
 Preglednica ukrepov 2: DOSTOPNOST PROSTORA Akcijski načrt dostopnosti MONG 2021-2024

AKTIVNOST LOKACIJA/PROJEKT (proračunska postavka) IZVAJALEC ROK IZVEDBE VIR FINANCIRANJA (oz. proračunska postavka) POSTOPEK DELNO IZVEDENA IZVEDENA OPOMBA

Opis aktivnosti, ki se bo izvedla z namenom izboljšanja dostopnosti
Lokacija, na kateri bo aktivnost izvedena oz. 
projekt v okviru katerega se bo aktivnost izvajala

Leto v katerem je 
aktivnost 
planirana. Če leto 
ni natančno znano, 
se navede 
obdobje. 

Če je izvajalec MONG in je znana proračunska 
postavka, se navede proračunsko postavko. V primeru 
drugih izvajalcev se navede "lastna sredstva"

Če je izvajalec 
MONG, se navede, 
po katerem 
postopku se izvaja 
aktivnost (poglavje 
6.2)

Letnica: 
obrazložitev, zakaj 
še ni zaključena

Ko se 
aktivnost 
zaključi, se 
zapiše 
letnico

OPIS UKREPA

Z izvedbo ukrepa občina zagotavlja, da so projekti občinskih investicij na objektih v javni rabi  
usklajeni z zakonodajo in smernicami SND ter da so vpeljane funkcionalne in ekonomsko 
sprejemljive rešitve, dostopne vsem (npr. pregledi projektne dokumentacije, nadzor nad 
izvedbo prilagoditev z vidika dostopnosti)

POSTOPKI 

6.2.1.1  novogradnje in rekonstrukcije stavb (priprava dokumentacije), 6.2.1.2  novogradnje 
in rekonstrukcije stavb (izvedba in nadzor nad izvedbo), 6.2.1.3 vzdrževalna dela na stavbah

pregled projektne dokumentacije faza PZI z vidika dostopnosti z upoštevanjem Poročila o  
dostopnosti ZD Nova Gorica, nadzor nad izvedbo

Zdravstveni dom Nova Gorica / Izgradnja prizidka MONG  2021 MONG 10152 6.2.1.1  6.2.1.2

pregled projektne dokumentacije  in presoja možnosti izboljšanja dostopnosti za 
funkcionalno ovirane 

Glasbena šola Nova Gorica / Rekonstrukcija stare 
stavbe- II.faza

MONG 2021 - 2022 MONG 07108 6.2.1.1  6.2.1.2

pregled projektne dokumentacije  z vidika dostopnosti, nadzor nad izvedbo Vrtec Grgar/ Vrtec Grgar MONG 2021 MONG 10179 6.2.1.1  6.2.1.2

pregled projektne dokumentacije  z vidika dostopnosti, nadzor nad izvedbo
OŠ Čepovan/ Rekonstrukcija in dozidava OŠ 
Čepovan

MONG 2021 MONG 10226 6.2.1.1  6.2.1.2

pregled projektne dokumentacije  z vidika dostopnosti, nadzor nad izvedbo OŠ Šempas/ Izvedba prizidka učilnic MONG 2022 MONG OB084-19-0022 6.2.1.1  6.2.1.2

pregled projektne dokumentacije  z vidika dostopnosti, nadzor nad izvedbo
 OŠ Solkan/ Rekonstrukcija povezovalnega trakta 
in dograditev učilnic na OŠ Solkan

MONG 2023 MONG OB084-19-0021 6.2.1.1  6.2.1.2

pregled med izvedbo, morebitni popravki z vidika dostopnosti
Športni park Nova Gorica/Izgradnja pokritega 
bazena

MONG 2021 MONG 10169 6.2.1.2

pregled med izvedbo, morebitni popravki z vidika dostopnosti
NG, OŠ Milojke Štrukelj/ Revitalizacija šolskega 
kareja s prenovo objekta osnovne šole

MONG 2021 MONG 10231 6.2.1.2

pred izvedbo pregled projektne dokumentacije za vzpostavitev inovativnega centra za 
obiskovalce na Sabotinu z vidika dostopnosti vključno s pregledom dostopnosti informaacij, 
predlogi za izboljšanje

Sabotin/ Walk of peace Interreg Slo-Ita MONG 2021 MONG 09083 6.2.1.2

celovita obnova Sokolskega doma s predvidenim prehodom za funkcionalno ovirane Sokolski dom Prvačina
vladni korona paket, proračun 
MONG

2024 se bo prijavilo na razpis 6.2.1.1, 6.2.1.2, 

OPIS UKREPA

Z izvedbo ukrepa občina zagotavlja, da so projekti občinskih investicij na zunanjih javnih 
površinah usklajeni z zakonodajo in smernicami ter da so vpeljane funkcionalne in 
ekonomsko sprejemljive rešitve, dostopne vsem (pregledi projektne dokumentacije, nadzor 
nad izvedbo prilagoditev z vidika dostopnosti) ter zagotavlja odpravljanje ovir v okviru rednih 
vzdrževalnih del (znižanja robnikov, namestitev taktilnih oznak, označevanje avtobusnih 
postajališč s taktilnimi oznakami, nameščanje zvočnih semaforjev, označevanje parkirnih 
mest za invalide, izvedba dodatne osvetlitve itd.).

POSTOPKI 

6.2.1.4  novogradnje in rekonstrukcije zunanjih površin (priprava dokumentacije), 6.2.1.5  
novogradnje in rekonstrukcije zunanjih površin (izvedba in nadzor nad izvedbo), 6.2.1.6 
redna vzdrževalna dela na prometnih površinah v okviru koncesije, 6.2.1.7 rekostrukcije in 
novogradnje posameznih podzemnih vodov

pregledi projektov kolesarskih povezav z vidika dostopnosti za vse (pregledi križanj peš in 
kolesarskih poti, pregledi zagotavljanja ustreznega vodenja pešcev ob kolesarskih površinah)

MONG/ Vzpostavljanje povezanega kolesarskega 
omrežja Nove Gorice

MONG 2021-2024 MONG 07301 6.2.1.4,  6.2.1.5

postavitev javnih sanitarij v bližini Bevkovega trga: pregled načrtovanega posega z vidika 
dostopnosti

NG Bevkov trg / Vzdrževanje tržnic, garažnih hiš 
ter nabava in vzdrževanje javnih sanitarij

MONG 2021 MONG 07116 6.2.1.4,  6.2.1.5

vključevanje zavez iz SND v pripravo projektne dokumentacije za nove zelene javne prostore območje vodotoka Koren/Urbinat MONG 2021 MONG 10205 6.2.1.4,  6.2.1.5

pregled projektne dokumentacije  z vidika dostopnosti, nadzor nad izvedbo
Kromberk / Izgradnja poslovno-ekonomske cone 
Nova Gorica- Kromberk

MONG 2022 - 2022 MONG 09082 6.2.1.4,  6.2.1.5

pregled projektne dokumentacije  z vidika dostopnosti, nadzor nad izvedbo Letni bazen/Sanacija letnega bazena MONG 2021 - 2022 MONG 10219 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije  z vidika dostopnosti NG/ Urbana terasa v borovem gozdičku MONG 2024 MONG OB084-18-0024 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije z vidika dostopnosti faza DGD in PZI Solkan / Urejanje severnega dela Solkana MONG 2021 - 2022 MONG 07316 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije z vidika dostopnosti Krožišče Ajševica MONG DRSI 2021 MONG 07275 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije z vidika dostopnosti pločnik Dornberk- Draga MONG DRSI 2021 - 2022 MONG 07192 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije z vidika upoštevanja SND NG/ Ureditev Ščedenske ceste MONG 2023 MONG OB084-20-0025 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije z vidika zagotavljanja varne poti v šolo Branik/Varna pot v šolo Branik MONG 2023 MONG OB084-20-0024 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije z vidika zagotavljanja varne poti v šolo OŠ Dornberk/ Rušitev stare telovadnice MONG 2021 MONG OB084-19-0023 6.2.1.4,  6.2.1.5
pregled projektne dokumentacije (avtobusno postajališče, parkirišče, pokopališka pot)  in 
presoja možnosti izboljšanja dostopnosti za funkcionalno ovirane 

Stara Gora / Izgradnja pokopališke infrastrukture v 
Stari Gori

MONG 2021 MONG 07108 6.2.1.4,  6.2.1.5

pregled projektne dokumentacije  in presoja možnosti izboljšanja dostopnosti za 
funkcionalno ovirane na pokopaliških objektih

pokopališča Prvačina, Trnovo, Vitovlje, Ravnica MONG 2021 - 2024 MONG 07109 6.2.1.4,  6.2.1.5

pregled projektne dokumentacije za  ureditev odprtih javnih površin šolskega kareja
NG, OŠ Milojke Štrukelj/ Revitalizacija šolskega 
kareja s prenovo objekta osnovne šole

MONG 2021 MONG 10231 6.2.1.4,  6.2.1.5

6.3.1 UKREP: ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI V OKVIRU NOVOGRADENJ, REKONSTRUKCIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL - STAVBE

6.3.2 UKREP: ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI V OKVIRU NOVOGRADENJ, REKONSTRUKCIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL - ZUNANJE POVRŠINE
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 Preglednica ukrepov 2: DOSTOPNOST PROSTORA Akcijski načrt dostopnosti MONG 2021-2024

izvedba strokovne presoje glede možnosti zagotavljanja dostopnosti v zavarovanem območju 
kulturne dediščine

Rafutski park/ Ureditev rafutskega parka z 
Laščakovo vilo

MONG 2021 MONG 10206 6.2.1.4,  6.2.1.5

izvedba ukrepov SND, Grafična priloga list 4,7,8,12 (ureditev povezovalne poti)
Sedejeva ulica in povezovalna pot med VDC Nova 
Gorica in VDC Solkan- do križišča pri Hermeliki

MONG 2021 obdeluje se v več projektih (Sedejeva, Vojkova) 6.2.1.4,  6.2.1.5

odpravljanje ovir v skladu s Strateškim načrtom dostopnosti  na mestnih ulicah, kjer se izvaja 
večja vzdrževalna dela; odstranjevanje robnikov, obnova poškodovanih tlakov, namestitve 
taktilnih oznak itd.

Cesta 25.junija, ulica Podgrčna, del Streliške poti 
itd./ Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah

MONG 2021-2024 MONG 07009 6.2.1.4,  6.2.1.5

vzdrževanje zvočnih semaforjev; popravljanje pokvarjenih zvočnih semaforjev in nastavljanje 
zvoka po dogovoru z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica   

MONG /Koncesija mesta in primestnih naselij, 
Koncesija izven mesta in primestnih naselij

MONG
redna aktivnost v 
pripravi je prijava 
za razpis

MONG 07230 /  07231 6.2.1.6

redno vzdrževanje tlakov na vseh peš površinah, intenzivno vzdrževanje na poteh višje 
kategorije dostopnosti po SND, na pobudo Sveta za invalide vzdrževaje/popravila na 
določenih točkah, ki so pomembne za zagotavljanje neoviranega dostopa

MONG/ Koncesija mesta in primestnih naselij, 
Koncesija izven mesta in primestnih naselij

MONG redna aktivnost MONG 07230/ 07231 6.2.1.6

intenzivno vzdrževanje in urejanje robov na poteh višje kategorije dostopnosti (striženje živih mej), grmovnic ob poti, obrezovanje vej, drevnine, ki posega v območje pešca), odstranjevanje navlake, umikanje premične opreme s poti in robov, ki so navedeni v SND pod 1. kategorijo/MONG
MONG/ Koncesija urejanje in čiščenje javnih 
površin

MONG redna aktivnost MONG 07235 6.2.1.6

obnova in ureditev dostopnega avtobusnega postajališča v skladu s SND (1 postajališče na leto); preveritev z vidika dostopnosti pred izvedboMONG/Avtobusna postajališča MONG redna aktivnost MONG 07200 6.2.1.4, 6.2.1.5
kratka presoja dostopnosti ob ureditvi parka za pse- pregled možnosti, do katere mere in na 
kakšen način  je lahko urejen za osebe z oviranostmi

NG/Splošna komunalna dejavnost MONG 2021 MONG 07114 6.2.1.4, 6.2.1.5

osvetlitev pešpoti Ledine / Širitev mreže javne razsvetljave MONG 2021 MONG 07257

izvedba osvetljenega prehoda za pešce 
Lemutova ulica v Novi Gorici (Vetrišče)/ Izvedba 
ukrepov za urejanje prometa

MONG 2021 MONG 07033

odstranjevanje ovir pred vrtcem in izravnava robnikov med vrtcem in igriščem Solkan MONG MONG 2021-2024
postavke še ni v proračunu,  urejalo se bo skozi 
prometno ureditev  Šolske ulice v okviru izvedbe 
magistralnih vodov

ureditev pločnikov ob upoštevanju zahtev iz SND MONG (Prvačina JP787181) MONG 2021 -2022 MONG O7200 6.2.1.4, 6.2.1.5

OPIS UKREPA

Z izvedbo ukrepa občina zagotavlja, da se dostopnost  ob izvedbi prireditev in začasnih 
ureditev prostora ne poslabšuje. Ukrep zajema tako ureditve, ki jih izvaja MONG kot tudi 
ureditve, ki jih izvajajo drugi, ki za posege na javnih površinah ter uporabo javnih površin 
potrebujejo soglasje. 

POSTOPKI 
6.2.2.1 izvedba začasnih ureditev na javnih površinah, 6.2.2.2 izdaja dovoljenj za posebno 
rabo javnih površin 
delo po predpisanem postopku pri izvedbi vseh ureditev na javnih površinah MONG MONG redna aktivnost 6.2.2.1
delo po postopku pri izdaji dovoljenj za posebno rabo javnih površin MONG MONG redna aktivnost 6.2.2.2
delo po postopku pri izdaji soglasij /mnenj za posege na občinskih cestah MONG MONG redna aktivnost 6.2.2.3
delo po postopku pri izdaji soglasij za zaporo občinske ceste MONG MONG redna aktivnost 6.2.2.4

OPIS UKREPA
Z izvedbo ukrepa občina zagotavlja, da se dostopnost upošteva ob selitvi prostorov, ki so 
namenjeni javnosti ter ob opremljanju prostorov, ki so namenjeni javnosti.

POSTOPKI 6.2.3.1 selitev prostorov na novo lokacijo, 6.2.3.2 opremljanje prostorov namenjenih javnosti

delo po postopku pri selitvah prostorov in vzpostavljanju novih prostorov namejenih javnosti MONG MONG redna aktivnost 6.2.3.1

delo po postopku pri opremljanju prostorov namenjenih javnosti MONG MONG redna aktivnost 6.2.3.2
ocenitev primernosti stavb z vidika dostopnosti pred nakupom ( za stavbe, ki naj bi bile 
namenjene javni rabi)

MONG / Nakup zgradb in zemljišč na javnih
dražbah v obdobju 2020 -2022

MONG redna aktivnost MONG 06038 6.2.3.1

OPIS UKREPA

Z izvedbo ukrepa občina spodbuja izvajanje ukrepov, ki pripomorejo k izboljšanju dostopnosti 
obstoječih objektov v javni rabi, ki v bližnji prihodnosti ne bodo vključeni v postopkih 
prenove.

POSTOPKI 
6.1.2 presoje dostopnosti obstoječih objektov 6.2.3.3 Izvedba posebnih prilagoditev za 
izboljšanje dostopnosti

označevanje vhoda v stavbo, kontrastna označitev stopnic Ljudska univerza Nova Gorica, Cankarjeva 8
LUNG - lastna sredstva  iz 
investicijskega vzdrževanja

2021 lastna sredstva 6.2.3.3

izvedba presoje dostopnosti s predlogi potrebnih ukrepov za prilagoditev krajevnih knjižnic 
funkcionalno oviranim uporabnikom

KS Knjižnica Franceta Bevka, KS 2021-2024 lastna sredstva 6.1.2

ureditev dostopne klančine v prostore za volitve in Zavarovalnico Triglav Ozeljan- Šmihel /več lokacij KS Ozeljan- Šmihel 2021-2022 lastna sredstva 6.2.3.3
odprava pomanjkljivosti v zvezi z dostopnostjo prostorov (namestitev kotnega profila za 
premestitev praga na vhodu, namestitev kontrastnih oznak na steklu vhodnih vrat, ročaj na 
stopnišču)

KS Nova Gorica, Erjavčeva 4 KS Nova Gorica 2021-2023 lastna sredstva iz investicijskega vzdrževanja 6.2.3.3

naslovitev pobude MONG upravljavcu za izvedbo celostne presoje dostopnosti in 
podrobnega načrta dostopnosti zaradi velikega pomena stavbe

Avtobusna postaja Nova Gorica MONG 2021-2022

preveritev možnosti spremembe prometnega režima in razširitve ceste do Stare gore zaradi 
povečanega obsega programov v Stari gori in s tem povečanega prometa, obravnava na 
komisiji za dostopnost

Stara Gora MONG 2021

odstranjevanje ovir pred vhodom v stavbo CSD Severna Primorska, Edacenter CSD Severna Primorska redna aktivnost lastna sredstva 6.2.3.3

6.3.3 UKREP : ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI V OKVIRU ZAČASNIH UREDITEV TER IZDAJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ

6.3.4 UKREP : ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI V OKVIRU OPREMLJANJA IN SELITEV PROSTOROV V JAVNI RABI

6.3.5 UKREP : IZVAJANJE UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI OBSTOJEČIH OBJEKTOV V JAVNI RABI
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