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ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE 
Association of Radio Amateurs of Slovenia  

 
Predlog finančnega plana  razporeditve sredstev  v letu 2011 

 
Finančni plan za leto 2011 je v pristojnosti novega UO oz.  bo potrjen na sami konferenci. 
 
Na 5. redni seji UO je bil predlagan finančni načrt porabe sredstev za leto 2011. Izhodišče 
podanega predloga je dejstvo, da je potrebno prvo zagotoviti pokritje t.i. stalnih stroškov, nato 
pa se ostanek sredstev porazdeli po področjih delovanja. Načeloma je ta porazdelitev 
enakomerna, lahko pa se spremeni glede na prioritete aktivnosti, katere opredeli UO. 
 
Osnovni vir predstavljajo sredstva kotizacije ( predvidoma 54.000 €, glede na 2010 ). Ostala 
sredstva so namenska ( URSZR ), zaradi slabe gospodarske situacije, so  slabi obeti 
sofinanciranja aktivnosti s strani ostalih institucij ( ZOTKS, Ministrstvo za šolstvo in šport …). 
 
V t.i. stalnih stroških so upoštevani stroški obstoječih prostorov ZRS, na lokaciji Lepi pot 6. Vsekakor 
pa naj bi se tokom leta sprejela odločitev o spremembi lokacije in z tem povezani stroški, tako da se 
bo lahko preostanek sredstev prerazporedil na področja delovanja. 
 
Minimalna potrebna sredstva = 36.000 € 
 

 Stalni stroški ZRS : Minimalna 
1. ZRS – LP6 (MOL, ZOTKS, račun. dežurstvo, telefon, 

pošta… 
12.000 

2. IARU 2.000 
3. QSL biro 4.000 
4. Delo UO, sejem HamRadio 2011 … 2.000 
 Minimalna – SKUPAJ : 20.000 

     
Predvidena razpoložljiva sredstva v letu 2011 = 54.000 € 
( 54.000 € – 36.000 € = 18.000 € katera se razporedijo po področjih aktivnostih ) 
 

  Področja delovanja - aktivnosti Minimalna Predvidena:

5. KV 3.000 6.000
6. UKV 3.000 6.000
7. REP + DIG 2.000 5.000
8. ARG 3.000 6.000
9. Usposabljanje mladine . tabori…. 2.000 5.000
10. CQ ZRS  3.000 6.000

 Minimalna – SKUPAJ : 16.000 
 
Opomba : Predvidena – so zagotovljena sredstva na dan 31.03.2011 . 
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