Letno poročilo o delu Društva stanovalcev Soseske Rače za leto 2012
V začetku leta 2012 je imelo društvo 46 članov, konec leta 2012 pa 51, od tega 25 moških, 25 žensk in
eno pravno osebo, 38 članov je polnoletnih, 12 jih je mladoletnih, največ članov je iz Mariborske 34
(18), iz Sadjarske 21 jih je 8, iz Sadjarska 23 prav tako 8, iz Mariborske 32 7, iz vrstnih in atrijskih hiš 9
in iz Mariborske 38 ena članica.
Društvo je v letu 2012 poslovalo pozitivno in je imelo 7 EUR presežka prihodov nad odhodki, od tega
6 EUR iz opravljanja pridobitne dejavnosti.
V letu 2012 je imelo društvo 648 EUR stroškov, od tega so znašali stroški nepridobitne dejavnosti 80
EUR (hrana za piknik). Ostali stroški so stroški košnje trave (rezervni deli za kosilnico, bencin za
kosilnico), potni stroški za udeležbo na brezplačnem dvodnevnem tečaju, ki sva se ga udeležila
predsednik in blagajničarka društva, večji strošek predstavlja še planiranje in ureditev travnika med
vrstnimi in atrijskimi hišami, ki smo ga uredil v aprilu, nekaj sredstev smo porabili tudi za vzdrževanje
otroškega igrišča. Vsa potrebna denarna sredstva za plačilo računov je zalagal predsednik.
Prihodki društva so v letu 2012 znašali 661 EUR, od tega smo za košnjo izstavili za 580 EUR računov za
8 košenj trave, 81 EUR pa so znašali prispevki članov za piknik, ki smo ga izvedli maja. Do konca leta
2012 smo prejeli s strani Uprastana za 479,18 EUR nakazil, 100,92 EUR je ostalo neplačanih
obveznosti, saj nam Uprastan poravnava račune na podlagi prejetih plačil stanovalcev. Ker nekateri
ne poravnavajo redno svojih obveznosti, to čuti tudi društvo.
Kljub ne ravno velikim finančnim sredstvom smo v Društvu veliko naredili:
1. V marcu smo zamenjali polomljen tram na igralih in odpravili manjše poškodbe in poskrbeli za
mivko v malem peskovniku.
2. Konec marca (31.) smo imeli 1. občni zbor društva.
3. V aprilu smo se s soglasjem GP Radelj lotili urejanja neurejene gradbene parcele med vrstnimi in
atrijskimi hišami. Pri urejanju sta sodelovala g. Hvauc in Dušan Predan s.p., ki so poskrbeli za dovoz
zemlje, planiranje zemljišča in sejanje trave ter gnojenje. Skupni stroški planiranja so znašali 650 EUR,
od katerih je 150 EUR prispevalo GP Radlje, ki je poravnalo 50% stroškov za delovne ure bagerja, del
podjetje Velesa d.o.o., ki je zagotovilo seme trave in gnojilo (150 EUR), del predsednik društva za
plačilo g. Hvaucu (200 EUR), 150 EUR pa je pokrilo društvo za ure bagerja.
Pri ureditvi travnika so sodelovali in vložili veliko truda ga. Močnik in naši mladi člani Neli, Matic, Lan,
Tevž in Ema, ki so neutrudno pobirali kamenje, ki ga je bilo potrebno odstraniti po tem, ko je bilo
zemljišče splanirano in tudi po tem, ko je bila trava že zasejana. V celoti je bilo v ureditev travnika
vloženega okoli 100 ur prostovoljnega dela članov društva.
4. V maju (19.) smo organizirali piknik za celotno sosesko. Piknik je bil dobro obiskan, vzdušje pa
prijetno – še posebej so se zabavali otroci. Društvo upokojencev Rače nam je prijazno posodilo mize
in klopi za piknik.
5. V okviru občinskega praznika smo v juniju (17.), organizirali rekreativni turnir mešanih trojk v
odbojki na mivki na igrišču za odbojko na mivki v Račah, ki se ga je udeležilo 5 ekip.
6. V oktobru (13.) smo organizirali kostanjev piknik. Dan je bil sicer bolj kisel, kostanj pa zelo okusen.
Piknika se je udeležila tudi naša najstarejša članica, ga. Lah, ki nas je decembra žal za vedno zapustila.
Pogreba na pokopališču v Framu sva se udeležila dva člana društva. Sinu ge. Lah smo v imenu društva
namesto sveč prispevali 40 EUR.
7. Predsednik in računovodkinja sta se konec septembra (26., 27.) udeležila brezplačnega
dvodnevnega tečaja za računovodje društev – Enostavno računovodstvo za društva, ki ga je na Ptuju
organiziral Zavod PIP.

8. Celo leto, razen preko poletnih počitnic, so ob sredah potekale Igralno-ustvarjalne urice. V prvi
polovici leta se jih je udeleževalo več otrok, v drugi polovici pa nas je manj tudi zato, ker zaradi
časovne stiske ne uspem pripraviti teme za urice.
9. Celo leto smo kosili travo. Opravili smo 13 košenj, od teh so bile 4 brezplačne zaradi obveze, da
bomo brezplačno kosili travo, da »odkupimo« gumijaste zaščitne plošče pod igrali, 1 košnjo smo
opravili zastonj, za 8 košenj pa smo izstavili račun. Pri košnji so sodelovali Ana Močnik, Matej
Felicijan, Mitja Brumen, Leonardo Veg in Marjan Roškarič.
10. Kolikor je čas dopuščal smo vzdrževali spletno stran društva www.dssr.si in Facebook stran
www.facebook.com/DSSRace
V marcu je bil v 7. št revije Nevladna objavljen prispevek o društvu, kjer je kratka predstavitev
društva.
Program za leto 2012 smo v veliki meri realizirali. Neizvedena je ostala ideja o postavitvi manjšega
peskovnika, ker za izvedbo nismo imeli sredstev niti časa, prav tako zaradi majhnega interesa ni
zaživela ideja o organiziranju izletov po okolici.
V Račah, 15.3.2013
Za Izvršni odbor Tomaž Seliškar, predsednik DSSR

