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PLAN DELA KS BOBEN ZA OBDOBJE OD 2023 DO 2026  

 

Dom KS (Zadružni dom) 

Urediti pogodbe z vsemi najemniki; 

Kupiti kurilno olje za ogrevanje stavbe; 

Kupiti dve klimi za spodnje poslovne prostore; 

Zamenjati ključavnice v poslovnih prostorih; 

Kupiti potrošni material (metla, samokolnica, lopata, čistila itd. ) ; 

Izgradnja WC - jev v zgornji etaži za potrebe KS; 

Prebeliti prostore; 

Izolirati mansardo; 

Potrebna dodatna izolacija stavbe in nova fasada (streha je že urejena, nova okna tudi) ; 

Možnost postavitve sončne elektrarne; 

 

Stadion 

Postopna zamenjava dotrajanih mrež;  

Zamenjava reflektorjev z varčnejšimi LED; 

 

Kulturno področje 

Sodelovanje s Prosvetnim društvom Čeče organizacija pustovanja, osmega marca itd. ; 

Organiziranje krajevnega praznika v mesecu Oktobru; 

Organiziranje postavitve mlaja ob prazniku dela; 

 

Voda - kanalizacija 

Priključevanje zaselka Bobna na javno kanalizacijo, vsa gospodinjstva; 

 

Gasilstvo 

Sodelovanje z gasilci Matica Hrastnik. Potreben pregled gasilnikov v zadružnem domu; 

 

Ceste/krajevne 

Posodobitev makadama ali ureditev asfalta  

Okvirno ocenjeni zneski; vsako leto se bo posebej ocenilo katere so prioritete in koliko denarja 

je na razpolago.  

Cesta  Dolžina  
Okvirni 
znesek  Opomba 

Odcep Seničar – Robov 30 m  6000€ obračanje tovornjaka za odvoz smeti  

Rezervoar – Ropret 

(klančina) 200m 45.000€ skupaj 400 m 

Rezervoar – Muhič, Kreže 

3.del 150 m 32.000€  

Kovač Maša – Kovač Polona 200m 2000€ obnoviti, nasutje peska in valjati 

Rezervoar – Ropret 2.del 200m 45.000€  

Cesta Škrubej - Potrata 50 m 5.500€ Sanacija po plazu 

Škrubej – Dornik, Bočko 

Jožek 
200m 

45.000€  

Laznik Milan – Hribar 150m 32.000€  

Ravne – Govej Potok 

(povezava) 
300m 

65.000€ 
 

Odsek Čebelnjak Brekan 50m  11.000€ pesek voda prinaša na cesto Ramšak 
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Potušek, Dornik, Erman  50m 11.000€ ( po izgradnji kanalizacije ), klančina 

Sajovic – Zorko (plaz)  50 m  11.000€ 
Plazovit teren - cesta skoraj nedostopna 
do hiše 

Fanika - Ravne  2000m 500.000€ 

Urediti propuste, pregledati plazoviti 
teren,  

 

Sodelovanje z sosednjo KS  

V planu dokončanja je tudi Občinska cesta mimo Slapšaka do mosta Jesenšek. Uskladitev z 

Občino Trbovlje. Meje / sofinanciranje... 

Postavitev avtobusne postaje, ki leži v sosednji KS, vendar jo uporabljajo otroci, ki hodijo v 

šolo v Občino Hrastnik 

 

Ostala infrastruktura 

Mostovi 

Ureditev mostu (brvi) v Bobnu pri hiši Kupec. Dotrajani most ogroža lokalni vodovod in 

kabelsko napeljavo. 

 

Vodotoki 

Ureditev struge Aškerc – Podgoršek; 

Ureditev odvodnjavanja pri hiši Čeče – del 95; 

Ureditev vodotoka pri hiši Boben 14; 

 

Plazovje 

Razpoke v zemlji pod stanovanjsko hišo Bočko Venči; 

Sanacija plazu Drnovšek – Boben 13;  

Sanacija plaza Resman;  

Sanacija oziroma nadaljevanje sanacije plaza Rigler, Kušar;  

Ureditev plazovitega terena od Sajovic do Zorko; 

Reševanje zemljišč, na katerih se pojavljajo luknje, zemljišče Blaznik in Vodep; 

 

Telekomunikacije 

Priklopiti čim več gospodinjstev na internetno povezavo in izboljšati signal za mobilne telefone.  

 

Splošno 

Kamnolom Hrastnik. Še naprej spremljati, vpliv dela v kamnolomu, na okolje in kvaliteto 

bivanja v njegovi okolici. Ponovni preizkus na prah in ropot, preko druge neodvisne firme, kot 

pa zadnje meritve. Nismo za ukinitev kamnoloma, hočemo spoštovanje pravil dela in dostojno 

bivalno okolje.  . 

 

 

Čeče,  Januar 2023       Svet KS Boben 

 


