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Draga soseda, dragi sosed,
vzdrževanje skupne lastnine je zahteven projekt, še posebej, če gre za skupno
lastnino stanovalcev več blokov. Že sam pogled na marsikatero blokovsko naselje v
večjih mestih pove vse - neurejene skupne površine, nevzdrževana in nevarna igrala,
zanemarjene sprehajalne poti, razpadajoče klopi, sosedi, ki se niti na videz ne
poznajo ...
In prav zaradi zapletov z vzdrževanjem skupnega otroškega igrišča se je
porodila ideja o ustanovitvi društva, ki bi z nekaj dobre volje svojih članov prispeval
k prijetnejšemu vzdušju in urejenemu okolju, s čimer bomo pridobili vsi stanovalci
soseske.
Ker se samo z dobro voljo dandanes ne da vsega narediti, smo razmišljali tudi o
načinu zbiranja sredstev za vzdrževanje skupnih površin, predvsem otroškega igrišča
in manjše investicije, kot je npr. postavitev klopi ali postavitev stebričkov, ki bi
preprečili vožnjo avtomobilom po sprehajalnih poteh. Kot najdostopnejši vir sredstev
je košnja trave, za kar večina stanovalcev plačuje zunanjim izvajalcem. Z nekaj
dobre volje posameznikov bomo kosili travo okoli blokov na Mariborski 32 in 34 ter
Sadjarski 21 in 23, pa še račun vseh stanovalcev, ki so do sedaj plačevali košnjo bo
nižji vsaj za polovico.
Za prijetnejše vzdušje v soseski so pomembni čisti računi in razčiščeni odnosi
brez zamer ali očitkov. Stanovalci Soseske Rače nimamo veliko priložnosti, da bi si
izmenjali mnenja, izrekli kakšen očitek ali kritiko. Upamo in si želimo, da bo v okviru
Društva to lažje oz. sploh mogoče.
Prvi dve leti po izgradnji prvih blokov je nekaj zanesenjakov organiziralo piknik, kar
je bila priložnost za spoznavanje sostanovalcev. Zadnje leto skupnega piknika ni bilo
več, kar je škoda. Zato si želimo, da društvo ponovno obudi tovrstno druženje in
spoznavanje, da bomo vsaj vedeli, kam sodijo novi obrazi, ki jih srečujemo na
sprehodih ali ob igri naših otrok.
V soseski je vedno več otrok, ki pa v soseski nimajo veliko možnosti za aktivno
druženje. Z malo dobre volje bi lahko sami poskrbeli za marsikatero prijetno in
koristno urico, ki bi jo skupaj z otroki aktivno preživeli ob npr. urah pravljic, igranju
družabnih iger, nogometni ali odbojkarski tekmi ... Pa tudi starejšim bi se vsake
toliko prilegla kakšna partija šaha, taroka ali zgolj priložnost za klepet.
Preko društva bomo na občinski ravni lažje vplivali na rešitve, ki bodo koristne
za celo sosesko in imeli možnost kandidirati za namenska sredstva na občinskih
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razpisih. Seveda pa bo društvo imelo toliko večji vpliv in težo kolikor več bo imelo
članov.
In vse to so le ideje in želje posameznikov. Verjamemo, da jih imate ostali
stanovalci še več in upamo, da jih boste delili z nami in jih uresničevali, da bo vsem v
soseski Rače življenje prijetnejše in prijaznejše, zato vas vabimo, da izpolnite
pristopno izjavo in jo oddate v poštni nabiralnik na Mariborski 32 ali izročite enemu
od članov Izvršnega odbora.
Občni zbor društva bo v začetku septembra, skupaj s piknikom. Na občnem
zboru bomo člani izvolili Izvršni odbor in Nadzorni odbor in določili višino letne
članarine za leto 2012 (v letošnjem letu članarine ne bo). O točnem datumu in času
bomo obvestili vse stanovalce soseske Rače vsaj 14 dni prej.
Statut društva, ostale podatke o društvu in še kakšno koristno informacijo
najdete na spletni strani http://www.dssr.si. Vse predloge, ideje ali pripombe, ki jih
imate, lahko javno objavljate na spletnem forumu, ki je dostopen na naslovu
http://forum.dssr.si, posredujete po elektronski pošti na naslov info@dssr.si ali
sporočite na tel. 040 295 229 (Tomaž).
Veliko prijetnih trenutkov,
Izvršni odbor DSSR

p.s. Če se želite občasno rekreirati ob košnji trave, prosimo, da sporočite svoj e-naslov na
info@dssr.si ali pokličete na tel. 040 295 229 (Tomaž)
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