
 Naša zavezanost k 
dostopnosti za vse 
V okviru svoje politike si prizadevamo, da v informacijah,  
ki so zagotovljene na spletnih mestih in v mobilnih  
aplikacijah našega podjetja, lahko v celoti uživa čim širša  
ciljna skupina, vključno z osebami z invalidnostjo.  
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Spletna mesta in mobilne aplikacije našega podjetja si prizadevajo biti v skladu z merili uspešnosti za raven A in AA ter z zahtevami glede skladnosti Smernic 
za dostopnost spletnih vsebin 2.1 (WCAG), kot sta objavila inštitut World Wide Web Consortium (W3C) in pobuda za spletno dostopnost (WAI). 

— Distribuiramo to politiko in zagotavljamo usposabljanja za svojo delovno silo, vključno s tistimi, ki oblikujejo, razvijajo, vzdržujejo, upravljajo ali so kako drugače 
odgovorni za vsebino in obliko spletnih mest in mobilnih aplikacij našega podjetja. 

— Izvajamo redna preskušanja dostopnosti spletnih mest in mobilnih aplikacij podjetja. 

— Redno ocenjujemo in pregledujemo spletna mesta in mobilne aplikacije svojega podjetja, s čimer zagotavljamo dostop osebam z invalidnostjo. Sem med 
drugim štejemo osebe, ki: 

— uporabljajo bralnike zaslona ali interaktivno programsko opremo, ki se upravlja prek glasu, 

— za vnos podatkov in krmarjenje po spletnih mest uporabljajo samo ali pretežno tipkovnice, 

— uporabljajo izhodne naprave za Braillovo pisavo, 

— uporabljajo zaslonske tipkovnice, 

— uporabljajo programsko opremo za povečevanje besedila, 

— potrebujejo možnost prilagajanja velikosti in/ali barve pisave za ogled spletnih strani, 

— potrebujejo zvočni opis za dostop do videovsebin, 

— potrebujejo napise za dostop do zvočnih in vizualnih gradiv. 

— Določili smo vodjo in vodilno ekipo za dostopnost podjetja, ki sta seznanjena z dostopnostjo, smernicami WCAG in sta na voljo kot vira za spletna mesta in 
mobilne aplikacije našega podjetja. 

— Združili smo se z družbo eSSENTIAL Accessibility kot partnerjem za digitalno dostopnost, da lahko njihovo platformo Accessibility uporabimo kot storitev pri 
ocenjevanju, popravljanju in stalnem vzdrževanju spletnih mest in mobilnih aplikacij našega podjetja. S tem partnerstvom zagotavljamo podporno tehnologijo 
posameznikom z invalidnostjo, kar med drugim vključuje slabovidnost in okvare motoričnih sposobnosti. Aplikacija, ki je predstavljena s prepoznavno ikono na 
naših spletnih mestih, vključuje orodja, kot so zamenjave miške in tipkovnice, prepoznavanje glasu, omogočanje govora, prostoročno krmarjenje/krmarjenje 
brez dotika in drugo. Ta tehnologija zagotavlja pomoč pri krmarjenju in interakcijah na spletnih mestih ter služi kot dodatna pomoč in komunikacijska podpora, 
ki ju zahteva ADA. 

— Zagotoviti želimo, da neodvisni dobavitelji preverijo dostopnost vsebine, ki jo razvijajo za spletna mesta in mobilne aplikacije našega podjetja. 

— Upoštevajte, da lahko spletna mesta in mobilne aplikacije našega podjetja preusmerjajo na spletna mesta in mobilne aplikacije neodvisnih ponudnikov, ki jih ne 
upravljamo in z njimi nismo neposredno povezani, oz. so v interakciji s temi spletnimi mesti in mobilnimi aplikacijami. 

— Medtem ko si bomo še naprej prizadevali za dostopnost spletnih mest in mobilnih aplikacij svojega podjetja, želimo pridobiti povratne informacije obiskovalcev 
glede možnih načinov izboljšanja dostopnosti. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/

