DEL/0! 
1.3. Prihodki od naročnin revije 800,00 € 13,17 100,00 € 2,34 700,0 
1.4. Prihodki od donacij ZIŽ  205,00 € 3,37 205,00 € 4,79 0,0 
1.5. Prihodki od obresti in drugo 0,10 € 0,00 0,41 € 0,01 -9,1 
2. ODHODKI 5.177,80 € 100,00 3.460,98 € 100,00 49,6 
2.1. Pisarniški in drugi material 372,01 € 7,18 226,90 € 6,56 64,0 
2.2. Stroški PTT in časopisi 149,39 € 2,89 87,80 € 2,54 70,1 
2.3. Oblikovanje, tisk in distr. DREVES 2.762,98 € 53,36 2.384,58 € 68,90 15,9 
2.4. Stroški bank in zavarovalnic 172,37 € 3,33 218,79 € 6,32 -21,2 
2.5. Druge storitve 320,00 € 6,18 252,20 € 7,29   
2.6. Druge storitve (obletnica SRD) 236,89 € 4,58 136,93 € 3,96 73,0 
2.7. Digitalizacija knjig  1.000,40 € 19,32 0,00 € 0,00   
2.8. Drugi odhodki - avt.hon ZIŽ 153,75 € 2,97 153,78 € 4,44 0,0 
2.9. Davek (od pres. prih.) od pridobitne dej. 10,01 € 0,19       
3. RAZLIKA 897,30 € 14,77 814,43 € 19,05   
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IV. STANJE SREDSTEV IN NJIHOVIH VIROV 

 
Knjigovodska vrednost vseh sredstev konec leta 2015 znaša 1.097,49 € in to v celoti v  
denarju na transakcijskem računu.  
 
Vir sredstev je društveni sklad v višini 930,68 € (84,8%) in kratkoročne obveznosti v 
višini 166,81 €. Več podatkov v preglednici: 

STANJE RAZLIKA  

AKTIVA 31.12.15 31.12.14 vrednost % 

1. Stalna sredstva 0,00  0,00  0,00    
2. Terjatve 0,00  100,00  -100,00  -100,0  
3. Denarna sredstva 1.097,49  2.348,98  -1.251,49  -53,3  
SKUPAJ SREDSTVA 1.097,49  2.448,98  -1.351,49  -55,2  

PASIVA 
1. Društveni sklad 930,68  33,38  897,30  2.688,1  
3. Kratkoročne obveznosti 166,81  2.415,60  -2.24879  -93,1  
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1.097,49 2.448,98 -1.351,49  -55,2  

 
 
IV. ZAKLJUČEK 
 
Delovanje SRD v letu 2015 je bilo glede vsebine dela uspešno, številnost se je 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 DREVASA, mogoče v dveh letih tri. 

 
 
 

Frančišek Grašič, računovodja                                       Peter Hawlina, predsednik 
 
 


