
 

ZAPISNIK SEJE SVETA KS BOBEN 
dne 15.1.2023 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Boben. 

 
Prisotni: Urška Senčar Hočevar, Aleš Blaznik, Damjan Šubic, Jožica Hriberšek, Miha Ustar, David 
Krajnc 
Opravičeno odsotni: / 
Neopravičeno odsotni: / 

 
Dnevni red: 

1. Pregled sklepov prejšnjega zapisnika, 

2. Inventura  

3. Plan dela 2023 

4. Plan dela 2023 do 2026 

5. Participatorni proračun  

6. Razno 

 
AA. Člani sveta se strinjajo, da je na sestankih prisoten David Krajnc. David je na Občini Hrastnik 
član nadzornega odbora in član odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo. 
 
Ad 1. Pregled sklepov prejšnjega zapisnika 
Zapisnik se je posredoval na Občino Hrastnik. 
 

Ad 2. Inventura 
Opravila se je inventura v prostorih KS Boben. Ob pregledu se je ugotovilo, da od 30 kom 
konferenčnih stolov, ki so zabeleženi v inventurnem listu, 17 kom manjka oz. so polomljeni. Poda 
se zahteva za odpis na Občino. Vse ostalo je v skladu z inventurnim listom (v prilogi). 
 

Sklep 2: Predlog Občini za odpis 17 kom konferenčnih stolov šifra 0001093. 

 
Ob pregledu se je ugotovilo, da gasilniki niso pregledani v skladu z zakonodajo, oz. prosimo, da 
se namestijo tam kjer je potrebno, oz. kot veleva požarni red. 
 

Sklep 3: Poziv Občini za pregled gasilnikov v Zadružnem domu v skladu z zakonodajo. 

 
Ad 3. Plan dela 2023 
Glede na to, da je za investicije namenjeno za KS Boben približno 20.600 €, bo težko ugoditi vsem 
zahtevam krajanov, predvsem za urejanje cest in posodobitev le teh, ker kot vemo, so se stroški 
drastično povečali. Za leto 2023 so člani sveta sprejeli nekatere prioritete, za katere menijo, da 
bodo lahko izvedljive. Člani sveta so sprejeli plan dela za leto 2023 (v prilogi).  
 

Sklep 4: Plan dela za leto 2023 je bil soglasno sprejet. 

 
Ad 3. Plan dela 2023 do 2026 
Po pregledu prejšnjih planov dela, kar še ni bilo izvedeno se je dodalo v plan dela za mandatno 
obdobje. Prav tako so člani poskušali v plan dela uvrstiti tiste zadeve, za katere mislijo, da so 
realno izvedljive, razen za ceste, smo poskusili vpisati vse tiste, ki so v slabem stanju, in oceniti 
njihovo vrednost če bi se šlo v investicijo. Žal so člani ugotovili, da so se cene drastično povišale 
in bo težko izpeljati določene investicije. Člani sveta so sprejeli plan dela za obdobje od 2023 do 
2026 (v prilogi). 
 

Sklep 5: Plan dela za obdobje od 2023 do 2026 je bil soglasno sprejet. 

 



 

Ad 4. Participativni proračun 

Člani sveta KS Boben so seznanjeni s Pravilnikom o »Participatornem proračunu« in se strinjajo 
da se KS Boben vključi v izvedbo.  

 

Sklep 6: Svet KS Boben se vključuje k sodelovanju pri izvedbi participatornega 
proračuna za obdobje 2023/2024. 

 

Ad 5. Razno 

- Po pregledu zapisnikov prejšnje sestave KS Boben, ugotavljamo, da so že poslali v letu 

2020 sklep na Občino Hrastnik glede spremembe naziva KS na podlagi zahteve občanov. 

Zato ponovno obveščamo Občino Hrastnik, da v Statutu Občine spremenijo naziv KS 

Boben v KS Čeče – Boben.  

Sklep 7: Svet KS Boben se strinja in poziva Občino Hrastnik, da v Statutu Občine, 

spremeni naziv KS Boben v KS Čeče - Boben. 

 

- Člani sveta se strinjajo, da sta s strani KS Boben za ceste v KS zadolžena Damjan Šubic in 

Aleš Blaznik 

- Prav tako se člani sveta strinjajo, da sta za zadružni dom zadolžena Miha Ustar in Jožica 

Hriberšek  

- Vse zadeve z ureditvijo mobilnega signala v KS se člani sveta strinjajo in pooblaščajo Davida 

Krajnca za ureditev le teh.  

- Glede na zapisnik prejšnjega Sveta KS Boben z dne 16. 9. 2022 in 5. 10. 2022 ugotavljamo, 

da je AGM Nemec obljubil mreže v soteski konec aprila oz. začetek maja 2022, vendar jih do 

sedaj še ni. Prav tako je potrebno cesto preplastiti zaradi poškodb povzročenih s strani AGM 

Nemec. To je le delno realizirano. Najhujši del so preplastili, a niso sanirali vseh poškodb na 

cesti (od novega asfalta do ovinka pod mrežo). 

Sklep 8: Svet KS Boben ponovno poziva Občino, da opozori AGM Nemec glede ureditve 
cestišča in zaščite brežin, ki so bile povzročene zaradi ureditve novega dovoza v 
kamnolom. 

 

- Pri sanaciji vodotoka za stadionom pri Zadružnem domu, se je precej poškodovalo cestišče 

in stadion (razpoke v asfaltu, jame v asfaltu) prav tako niso namestili nazaj mrež in vrat ki 

so jih odstranili izvajalci, da so prišli lahko do vodotoka. Prosimo, da občina urgira pri 

izvajalcu, da vzpostavi nazaj v prvotno stanje, ali pa plača odškodnino. 

Sklep 9: Svet KS Boben ponovno poziva Občino, da opozori izvajalca, da sanira 
razpoke v asfaltu, namestitev mreže in vrat, kar so odstranili izvajalci ob sanaciji 
vodotoka Katarinščica. 

 

Sestanek se je zaključil ob 20.30 uri. 
 
Zapisal:        Svet KS Boben 
Aleš Blaznik         Predsednica KS  
         Urška Senčar Hočevar l.r. 
 

Priloge:  
- Plan dela 2023 

- Plan dela od 2023 do 2026 

- Inventurni list 


