Preglednica ukrepov 3: DOSTOPNOST INFORMACIJ
AKTIVNOST

LOKACIJA/PROJEKT (proračunska postavka)

Akcijski načrt dostopnosti MONG 2021-2024
IZVAJALEC

7.2.1 UKREP: IZDELAVA OBLIKOVALSKIH IN DRUGIH PODLOG ZA ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI INFORMACIJ IN OPREME
Ukrep vsebuje izdelavo podlog za ustrezno
označevanje in podajanje informacij na
različnih lokacijah ter vključevanje
strokovnjakov za dostopnost informacij. Z
izvedbo tega ukrepa MONG zagotavlja, da
so ključne informacije pripravljene v
ustrezni obliki, se pojavljajo usklajeno ter na
enak način po celotni občini in s tem
OPIS
posredno zagotavlja dostopnost informacij
UKREPA
za vse.
pregled kataloga urbane opreme z vidika
MONG /izvedbeni prostorski akti/katalog
dostopnosti za funkcionalno ovirane
urbane opreme
MONG

OPIS
UKREPA

Z izvedbo ukrepa MONG skrbi za to, da so
ukrepi, ki so predvideni že v akcijskem
načrtu Celostne prometne strategije MONG
izvedeni tako, da vključujejo vse uporabnike
in da se pri načrtovanju teh načinov
informiranja zagotovi tudi načine, s katerimi
bodo do informacij, ki so pomembne za
samostojno uporabo potniškega prometa,
lahko prišli slepi in slabovidni, gluhi in
naglušni, ljudje s težavami pri razumevanju
informacij in s pomanjkljivim znanjem pri
uporabi tehnologij.
Pobuda za prilagoditev voznih redov
funkcionalno oviranim potnikom,
postavitev tabel z voznimi redi na
avtobusnih postajališčih upravljalcem
medkrajevnih avtobusnih postajališč
avtobusna postajališča na medkrajevnih linijah

VIR FINANCIRANJA (oz. proračunska postavka)

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

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

pregled kataloga pomožnih turističnih
MONG /izvedbeni prostorski akti/katalog
objektov za kratkotrajno nastanitev z vidika pomožnih turističnih objektov za kratkotrajno
dostopnosti za funkcionalno ovirane
nastanitev
izdelava zasnove tipskega avtobusnega
postajališča za mestni promet ter izdelava
strokovne podlage »Zasnova dostopnega
sistema obveščanja v javnem potniškem
prometu«
MONG
7.2.2 UKREP: IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI INFORMACIJ V ZVEZI Z JAVNIM POTNIŠKIM PROMETOM

ROK IZVEDBE

POSTOPEK

DELNO IZVEDENA IZVEDENA OPOMBE
Ko se
Če je izvajalec MONG, se
Letnica:
aktivnost
navede, po katerem
obrazložitev, zakaj zaključi, se
postopku se izvaja
še ni zaključena
zapiše
aktivnost (poglavje 7.1)
letnico

2021

MONG 08009

7.1.2

MONG

2021

MONG 08009

7.1.2

MONG

2021-2022

MONG izvedba v okviru CTN

7.1.2

MONG

Pobuda KS OzeljanŠmihel, ni v
pristojnosti MONG,
ampak MZI DRI Linijske proge

2021

Prilagoditev mestnega voznega parka
senzorno oviranim: zagotavljanje informacij
na vozilih (npr. informacije o naslednjih
postajah) tako v zvočni kot vizualni obliki.
MONG
MONG, koncesionar
2021
Priprava lahko razumljivih informacij v
okviru ozaveščevalnih akcij za povečanje
uporabe javnega prevoza in drugih oblik
MONG/Akcije na področju trajnostne mobilnosti
mobilnosti
in varstva okolja
MONG
redna aktivnost
7.2.3 UKREP: IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI USMERJEVALNIH SISTEMOV, TURISTIČNIH INFORMACIJ IN DRUGIH INFORMACIJ ZA JAVNOST

1

vključeno bo v razpis za novo koncesijo

7.1.1

MONG 08004

7.1.1
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OPIS
UKREPA

Z izvedbo ukrepa se izboljšuje orientacija
uporabnikov v ustanovah, mestu in celotni
občini. Informacije, ki omogočajo
orientacijo v stavbah, turistične informacije
in informacije za splošno javnost postanejo
dostopne vsem, ustrezno so označene tudi
posebne poti, ki omogočajo dostop gibalno
oviranim.
Presoja dostopnosti informacij izvedbenega
scenarija projekta Infoteka na Gradu
Rihemberk
Grad Rihemberk /Grevislin
Grad Rihemberk/ LAS Vzpostavitev gradu
Presoja dostopnosti informacij,
Rihemberk kot središča trajnostnega turizma
interpretacijske in druge opreme
Goriške
Priprava informacij za javnost o
ozaveščevalnih akcijah v dostopnih oblikah svetovanje izvajalcu in pregled z vidika
dostopnosti informacij za vse skupine
(priprava lahko berljivih in razumljivih
MONG/Program varstva okolja in prilagajanja na
informacij)
podnebne spremembe
Oblikovanje zgibanke Poti aleksandrink svetovanje izvajalcu v zvezi z dostopnostjo
informacij (priprava lahko berljivih in
razumljivih informacij)
Pot aleksandrink - 1. krog
Pregled načrta urejanja kontejnerskih mest
in ekoloških otokov, dopolnitve z vidika
dostopnosti informacij
MONG
Pregled dokumentacije za ureditev krožne
tematske poti ob reki Soči z vidika
dostopnosti informacij za vse
MONG/ EZTS GO- Projekt Soča/Isonzo
Pregled dostopnosti informacij na
informacijskih tablah z vidika dostopnosti za
vse
MONG- 2 lokaciji / LAS - konjeniške poti
Vključitev zavez iz SND v prijavo na projekt/
pregled projekta in izdelkov z vidika
MONG/ LAS "Ohranjanje naravne in kulturne
dostopnosti informacij
identitete Vipavske doline"
Izvedba večjega napisa na vhodu v stavbo
Izdelava novega urnika na vhodnih vratih
Označitev napisov na oglasni deski s
primerno velikostjo pisave
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MONG

2021

MONG 10207

7.1.1

MONG

2021

MONG 07311 LAS

7.1.1

MONG

redna aktivnost

MONG 08003

7.1.1

MONG

2021

MONG 07340

7.1.1

MONG

2021

MONG 07054

7.1.2

MONG

2021

MONG 07268

7.1.1

MONG

2022

MONG OB084-19-0035

7.1.1

MONG, Zavod za turizem

2021

MONG OB084-20-0035

7.1.1

CSD Severna Primorska
Mladinski center Nova Gorica

CSD Severna Primorska
Mladinski center Nova Gorica

2021
2021

lastna sredstva
lastna sredstva

UNITRI

UNITRI

2021

lastna sredstva

2021

lastna sredstva

2021

lastna sredstva, MDDSZ

2021

MONG 07311 LAS

7.1.1

2021

MONG 07318

7.1.2

izvedba usmerjevalnih tabel do prostorov KS Nova Gorica, Erjavčeva 4
KS Nova Gorica
izvedba usmerjevalnih tabel (namestitev
večjega kontrastnega napisa VDC Nova
Gorica, kontrastna označitev zvoncev in
namestitev usmerjevalne table od vhoda
do informacijske točke)
VDC Nova Gorica, Enota Sedejeva
VDC Nova Gorica
7.2.4 UKREP: PRILAGODITEV SPLETNIH STRANI, E- SISTEMOV IN MOBILNIH APLIKACIJ JAVNIH USTANOV

OPIS
UKREPA

Prilagoditev spletnih strani javnih ustanov in
drugih organizacij v skladu s standardom
WCAG 3 in Zakonom o dostopnosti spletišč
in mobilnih aplikacij (2019).
Presoja dostopnosti spletne strani s
splet LAS Vzpostavitev gradu Rihemberk kot
svetovanjem
središča trajnostnega turizma Goriške
Pregled dostopnosti informacij in storitev
pri vzpostavitvi sistema Mestna kartica tako
da bo Mestna kartica dostopna vsem
MONG/ Mestna kartica

MONG
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posodobitev spletne strani s prilagoditvami
za dostopnost
splet
posodobitev spletne strani s prilagoditvami
za dostopnost
splet
7.2.5 UKREP: NABAVA OPREME IN PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI INFORMACIJ
Nabava opreme za izboljšanje dostopnosti
informacij v javnih ustanovah in objektih v
javni rabi (npr. vgradnja ali nabava slušnih
zank, nadgradnja dvigal z zvočno opremo ali
slušnimi zankami, vgradnja zvoncev za
OPIS
priklic pomoči osebja, priprava povzetkov v
UKREPA
lahko berljivi obliki itd.).
nabava prenosnih mikrofonov za boljšo
slišnost (FM sistem?)
UNITRI

Akcijski načrt dostopnosti MONG 2021-2024

UNITRI

2021

lastna sredstva

PO-MOČ

2021

lastna sredstva

UNITRI

2021

lastna sredstva
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