IZJAVA O DOSTOPNOSTI
Spletno mesto VDC Postojna (dostopno na: https://www.vdc-postojna.si/) je zasnovano na
način, ki omogoča dostopnost in dobro uporabniško izkušnjo obiskovalcem spletnega
mesta. To spletno mesto upošteva smernice ravni AA za dostopnost spletnih strani po
standardu WCAG 2.0.
Ta izjava je pripravljena na podlagi Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
(Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A in
189/21 – ZDU-1M).
To spletišče je delno skladno z navedeno zakonodajo z izjemami, kot je to opisano spodaj.
Funkcije dostopnosti
Spletno mesto omogoča dodatne funkcije dostopnosti, ki so na voljo v desnem zgornjem
kotu spletnega mesta in so označene z naslednjim znakom:

V okviru teh funkcij je uporabnikom spletnega mesta omogočeno:
-

Povečanje kontrasta na spletnem mestu,

-

Vzpostavitev negativnega kontrasta (črno ozadje),

-

Vzpostavitev svetlega ozadja,

-

Pretvorba spletnega mesta v sivine,

-

Pretvorba pisave spletnega mesta v čitljivo pisavo (Sans – Serif),

-

Delno je omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

-

Omogočeno je nadomestno besedilo pri opisovanju funkcije povezave,

-

Možnost povečanja pisave in

-

Možnost podčrtanja pisave.

Omogočena je tudi funkcija povečanja in zmanjšanja spletne strani z nastavitvijo bližnjice
(CTRL + in CTRL -).
Obrazci in dokumenti, ki so na voljo na spletnem mestu, so na voljo v pdf formatu. Ta format
je lahko problematičen za slepe in slabovidne, ki uporabljajo bralnik. Ti dokumenti so
objavljeni z namenom nuditi pomoč ostalim uporabnikom. VDC Postojna naproša vse, ki jim
dokumenti niso dostopni naj jim to sporočijo na naslov: info@vdc-postojna.si.
Vsa besedila na spletnem mestu so napisana v jedrnatem in razumljivem jeziku. Izjemo
predstavljajo strokovni termini, ki jih je potrebno uporabiti pri zagotavljanju informacij o VDC
Postojna.
Možnost dodatnih izboljšav
Na spletnem mestu obstaja možnost dodatnih izboljšav, kot je npr. vključitev bralnikov,
prevedba nebesedilnih vsebin v besedilne, zvočni opisi, znakovni jezik, ipd. Zaradi
nesorazmernega bremena VDC Postojna še ni izvedel vseh ukrepov, ki bi omogočali boljšo
uporabniško izkušnjo vsem uporabnikom interneta.

Za vsebino, ki, zaradi nesorazmernega bremena, še ni prilagojena z izboljšavami,
zagotavljamo alternativne dostope tako da nas kontaktirate na kontakte v spodnji točki.
Kontakt in informacije:
Če imate kakršnokoli vprašanje glede dostopnosti ali iamte težave z dostopanjem do
vsebine na naši spletni strani, nas lahko kontaktirate na:
tel. št.: 05 720 45 70 – v okviru rednega delovnega časa,
e-pošta: info@vdc-postojna.si.

Na vaša obvestila bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. V kolikor bo zaradi večjega
obsega zahteve trajalo dlje časa, da zahtevo razrešimo, vas bomo obvestili o predvidenem
roku za odgovor.
Nadzor
Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja
izvaja:
Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška 21
1000 Ljubljana
•

01 478 83 84

•

gp.ijs@gov.si

Datum objave spletnega mesta:
Spletno mesto je bilo objavljeno: 02.02.2004.
Datum priprave izjave:
Izjava je bila pripravljena dne 22.12.2020 na podlagi samoocene (metoda iz prve alineje
točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523).
Izjava je bila posodobljena 7.7.2022.

