Poročilo o delu Društva stanovalcev Soseske Rače v letu 2011
29. maja 2011 smo trije stanovalci (Mojca Švenda, Tomaž Jelšek in Tomaž Seliškar) na ustanovnem
zboru ustanovili Društvo stanovalcev Soseske Rače, ki ima sedež na Mariborski 32. 2.junija 2011 je
bilo z odločbo Upravne enote Maribor, društvo vpisano v register društev in Poslovni register
Slovenije.
Trenutno ima društvo 46 članov, od tega 21 moških, 24 žensk in eno pravno osebo, 36 članov je
polnoletnih, 9 jih je mladoletnih, največ članov je iz Mariborske 34 (18), iz Sadjarske 21 jih je 9, iz
Mariborske 32 7, iz vrstnih in atrijskih hiš 6 in iz Mariborske 38 ena članica.
V letu 2011 je imelo društvo 40 EUR stroškov, od tega so znašali stroški registracije Društva (taksa za
registracijo) 27 EUR in 13 EUR stroški bencina za 6 košenj, ki smo jih opravili v letu 2011. Prihodkov v
letu 2011 Društvo ni imelo.
Kljub majhnim (oz. bolje nikakršnim) finančnim sredstvom smo v Društvu veliko naredili:
1. Konec junija smo s skupnimi močmi pripeljali in položili gumijaste plošče pod igrali na otroškem
igrišču.
2. Društvo je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik za košnjo trave v okolici blokov na Mariborski
32, 34 in Sadjarski 21, 23. Tako smo od julija do oktobra 6 krat kosili travo. Pri košnji so sodelovali Ana
Močnik, Mojca Švenda, Leonardo Veg, Tomaž Jelšek, Aleš Ješovnik, Marjan Skrbič, Dušanka Unuk,
Matej Felicijan, Marjan Roškarič in Tomaž Seliškar. Večkrat so se nam pridružili tudi naši mladi člani in
obiskovalci – Neli, Ema, Matic, Nika, Nuša in Aljaž. Skupaj nas je tako kosilo ali pomagalo pri košnji kar
16.
3. Že v juniju smo poskrbeli, da obstajamo tudi v virtualnem svetu. Imamo svojo lastno spletno stran,
ki je dostopna na naslovu http://www.dssr.si, svojo Facebook stran na naslovu
http://www.facebook.com/DSSRace in svoj forum na naslovu http://forum.dssr.si. Na navedenih
spletnih mestih sproti objavljamo vse o delovanju in aktivnostih društva.
4. Od 13. oktobra 2011 organiziramo vsak teden Igralno – ustvarjalne urici, ki se jih udeležuje od 6 do
12 otrok. Na uricah se družimo, zabavamo, igramo, rišemo, kiparimo in včasih kaj novega spoznamo.
5. V sredini oktobra (15.) smo imeli kostanjev piknik.
6. Skupaj z zavodom Simetris smo na sedežu Društva organizirali delavnico Uporabna in brezplačna
internetna orodja za vsakogar, ki se je je udeležil en naš član, sicer pa je bilo na delavnici 9
udeležencev.
7. V začetku decembra smo organizirali sodelovalno srečanje Razvojni izzivi Rač ‐ Kako v Račah in
okoliških krajih soustvarjati priložnosti za razvoj kraja in ljudi, ki tukaj živijo, ki se ga je udeležilo 9
udeležencev.
8. V decembru smo pomagali pri zbiranju sredstev za božično‐novoletno obdaritev družine. Bili smo
zelo uspešni, za kar se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali prispevke.
Sicer pa smo nekateri člani precej aktivni na ravni občine. Več najdete na spletnih straneh društva in
na forumu.
Žal zaradi trgatev in kasneje slabšega vremena nismo uspeli organizirati piknika za celotno sosesko,
kar bomo, upam, popravili letos spomladi.
V Račah, 31.3.2012
Za Izvršni odbor Tomaž Seliškar, predsednik DSSR

