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Šempas, 11. januar 2021 

LETNO POROČILO  2020 

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 Šempas 
59, 5261 ŠEMPAS, predsednik društva in zakoniti zastopnik je Matej Hohkraut. 
Dejavnost društva je v celoti namenjena rodoslovju, podrobneje pa je opredeljeno v 
8. členu Pravil Slovenskega rodoslovnega društva in je v pretežnem delu nepridobitna.
Iz registra članstva je razvidno, da ima društvo rednih 116 članov, ki so za leto 2020
plačali članarino. Društvo ima svoj Upravni in Nadzorni odbor ter Častno razsodišče.
Za mandatno obdobje 2019–2023 so bili v organe izvoljeni naslednji člani:

Upravni odbor: 
Matej Hohkraut 
Jasmina Stanojevič 
Vlasta Knapič 

predsednik 
podpredsednik 
članica (odstopila) 

Jožek Košir član 
Karel Ravnikar član 
Andrej Reberc član 
Martin Kovačič član 

Nadzorni odbor: 
Franc Jamšek 
Marija Skrt 
Tina Petek Steinbücher 
Tine Golež 
Feliks Podgoršek 

Častno razsodišče: 
Mitja Rosina  
Franc Pfajfer 
Tino Mamić 
Marjan Jakoš 
Rajko Eržen 

Najvišji organ društva je Zbor članov. V letu 2020 je obravnaval Letno poročilo 2019 
ter Program dela za leto 2020. Zbor članov je bil sklepčen in je po razpravi sprejel oba 
predlagana dokumenta.  

II. DEJAVNOST DRUŠTVA V LETU 2020

Organizacijsko 
Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija virusa v začetku prejšnjega leta 
je bilo društvo postavljeno pred nove izzive, ki smo jih to sedaj že lahko rečem, 
uspešno obvladali. Društvene aktivnosti so se kljub karanteni in različnim ukrepom 
nadaljevale in celo okrepile. Še pred epidemijo smo uspeli izvesti redni letni Zbor 
članov, prav tako pa smo skozi leto uspeli izvesti načrtovane tri seje Upravnega 
odbora društva. 
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Javno delovanje 
Glede na razmere je bilo pričakovano javno izpostavljenost društva nižja od 
pričakovane. Naše moči smo usmerili predvsem v interno komunikacijo preko spleta, 
ki je verjetno predvsem zaradi dostopnosti matic Mariborske škofije preko spleta, 
precej narasla. 
 
Društveni projekti 
 
Spletna stran 
Spletna stran je deležna nenehnih posodabljan in dodajanja novih vsebin. Omenim naj 
samo nekaj najbolj iztopajočih, kot je prenova digitalne knjižnice, ki trenutno zajema 
46 gradiv, video arhiv društvenih predavanj, ki je samo v letu 2020 povečan za 7 
predavanj, prenovljeno spletno orodje eSlovar 1.0, ki vsebuje že skoraj 3.500 
rodoslovnih gesel in Iskalnik imen - Uradni list 1918-1941, ki zajema preko 65.000 
entitet. Na spletni strani je postavljena tudi spletna trgovina, ki vsem obiskovalcem 
nudi nakup društvene literature (Drevesa, priročnik, …) 
Spletna stran je sicer zabeležila upad obiskov glede na prejšnje leto, se je pa povečal 
povprečni čas na strani, kar pomeni, da obiskovalci stran uporabljajo bolj intenzivno. 
Spletna stran ima trenutno 490 registriranih uporabnikov, kar predstavlja cca. 120% 
rast glede na prejšnje leto. 
 
 
 

 
 
Društveni rodoslovni priročnik 
V preteklem letu smo s pomočjo sredstev Urada RS za Slovence v zamejstvu in 
posvetu izdali Rodoslovni priročnik SRD v nakladi 500 izvodov. Največji uspeh 
projekta je, da je pri izdaji sodelovalo znatno število članov in tudi bivših članov 
društva. Izdelek je razen tiska v celoti produkt znanj in dela članov društva, na kar 
smo še posebej ponosni. 
Ob obletnici društva so vsi aktivni člani prejeli izvod priročnika brezplačno, poleg tega 
pa smo uspeli prodati okoli 100 izvodov tudi 'za izven'. Dodatno je bilo prodanih še 13 
izvodov v elektronski različici. 
 
Revija Drevesa 
Izdana je bila nova številka revije Drevesa v nakladi 300 izvodov. Kot avtorji člankov 
se pojavijo tako člani kot drugi rodoslovci. Preko 30 izvodov smo uspeli prodati tudi 
'za izven'. Povpraševanje pa je bilo tudi za izvode številke iz leta 2019. 
 

http://www2.arnes.si/%7Erzjtopl/rod/drustvo/predst.htm
http://www2.arnes.si/%7Erzjtopl/rod/drustvo/predst.htm
https://rodoslovje.si/


 Slovensko rodoslovno društvo  
Matična številka: 5905940, Davčna številka: 90829905, TRR: SI56 0201 0003 5458 316 

   
Šempas 59, 5261 ŠEMPAS 

https://rodoslovje.si/ 
 

 

3 

Srečanja in predavanja 
V letu 2020 smo izvedli 5 srečanj na lokaciji v Ljubljani. Po izbruhu pandemije pa smo 
preko spletnega servisa Zoom izvedli še 10 videokonferenčnih srečanj, ki so bila veliko 
bolje obiskana kot srečanja v živo. Povprečni obisk se je povečal za več kot 200%, 
videokonferenčnih srečanj se je v povprečju udeleževalo okoli 38-40 udeležencev, kar 
naša tretjino vseh članov društva. 
 
Register slovenskih pokopališč 
Projekt se je v letu 2020 nadaljeval. K projektu so pristopili še nekateri rodoslovci, ki 
so aktivnosti še okrepili. Trenutno projekt beleži preko 70.400 zabeleženih 'kamnov' 
na 283 pokopališčih.  
 
 
III. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
 
Izdelan izkaz poslovnega izida temelji na poslovnih dogodkih in inventurnem popisu 
sredstev po stanju 31.12.2020. Društvo je doseglo 8.384,98 € prihodkov in imelo 
6.890,26 € odhodkov ter tako doseglo bruto presežek prihodkov nad odhodki v višini 
1.494,72 €. Prihodki so v primerjavi z letom prej 59,4% višji in odhodki prav tako višji 
za 61,5%. 

 
Povečanje prihodkov je posledica realizacije projekta RODOSLOVNI PRIROČNIK za 
katerega je bila pridobljena tudi državna subvencija, večjega števila članov in tako več 
plačane članarine ter tudi večjega obsega prodaje revije DREVESA. Društvo je v leto 
2020 tako imelo 30,1 % delež PRIDOBITNE DEJAVNOSTI in tako je tak delež presežka 
prihodkov nad odhodki tudi obdavčen.  
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Odhodki so, poleg tistih za delovanje društva, povezani z izdajo revije DREVESA in 
projektom »RODOSLOVNI PRIROČNIK«. Izdana je bila ena številka revije, smo pa 
med stroške že vključili tudi stroške za prvo številko letošnje revije, ker so nam 
prihodki to omogočili. Največja postavka pri odhodkih (2.964,63 €), je povezana s 
pripravo, tiskanjem in distribucijo RODOSLOVNEGA PRIROČNIKA, ki je zelo uspešen 
projekt preteklega leta. 
 

 
 
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.494,72 € od katerega bo potrebno plačati 
73,68 € davka od dohodkov pridobitne dejavnosti in tako ostane 1.421,04 € čistega 
presežka, ki bo knjižen v dobro društvenega sklada.  Podrobnejši pregled prihodkov in 
odhodkov je podan v preglednici in grafu: 

 OBRAČUN  2020  OBRAČUN  2019 St.rasti 

 Skupaj Struktura Vrednost Struktura 20/19 
1. PRIHODKI 8.384,98 € 100,00 5.261,81 € 100,00 59,4 
1.1. Članarina članov 4.640,00 € 55,34 3.560,00 € 67,66 30,3 
1.2. Prostovoljni prispevki - donacije 199,05 € 2,37 115,00 € 2,19 73,1 
1.3. Prihodki iz proračuna 1.021,90 € 12,19 1.200,00 € 22,81 -14,8 
1.4. Prihodki od prodaje 2.523,00 € 30,09 386,12 € 7,34 553,4 
156. Drugi prihodki  1,03 € 0,01 0,69 € 0,01 49,3 
2. ODHODKI 6.890,26 € 100,00 4.266,08 € 100,00 61,5 
2.1. Pisarniški in drugi material 315,89 € 4,58 353,08 € 8,28 -10,5 
2.2. Stroški PTT in vzdrž. 220,13 € 3,19 300,49 € 7,04 -26,7 
2.3. Oblikovanje, tisk in distr. DREVES 2.516,22 € 36,52 1.179,83 € 27,66 113,3 
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2.4. Tisk in distrib. PRIROČNIKA 2.964,63 € 43,03 0,00 € 0,00   
2.4. Stroški bank in zavarovalnic 200,67 € 2,91 280,08 € 6,57 -28,4 
2.5. Potni stroški (ZDA) 0,00 € 0,00 1.555,58 € 36,46 -100,0 
2.6. Druge storitve (rač., domena, i.p.) 255,00 € 3,70 416,19 € 9,76 -38,7 
2.7. Amortizacija 397,72 € 5,77 99,43 € 2,33 300,0 
2.8. Drugi stroški. 20,00 € 0,29 81,40 € 1,91 -75,4 
3. RAZLIKA 1.494,72 € 17,83 995,73 € 18,92 50,1 
4. Davek od pridobitne dejavnosti 73,68 € 0,88 2,68 € 0,05   
5. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV 1.421,04 € 16,95 993,05 € 18,87 43,1 

 
 

IV. STANJE SREDSTEV IN NJIHOVIH VIROV 
 

Knjigovodska vrednost vseh sredstev konec leta 2020 znaša 10.018,33 € in je za 
42,4% višja kot pred letom. Največji del teh je v denarju na TRR (95,2%), potem pa 
še nekaj terjatev ter sedanja vrednost osnovnega sredstva. Podatki kažejo, da se je 
stanje denarja na računu v obdobju leta povečalo za 3.493,53 € in toliko so bili tudi 
prilivi višji od odlivov. Vir sredstev je v 84,4% deležu društveni sklad preostanek pa 
so kratkoročne obveznosti. Več podatkov v preglednici: 

 31.12.20 31.12.19 Razlika % 
1. Stalna sredstva 298,29  696,01  -397,72    
2. Terjatve 187,00  300,00  -113,00    
3. Denarna sredstva 9.533,04  6.039,51  3.493,53  57,8  
SKUPAJ SREDSTVA 10.018,33  7.035,52  2.982,81  42,4  
1. Društveni sklad 8.453,88  7.032,84  1.421,04  20,2  
2. Dolgoročne obveznosti 0,00  0,00  0,00    
3. Kratkoročne obveznosti 1.564,45  2,68  1.561,77    
SKUPAJ OBVEZNOSTI 10.018,33  7.035,52  2.982,81  42,4  

 
IV. ZAKLJUČEK 
 
Delovanje SRD v letu 2020 je bilo glede vsebine in še posebej razmer, v katerih je 
delovalo, zelo uspešno. V jubilejnem letu je bila izdana revija DREVESA, izpeljan je bil 
vse pohvale vreden projekt RODOSLOVNI PRIROČNIK in tudi delovanje članov se je 
razširilo številčno in vsebinsko. Posebej je potrebno omeniti vzorno organizirano 
delovanje srečanj članov na daljavo v času omejitvenih ukrepov zaradi COVID-19. 
Članom društvo predvsem omogoča pomoč, nasvete ter izmenjavo izkušenj pri 
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njihovem raziskovalnem delu. Glede na sedanje članstvo in višino članarine ter 
sedanjo višino stroškov priprave in izdelave revije DREVESA, je možno letno izdati dve 
številki te revije. 
V začetku leta 2021 so nam s strani Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu odobrili sredstva za sofinanciranje projektov v višini 2.000 EUR.  

Frančišek Grašič, računovodja             Matej Hohkraut, predsednik 
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