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I. UVOD   
 

V juliju 2016 je bilo opravljenih več intervjujev s predstavniki organizacij, društev, javnih ustanov, ki so 
pomembno povezani s prometom v občini Hrastnik.  
 
Intervjuvancem so bila zastavljena naslednja vprašanja:  

 
1. Katere tri splošne vrednote se vam osebno zdijo najpomembnejše, ko govorimo o načrtovanju 

prometa v Mestni občini Hrastnik? 

2. Katero področje je po vašem mnenju dobro urejeno in katero slabo? (npr. varne šolske poti, ceste 

prometna signalizacija, rekreativne poti, tovorni promet, varovanje zdravja, javni potniški promet taksi 

služba, taksi služba, dostava v središču mesta, kolesarske poti, površine za pešce, javne površine, parkirne 

površine, splošna prometna varnost, varovanje okolja, obveščanje prebivalstva, ipd).  

3. Katero področje CPS, ki obravnava tri ključna področja trajnostne mobilnosti; kolesarjenje, pešačenje in 

uporaba javnega potniškega prometa, je po vašem mnenju najbolj in katero  najmanj razvito v občini 

Hrastnik in zakaj? 

4. Navedite tri ključne probleme povezane s posameznim področjem v mestu Hrastnik? (za 

pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet). 

5. Navedite tri ključne probleme povezane s posameznim področjem izven mesta Hrastnik? (za 

pešačenje, kolesarjenje, javni potniški promet). 

6. Katero nujno spremembo oziroma izboljšavo bi najprej uvedli na področju prometa?  

 

II. POVZETEK INTERVJUJEV 
 
1. Intervju s predsednikom Društva upokojencev Hrastnik – Franjo Krstnik 

 
Izpostavi šibke strani mestnega javnega potniškega prometa ter predvsem nemotiviranost ljudi za 

uporabo le tega. Meni, da je na področju JPP potrebno razmisliti kako poiskati prevoz z manjšimi 

vozili, da se omogoči dostop iz obrobnih naselij (zlasti Novi Log) do glavne ceste skozi Hrastnik. 

Težava je tudi v preozkih dovoznih cestah do glavne ceste, po katerih obstoječi avtobusi ne morejo 

voziti, obračati. Približno 14 let je za upokojence v veljavi ugodnejša (10€) mesečna vozovnica za 

avtobus za celotno občino. Kljub obveščanju in objavi na oglasnih deskah DU, dokaj frekventnim 

vožnjam upokojenci avtobusni prevoz zelo malo izkoriščajo. Na razpolago je namreč 90-100 

vozovnic, ki se jih proda le slab odstotek. Hkrati bi bilo potrebno raziskati kakšne so potrebe 

upokojencev, starejših iz zaledja: koriščenje prevoza do Zdravstvenega doma, lekarne, 

pokopališča, trgovine idr. Opozori tudi, da določeni vlaki v Hrastniku ne ustavljajo, čeprav stojijo v 

Zagorju ali Trbovljah. Zlasti hitri vlaki v/iz smeri Zagreba, Pohorje Express med Mariborom in 

slovensko obalo.  

 

2. Intervju s predsednikom KS Steklarna – Adi Zaletel 

Izpostavi, da so razmere za kolesarjenje v občini Hrastnik zelo slabe. Predlaga, da se označi cesta 

Hrastnik-Radeče za rekreativne kolesarje, saj je teh veliko in odsek zelo nevaren.  

Izpostavi tudi prevelike hitrosti in predlaga, da je treba urediti oznake za zmanjšanje hitrosti v 

naseljih. Prav tako je potrebno namestiti označevalne table za planinsko pot, Rižnarjevo hišo, 

cerkev Sv. Miklavža, trgovino Glashuta Steklarne Hrastnik idr. 

 
 



   
 
 

 

3. Intervju s predstavnico Zdravstvenega doma Hrastnik - Melita Žarn Tahirovič  

Opozori na neprimerno prometno ureditev  podvoz za dostop reševalnih vozil je preozek, zaradi 

česar so primorani uporabljati starejše reševalno vozilo za nujno medicinsko pomoč.  

 

4. Intervju s predstavnikom Doma starejših občanov Hrastnik -  Drago Kopušar  

Predlaga, da se preveri možnost cenejših mesečnih vozovnic za vse občane. Lahko bi se preverile 

izkušnje drugih občin ali mest, če je ta ukrep kaj prispeval k povečani uporabi JPP. Preveriti kakšni 

so dogovori med občino in podjetji JPP. Zlasti prevoz na delo in do železniške postaje. Hkrati je 

problem konkurenca TAKSI prevozov. Čeprav je dražji, nudi možnost prevoza od vrat do vrat. Pri 

JPP je potnik omejen glede na vozni red.  

 

5. Intervju s predsednikom KS Rudnik - Igor Pogačnik 

Izpostavi dnevne migracije prebivalcev v Ljubljano in predlaga, da se naredi primerjava cen med 

prevoznimi sredstvi do npr. Ljubljane. Uporabo kombiniranega prevoza avtobus-vlak, avto-vlak ali 

samo avto.  

 

6. Intervju s predstavnico Vrtca Hrastnik - Tatjana Dolenc  

Izpostavi, da je pri enotah vrtca Sonček in Dolinca, kjer je preko 260 otrok, problem s parkiranjem. 

Starši morajo avtomobile pustiti kar na cesti, saj so parkirišča zasedena. Sprašuje ali je možno 

postaviti table, da je parkirišče namenjeno potrebam vrtca (staršem in zaposlenim). Problem je zlasti 

izrazit pozimi, ko so parkirišča dodatno zasuta s snegom za pluženje. Navede tudi težavo dovoza 

za vozila, ki dostavljajo hrano. Dovoz je namreč urejen tako, da mora dostavni avto čez otroško 

igrišče ter pri tem ogroža varnost otrok. 

 

7. Intervju s predstavnikom občine Hrastnik - Tomaž Sihur 

Izpostavi, da so vsi ukrepi navezujejo na državno prometno mrežo (cestno, kolesarsko ali 

železniško). Ukrepi, ki so bili zapisani v Strategiji razvoja Občine Hrastnik 2020+, kot so pešpoti, 

kolesarske steze, v večini potekajo ob državnih cestah. Zato izpostavlja, da je sodelovanje države 

nujno potrebno. 

 

8. Intervju s predstavnikom Mladinskega centra Hrastnik - Jani Medvešek 

Izpostavi neusklajenost voznih redov vlakov in avtobusov. 

 

9. Intervju s predstavnico OŠ Hrastnik - Mili Gornik 

Poudari pomen varnih poti za šolarje in pomen pravočasnega izobraževanja o varnosti v cestnem 

prometu. Izpostavi slabe kolesarske povezave in možnosti za pešačenje. 

 
10. Intervju s predstavnikom Policijske uprave Hrastnik – Jasmin Alić 

Poudaril je, da je nujno potrebno pri načrtovanju prometa pozoren na varnost pešcev in kolesarjev, 

da je pomembno vzpostaviti boljši javni potniški promet in enostaven dostop do pomembnih 

ustanov, kot npr. do bolnišnice, zdravstvenega doma. Veliko bo potrebno še postoriti na področju 

tovornega prometa, primestnega in mestnega avtobusa. Po njegovem mnenju je potrebno urediti 

še več varnih prečkanj prometnih cest in kolesarjem omogočiti več varnih kolesarskih stez oz. poti. 

Izpostavil je problematiko javnega potniškega prometa, ki je zelo slabo razvit. Občina bi morala na 

tem področju storiti več in prebivalcem omogočiti uporabo avtobusov.  

 



   
 
 

 

III. ZAKLJUČEK 
 

VPRAŠANJE 

 

POVZETEK ODGOVOROV PO VRSTNEM REDU GLEDE NA POMEMBNOST/ 

RANGIRANJE 

 

1. Katere so tri najpomembnejše 
splošne vrednote, ko govorimo 
o načrtovanju prometa v 
občini Hrastnik? 

1.  varnost pešcev in kolesarjev  

2.  enostaven dostop do pomembnih ustanov (zdravstveni dom, pošta, 
banka, občina) 

3.  boljši javni potniški promet 

4.  prilagojenost prometnih ureditev za vse uporabnike (starše z vozički, 
invalide, starejše) 

5.  varnost otrok 
5.  zmanjšanje obremenitev okolja (izpušni plini, hrup, emisije) 
5. zdravje prebivalstva 

6.  povečanje privlačnosti občine Hrastnik za življenje… 

2. Katero področje je po vašem 
mnenju dobro urejeno in 
katero slabo? 
 

SLABO urejeno DOBRO urejeno 

1. mestni avtobus 1. varne šolske poti  
 

2. kolesarske poti  2. prometna signalizacija 
 

3.primestni avtobus  
 

3. javna razsvetljava  

4.rekreativne poti…  
 

4. javne površine 
 

5.površine za pešce 5. parkirne površine (premalo ob 
javnih ustanovah) 

3. Katero področje je 
najbolj oziroma najmanj 
razvito v občini Hrastnik 
in zakaj 

NAJBOLJ urejeno NAJMANJ urejeno 

- pogoji za pešačenje 
- parkirišča 

Kolesarjenje (neugoden teren, 
premalo kolesarskih poti 

4. tri ključni problemi 
povezani    s posameznim 
področjem v MESTU 
HRASTNIK 

PEŠAČENJE: 
-neustrezne postavitev prehodov za pešče 
-Hribovit teren 
-oddaljenost posameznih institucij (razpotegnjenost kraja) 
 

KOLESARJENJE: 
- hribovit teren 
- ni kolesarskih stez 
- ni možnosti izposoje koles/električnih koles 
 

JAVNI POTNIŠKI PROMET 
- ni dovolj razvejan 
- neprimernost cene glede na kakovost 
- premalo linij 

5. tri ključni problemi 
povezani s posameznim 
področjem   IZVEN 
MESTA HRASTNIK 

PEŠAČENJE: 
- oddaljenost ključnih institucij 
- prehodi preko prometnih regionalnih cest 
Na določenih odsekih ni pločnikov 
 

KOLESARJENJE: 
- ni kolesarskih poti 



   
 
 

 

- gost promet motornih vozil 
 

JAVNI POTNIŠKI PROMET 
- ni dovolj razvejan, 
- v večini naselij ga ni 
 

6. Katero nujno spremembo 
oziroma izboljšavo bi 
najprej uvedli na 
področju prometa 

- ureditev kolesarskih stez 
- ureditev novih avtobusnih linij  
- večja dostopnost za invalide in druge ogrožene skupine ljudi,  
- sklenjene peš in kolesarske povezave  
- uskladitev voznih redov avtobusov in vlakov 
 

 
 
 

 


