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Čeče, 05.03.2021 

 
 ZAPISNIK    seje sveta KS Boben–Čeče,  
            ki je bila 05.03.2021 ob 18. uri v Čečah. 
 
Prisotni: Jože Gregorčič, Miha Ustar, Tomaž Volfand, Jožica Hriberšek,Nada Žagar Seničar 
  Karli Senčar-Prosvetno društvo Čeče 

  
Dnevni red: 

1. Avtobusne postaje 
2. Dan žena – Prosvetno društvo 
3. Predlog za sanacijo površin – Sašo Šardi 
4. Urejanje otoka za smeti pri Ravnikarjevem mostu 
5. Pobude in predlogi 
1. Avtobusne postaje 

Rebeka Kupec nas je obvestila, da sta pripravljeni dve avtobusni postajališči. 
Odločiti se moramo, kje bosta postavljeni. Za postajo pri Senčar Fani ni dileme. Več 
debate pa je bilo, ali naj ostane postaja pri Zadružnem domu, ali se naj naredi nova 
pri mostu do stanovanjske hiše Grebenc, za katero so poslali prošnjo. Žal ne 
moremo prestavljati postaj glede na vsakoletno število  otrok. 

 
Sklep: Želimo obnovitev obstoječih postaj pri Senčar Faniki (Luciji) in Zadružnem 
domu zaradi boljše preglednosti, sorazmerne oddaljenosti med postajami in 
obstoječe infrastrukture (razsvetljava, betonska plošča), ki pomeni manjše stroške 
postavitve. 

 
Obnove bo potrebna tudi postaja pri stanovanjski hiši Jesenšek. Mogoče v 
dogovoru z občino Trbovlje? 
Problem je postaja pri Kupcu – zaradi negodovanja nekaterih stanovalcev. Vendar 
ne vidimo rešitve, kje bi bila drugje. 

 
2. Dan žena 

Zaradi pandemije letos ne bomo imeli praznovanja v Zadružnem domu. Vsem 
ženam bomo poslali čestitke po  pošti. Obiskali pa bi tudi starejše od 85 let, če se 
bodo s tem strinjale. Kratek program bi jim pripravili otroci – večinoma domači 
(vnuki). Predstavniki KS pa bi jim izročili manjše darilo – rože.  
Prosvetno društvo lani in letos ni moglo izvajati programa, za katerega smo dobili 
sredstva. Predsednica nas je obvestila, da bodo zato sredstva porabili za nabavo 
opreme.  

 
3. Predlog za sanacijo površin  

 Sašo Šardi želi ureditev površin, ker je po prejšnjem neurju ostalo na travniku veliko 
peska. Iz betonskih jaškov je bruhala voda, porinilo je cevi iz zemlje. Ureditev 
odvodnjavanja je uničena in potrebna obnove. Priložene slike v » linku«. 
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4. Urejanje otoka za smeti pri Ravnikarjevem mostu 
Predlagamo ureditev otoka za smeti pri Ravnikarjevem mostu – betonska plošča, 
ograja, kar bo omogočilo boljšo urejenost in čistočo. 

 
5. Pobude in predlogi 
a) Cesta Goveji potok-Ravne 

Tomaž Volfand  predlaga sanacijo povezovalne ceste med Govejim Potokom in 
Ravnami. Ko se je lani zaradi večjih nalivov pojavilo udor brežine Šopar pred 
kozolcem, je AGM Nemec material nasipal ob cesti malo naprej od kozolca (proti 
Senicat). 
Sedaj pa se ob padavinah pojavlja to, da spira brežino. Ves pesek gre potem na 
travnik in preko poti na spodnji travnik (Jager-Šardi). 
Sami smo namreč že naredili pregrado, ki je vidna iz slik, vendar vseeno ob večjih 
nalivih pesek spolzi skozi pregrado in naprej na travnik. 
Smiselno bi bilo, da bi se na tem delu naredila še ena mulda ali dražnik ( odtočni 
jarek na gozdnih cestah) ali kar en del odbojne ograje, ki služi kot mulda, če se ga 
vkoplje v cesto. 
Pa mogoče tudi drenažno cev, ki bi se jo vgradilo v vkopni del ceste, saj se tu 
pojavlja tudi zaledna voda in ne samo površinska. 

Slike so v priponki: Cesta Goveji potok-Ravne.pdf. 
 

b) Potok Katarinščica 
Karli Senčar  še kar ugotavlja škodo po neurju , ki je prizadelo Čeče  dne 1. 7. 2020 
in 29. 7. 2020. Nekatere stvari so se pokazale  v celotnem obsegu šele sedaj. 
Potok Katarinščica (mi mu rečemo Hudngrabn) , ki ob vsakem neurju  zelo naraste, 
saj pobira vodo iz celotne Katarine in se zliva  v potok Boben pri stanovanjski hiši 
Urbajs, teče  nekaj časa po gozdu, nekaj časa  ob travniku, ki je last brata Zorko 
Radoša, nato pa še ob stadionu pri Zadružnem domu. Ta potok prinese s  seboj 
ogromno  naplavin, ki se v ravninskem delu, ko teče ob travniku,  nalagajo v strugo in 
zato poplavlja travnati del, kjer  je urejen pašnik,  nadalje poplavlja stadion. Ta potok 
je bil že pred časom poglobljen  in je  bil pretok vode normalen. Ob  dveh neurjih je  
nanos povzročil, da je postala  struga plitka in že malo večje deževje povzroča 
poplave, zato bi ga bilo potrebno spet poglobiti. 

 
c) Karli Senčar še navaja, da je drugi problem potok Boben, 

 ki teče ob glavni cesti Rinaldo – Kolar, na delu  od mostu  na »otok« (odcep: most – 
stanovanjska hiša Zorko)  do  mostu k Zadružnemu domu Čeče. Tu teče potok ob 
parcelah  last brata  Zorko Radoša in  naju z možem (Senčar Karolina in Marjan). Ob 
vsakem nalivu  potok s seboj prinaša skale, kamenje,…. ter naraste do te mere, da 
poplavi most, ki je pri bivšem mlinu  in odnaša  brežine.  Brežine so že bile 
zavarovane   s kamenjem, vendar jih je v zadnjih dveh neurjih popolnoma  odneslo in 
odtrgalo dodaten del zemljine, tako da  je ob mostu pri mlinu in mostu na otok, že 
delno spodkopana  glavna cesta Rinaldo -  Kolar. Ob strugi so odtrgani  tudi  deli 
brežine in travnati  deli ob njej.  Brežine bi se morale ponovno sanirati s kamnitimi 
zložbami, ki bi bile dovolj trdne, da bi  preprečile odnašanje ob neurjih. 
 

d) Miha Ustar: problem je tudi z odnašanjem brežine pri Kupec in Ustar, 
 s tem da je na Ustarjevi strani še glavni vodovod za Hrastnik, kjer bo ob večjem 
pretoku cev že zunaj in lahko pride do prekinitve oskrbe vode in tudi do poplave 
spodnjega Bobna. 
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e) Ceste 

Zima je zopet hudo načela cesto v Ravne  in cesto mimo Slapšak Marjana do 
Jesenška (odcepa v Goveji Potok). Potrebni sta obnove v doglednem času – plan za 
naslednja leta! 
Poleti se bo začela obnova odseka do Laknerja (Rinaldo). Želimo, da zagotovite, da 
čas izgradnje ne bo sovpadal z deli na cesti pri kamnolomu (AGM Nemec), ker bodo 
naši krajani v Bobnu sicer ujeti brez izhoda! 
 
 

 
 

Zapisala : Nada Žagar Seničar                                                    Svet KS Boben-Čeče 
 
 

V vednost: 
- Župan Marko Funkl 
- Občini Hrastnik – Oddelku za splošne zadeve 
- Občini Hrastnik – Direkciji za prostor, okolje in javne gosp.družbe 


