Preglednica ukrepov 1: DOSTOPNOST SPLOŠNO
AKTIVNOST

Akcijski načrt dostopnosti MONG 2021-2024

LOKACIJA/PROJEKT (proračunska postavka)

IZVAJALEC

ROK IZVEDBE

VIR FINANCIRANJA (oz. proračunska postavka)

POSTOPEK

DELNO IZVEDENA IZVEDENA OPOMBE

Leto v katerem je
aktivnost
Če je izvajalec MONG in je znana proračunska
planirana. Če leto
postavka, se navede proračunsko postavko. V primeru
ni natančno znano,
drugih izvajalcev se navede "lastna sredstva"
se navede
obdobje.

Če je izvajalec
MONG, se navede,
letnica:
po katerem
obrazložitev, zakaj
postopku se izvaja
še ni zaključena
aktivnost
(poglavje 6.1)

MONG

redna aktivnost

MONG 07240

6.1

vključevanje zavez iz Strateškega načrta dostopnosti v pripravo projektov, da MONG/ Priprava mednarodnih in regionalnih
sta dostopnost in vključevanje invalidov upoštevana že v projektnih predlogih projektov

MONG

redna aktivnost

MONG09064

6.1

pregled dokumenta novelacije Trajnostne urbane strategije z vidika
dostopnosti in upoštevanje SND pri pripravi TUS

MONG

2021

MONG 07274

6.1

MONG

2021

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

5.2.1 UKREP: ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI V OKVIRU PRIPRAVE TEMELJNIH DOKUMENTOV
Z izvedbo ukrepa občina zagotavlja, da bo v okviru priprave strateških in z
njimi povezanih izvedbenih dokumentov ter strokovnih podlag Mestne občine
OPIS UKREPA
Nova Gorica (ter vseh organov in javnih podjetij katerih (so)-ustanoviteljica je
MONG), ki usmerjajo razvoj Mestne občine Nova Gorica zagotovila skladnost
s Strateškim načrtom dostopnosti.
POSTOPKI
6.1 Zagotavljanje dostopnosti v okviru priprave strateških dokumentov
vključevanje SND v prijave projektov , da se vanje vključi rešitve, ki dosledno
MONG /Priprava projektov
upoštevajo dostopnost

MONG/ TUS- priprava izvedbenega načrta in
prioritetnih projektov

vključitev SND v revizijo CPS MONG, pregled dokumenta z vidika dostopnosti MONG

Cankarjevo naselje NG/ Celovita prenova
MONG, Svet za invalide
Cankarjevega naselja
priprava strokovnih podlag za trajnostno urejanje prometa, ki upoštevajo tudi Šempas, Solkan, Kidričeva ulica/Strokovne podlage
MONG
potrebe in zahteve funkcionalno oviranih ljudi
za trajnostno urejanje prometa
sodelovanje pri pripravi / pregled strateškega dokumenta Parkirna politika
urbano območje MONG/Parkirna politika
MONG
urbanega območja MONG z vidika dostopnostiI, vključitev protokola za
urbanega območja MONG
označevanje parkirnih mest za invalide v PPUO MONG
MONG/Strateški prostorski akti, Izvedbeni
upoštevanje Strateškega načrta dostopnosti pri pripravi sprememb OPN in
prostorski akti, Projektna dokumentacija in študije MONG
strokovnih podlag za poselitev ter pripravi OPPNjev
posameznih OPPN
pregled dokumentacije za vzpostavitev novega čezmejnega kulturnega centra
MONG
z vidika dostopnosti (preveritev dokumentacije, obstoječe lokacije kulturnega MONG/ Kulturni center
doma in možnosti selitve)
vključitev SND v projektno nalogo za urbanistično zasnovo ureditve vaškega
Lokve/Ureditev vaškega jedra Lokve
MONG
jedra
vključevanje oseb z oviranostmi v aktivnosti Pisarne za urbano prenovo

1

6.1

2024

MONG 07281

6.1

2021- 2024

MONG 07030

6.1

2021

MONG 07035

6.1

2021- 2024

MONG 08008 / 08009 / 07121

6.1

2021 - 2024

MONG/10124

6.1

2021 - 2022

MONG 09081

6.1

Ko se
aktivnost
zaključi, se
zapiše
letnico

