Program dela Društva stanovalcev Soseske Rače v letu 2012
Načrtovane aktivnosti:
1. Z naslednjim tednom začnemo s košnjo trave. Še 4 košnje so brezplačne, nato načrtujemo še 8 do
10 košenj, s katerimi bomo zbrali od 580 do 725 EUR. To so tudi edini načrtovani prihodki društva v
letu 2012. Upamo na veliko prostovoljcev, ki bodo kosili ali pomagali pri košnji.
2. 1 x tedensko izvajanje igralnih uric.
3. Jesensko čiščenje okolice blokov.
4. Sodelovanje pri dogodkih in prireditvah v občini, organizacija ali sodelovanje pri organizaciji ali
pripravi tečajev in izobraževanj.
5. Vzdrževanje otroškega igrišča (v marcu smo že zamenjali počen nosilni tram na igralih, pritrdili
odlomljeno desko na igralih in ponovno postavili peskovnik na igrišču).
6. Razmišljamo o organizaciji krajših izletov (pohodniških in kolesarskih).
7. Organizacija piknika za celotno sosesko v mesecu maju.
8. Zbiranje soglasij za postavitev manjšega lesenega peskovnika s pokrovom (2 x 3 m), ki bi ga
predvidoma naredili sami v letu 2013. Morda bi sredstva za peskovnik zbrali enako, kot smo jih za
plošče, saj nam potem ne bo potrebno izstavljati računov za košnjo, pa tudi peskovnik bi tako bil
narejen že v letošnjem letu.
9. Zbiranje soglasij za montažo okroglih cevi pred pločniki, da ne bodo vozila z zadkom štrlela na
pločnike in nakup jeklenih cevi, v višini sredstev, ki bodo ostala od košnje po plačilu stroškov iz leta
2011 in stroškov v letu 2012 (le v primeru, da ne bomo postavili peskovnika).
10. Ureditev zelenice med vrstnimi in atrijskimi hišami, tako da bi lahko na njej uredili prostor za igro
nogometa, odbojke, badmintona, balinanje, ... Stroški bodo med 200 in 300 EUR za planiranje in
predvidoma še do 100 EUR za seme za travo in gnojila.
V letu 2012 načrtujemo prihodke v višini od 580 do 725 EUR, na odhodkovni strani pa bo 40 EUR
namenjenih pokrivanju izgube v letu 2011, za bencin za kosilnico načrtujemo okoli 50 EUR stroškov,
za vzdževanje otroškega igrišča 13 EUR, za organizacijo občnega zbora 50 EUR. Preostanek v višini od
427 do 572 EUR pa bomo namenili ureditvi zelenice med vrstnimi in atrijskimi hišami, postavitvi
otroškega peskovnika ali nakupu jeklenih cevi.
V Račah, 31.3.2012

Za Izvršni odbor Tomaž Seliškar, predsednik DSSR

