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Občina Vojnik  je skupaj s portalom  

mojaobcina.si v okviru prilagoditve 

spletne dostopnosti za ljudi z 

različnimi invalidnostmi (Direktiva 

(EU) 2016/2102 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter ZDSMA 

- Zakon o dostopnosti spletišč in 

mobilnih aplikacij) prilagodila 

spletno stran www.vojnik.si za 

ranljive ciljne skupine.  

 

Verjetno ste že kdaj naleteli na spletno 

stran, ki je niste mogli odpreti ali si 

je pravilno ogledati. Mogoče je bila 

pisava neberljiva ali pa vaš brskalnik 

ni bil posodobljen in vsebina ni 

bila vidna. V takšnim situacijah je 

še posebej otežen dostop do spleta 

ranljivim ciljnim skupinam. V ožjem 

pomenu ranljive skupine predstavljajo 

gibalno ovirane, slepe in slabovidne, 

gluhe in naglušne osebe ter osebe s 

težavami v duševnem zdravju. 

 

Prilagojena spletna stran  je zasnovana 

tako, da jo lahko brez dodatnih 

sprememb ali prilagoditev uporablja 

čim več ljudi. To pomeni domišljen 

in preprost dizajn ter upoštevanje 

spletnih standardov, ki jih sestavlja 

niz pravil, ki določajo, kako naj bo 

splet dostopen. Kaj vse smo in bomo 

spremenili? Fotografijam letakom in 

vsem slikovnim materialom bomo 

dodajali opis – tekst, da lahko bralnik 

zaslona, ki ga uporabljajo slabovidni 

in slepi, prebere informacije, ki so 

posredovane na letaku, ta je drugače 

zanj le nevidna slika. Na desni 

stani ob glavnem meniju je zdaj 

velik rdeč gumb (znak invalida), 

ki ponuja možnosti izbire različnih 

orodij za dostopnost (povečanje 

pisave, sivine, kontrast, svetlost 

…). Najpomembnejše informacije 

je mogoče najti že na prvi strani, na 

primer iskalnik, družabna omrežja, 

zemljevid strani … To pomeni tudi, 

da je spletna stran prilagojena za vse 

naprave, s katerimi dostopamo do nje – 

namiznemu računalniku, prenosniku, 

tablici ali telefonu. Občina Vojnik se 

kot invalidom prijazna občina želi na 

svojem spletišču še posebej približati 

ranljivih skupinam in jih aktivno 

vključiti, da preko olajšanega dostopa 

spremljajo utrip v občini in uporabljajo 

spletne storitve. 

Na desni stani ob glavnem meniju je velik rdeč gumb (znak invalida).


