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I. UVOD   
 

V sklopu F so bili s predstavniki deležniške skupine izvedeni intervjuji na temo izbire ukrepov.  

 

II. POVZETEK INTERVJUJEV 
 

Iz pogovorov, ki so opravljeni so povzeti seznami ukrepov, ki jih predlagajo posamezniki. 

 

1. Igor Pogačnik:  
- Ureditev križišča pri Riklovem mostu  

 
2. Božidar Udovč: 
- Razširitev podvoza, oziroma rešitev križanja ceste in železnice na Dirmajerjev hrib 
- Prometna ureditev naselja Podkraj ter povezava čez Savo 
- Ureditev krožišča v naselju Podkraj pri mostu čez Savo 

 

 
 
 

3. Drago Kapušar: 
- Ukrepi za umiritev prometa na regionalni cesti Dol-Hrastnik 
- Gradnja glavne ceste G2 Hrastnik-Zidani most 

 
4. Franjo Krstnik: 
- Razširitev obstoječih lokalnih cest – vpadnic v mesto Hrastnik, saj obstoječe ozke ceste ne 

omogočajo normalnega motornega prometa 
- Ureditev križišča pri Sparu 
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- promocija subvencioniranih vozovnic za avtobusni prevoz med upokojenci 
- uvedbo lokalnega avtobusnega prevoza z manjšimi kombiji (električnimi) 

 
 

5. Adi Zaletel: 
- Ureditev dovoza v naselje Cesta Hermana Debelaka 

 

- Ureditev krožišča v naselju Podkraj pri mostu čez Savo 
- Ureditve krožišča v KS Rudnik pri trgovini Spar, 
- Vzpostavitev regionalne kolesarske povezave Hrastnik-Radeče, 
- Ukrep zmanjševanja hitrosti v naseljih 
- Postavitev označevalnih tabel za planinsko pot, dom KS Steklarna, Brodarsko društvo 

Hrastnik, Rižnarjevo hišo, cerkev Sv. Miklavža, trgovino Glashuta Steklarne Hrastnik 
- Izboljšati prometno signalizacijo v občini 
- Ureditev pločnikov na območju KS Steklarna, mimo Steklarne Hrastnik z ureditvijo kolesarske 

steze 
- Povečanje števila parkirnih mest 
- Vzpostavitev pogojev za kolesarjenje 
- Oprema za pešpoti, da bodo varnejše 
- Večja frekvenca avtobusnih prevozov ter nižja cena prevozov 
- Ureditev javne razsvetljave v naselju Cesta Hermana Debelaka 
- Ureditev dovozne poti za kamione TKI Hrastnik 
6. Melita Žarn Tahirovič 
- Razširitev podvoza za dostop reševalnih vozil do naselja Cesta Hermana Debelaka 
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7. Tatjana Dolenc 
- Ureditev parkirne politike pred vrtcem: enota Sonček in Dolinca 
- Ureditev drugačne dostavne poti (dovoz hrane) za povečanje varnosti na šolskem dvorišču 

 
 

8. Mili Gornik 
- Povečanje varnosti  šolskih poti 
- Promocija in izobraževanje na področju varnosti v prometu 

 
9. Jasmin Alić 
- Promocija in izobraževanje na področju varnosti v prometu 
- Preusmeritev tovornega prometa iz ceste Hrastnik – Rimske Toplice, oziroma gradnja glavne 

ceste G2 Hrastnik-Zidani most. 
- Uvedba lokalnega avtobusnega prevoza 
- Ureditev prehodov čez ceste 

 
10. Jani Medvešek 
- Enotna vozovnica vlak – avtobus 
- Hitrejše usklajevanje voznih redov vlaka in avtobusa 
- Ureditev avtobusnih postajališč 

 


