
 

 

 

 

 

 PROMETNO NAČRTOVANJE KOLESARJENJE PEŠAČENJE JPP 

 Dobro Slabo Rang  Dobro Slabo Rang  Dobro Slabo Rang Dobro Slabo Rang 

1. 
Ustrezno urejena križišča na 

državni cestni mreži 

Ni primerno označenih 
izogibališč za tovorni promet 
na relaciji Rimske Toplice – 
Hrastnik – Rimske Toplice 

1 - Ni kolesarskih stez +1+1 +1 1+1+1+1 
Urejenost hodnikov za 

pešce +1 
Pomanjkanje pešpoti v 

obrobnih naseljih 
1+1+1+1 

Gostota avtobusnih 
postajališč 

Neusklajen vozni red 
avtobusov in železnic 

1+1+1 

2. Razširitev ceste Boben - Čeče 
Dolgoletno načrtovanje 

izboljšanje državne cestne 
mreže v Hrastniku 

1 - 
Ogrožena varnost pri 

kolesarjenju na državnih in 
lokalnih cestah 

1+1+1+1 Urejene pešpoti +1+1 
V obrobju niso urejene šolske 

poti 
1+1+1+1 

Povezava med kraji Trbovlje - 
Celje 

Hitrejši vlaki ne ustavljajo 1 

3. 
Dobra ureditev mestnega 

jedra 
Težavno križišče pri Sparu 

+1+1+1 
1+1+1+1 - 

Ozaveščanje kolesarjev in 
drugih udeležencev v 
prometu, upoštevanje 

prometnih pravil 

1+1+1+1 
Urejene šolske poti v 

centru Hrastnika 
Ozaveščenost pešcev, 

upoštevanje prometnih pravil 
1+1+1+1 

Dobra frekvenca železniških 
povezav 

Pomanjkanje lokalnih linij 
v naselju 

1+1+1+1 

4. 
Primerna umestitev ležečih 

ovir pri  
Ozaveščanje uporabe cest 1 - Stojala za kolesa +1 1+1+1+1 

Urejena pešpot Železniška 
postaja - Gore 

Poškodovani pločnik pri 
steklarni Hrastnik (v izvedbi) 

1 
Urejenost parkirišč na 

železniški postaji 
Ni postajališč v strnjenem 

naselju 
1+1+1+1 

5. 
Dokončanje povezav do 
Trbovelj čez hrib (Ojstro) 

Premalo ogledal na kritičnih 
lokacijah (Spar, Hrastnik, Dol, 

gasilski dom) 
1+1 - Ni urejena cesta proti Kalu 1 Varne poti za šolarje 

Dokončanje povezave do 
Dola čez stari Hrastnik, 

Podaljšanje pešpoti Hrastnik-
Dol preko Brnice 

1+1+1+1 
Železniška povezava v 

Ljubljano 
Ni prometne povezave s 

strnjenimi naselji 
1+1+1+1 

6.  
Dokončanje razširitve ceste 
Boben Čeče ( se že izvaja – F 

projekt) 
1 - 

Cesta po desnem bregu Save 
in kolesarska steza 

1+1+1+1 
Boljša urejenost za gibalno 

ovirane in mamice z 
vozički 

Veliko stopnic brez 
oprijemala (na obeh straneh) 

1+1+1+1 Šolski prevozi Usklajenost prometnih linij 1+1 

7.  

Obvoznica na Dolu pri 
Hrastniku, Slaba urejenost 

ceste skozi Dol +1 Ni pločnika 
mimo pokopališča +1 

1+1+1+1 - 
Namestitev prometnih 

znakov za kolesarje na cesti 
Hrastnik- Radeče 

1 
Urejene sprehajalne poti 

do GŠ čez Stari Hrastnik do 
Brnice 

Prilagodljiv prehod za pešce 
glede na lokacijo in gostoto 

gibanja 
1  

Umestitev postajališč in 
dodatne prometne linije v 
obrobnih naseljih do ZD 
do doma starejših, šole 

1+1+1+1 

8.  
Slaba urejenost dovozov do 

določenih lokacij 
1 - 

Preučitev možnosti izposoje 
električnih koles 

1+1  
Prekinitev pločnika pri policiji 

do ZD (op. tehnično ni 
izvedljiv) 

1  
Vozni redi niso obešeni na 

javnih mestih 
1+1+1+1 

9.  
Ureditev parkirišča pri vrtcu in 
blagovnici 

1+1 -    
Ureditev pešpoti Hrastnik 

Trbovlje (Ojstro) 
1+1+1+1  

Možna uvedba 
subvencioniranih kart za 

vse občane 
1+1+1+1 

10.  
Prioritete pri pluženju snega za 

dostop do ZD 
1 -    

Ureditev obstoječih ekoloških 
poti v občini (povezanost) 

1+1  
Uvedba krožnega 

avtobusnega prometa v KS 
Rudnik-Novi Log 

1+1+1+1 

11.  
Ureditev podvoza do naselja 

Hermana Debelaka +1 
1+1+1+1 -    

Označitev ceste Hrastnik 
Radeče 

  
Dogovor s SŽ o postankih 

vlakov na ŽP Hrastnik 
 

12.  
Ureditev prometa pri policijski 

postaji 
1+1 -       

Označitev (poimenovanje) 
avtobusnih postajališč in 
namestitev preglednih 

voznih redov 

1+1+1+1 

13.  
Krožišče v naselju Podkraj pri 

Savskem mostu in cest 
Hrastnik-Dol (bivši Riklov most) 

1 -       
Ustrezna osvetlitev 

prehodov za pešce v 
občini (se že izvaja) 

1+1 

14.  
Podaljšanje cone 30km od OŠ 

HR do Log 1 (izvedeno) 
1 -         

15.  
Označitev oznak za zmanjšanje 

hitrosti v naselju Podkraj 
1 -         


