
 

 

Izjava o dostopnosti 

Urad predsednika Republike Slovenije se zavezuje, da bo omogočal dostopnost svojega 

spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče UP-RS.SI. 

Zavezanost k doseganju dostopnosti 

Vsem obiskovalcem in uporabnikom našega spletišča želimo omogočiti enakovreden dostop 

do vsebin. Za zagotavljanje dostopnosti spletišča so bile sistemsko že zagotovljene nekatere 

prilagoditve. 

Stopnja skladnosti 

Spletišče UP-RS.SI trenutno še ni popolnoma skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in 

mobilnih aplikacij. Pomanjkljivosti in izjeme so navedene v nadaljevanju. 

Nedostopna vsebina 

Spletišče UP-RS.SI je zelo obsežno in vsebuje več tisoč spletnih strani. Njegovo dostopnost 

nenehno spremljamo in izboljšujemo. Čeprav si prizadevamo za visoko raven skladnosti 

(analiza je pokazala 78 % skladnost), pa spletišče in nekatere vsebine še ne izpolnjujejo vseh 

zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Navajamo nekaj pomanjkljivosti, ki jih bomo v sodelovanju s strokovnjaki v najkrajšem času 

odpravili: 

a) neskladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij: 

○ vse slike še niso opremljene z nadomestnim besedilom, 

○ omejeno število elementov je še predstavljeno na način, ki onemogoča 

uporabo bralnika zaslona, 

○ nekateri elementi imajo premajhen kontrast in še ne izpolnjujejo zahtev glede 

dostopnosti, 

○ manjka preprostejša navigacija za uporabnike bralnikov zaslona in tiste 

uporabnike, ki do vsebin dostopajo le s tipkovnico, 

○ osnovni jezik strani še ni določen, 

○ prisotna je uporaba ‘area’ elementa, ne da bi bil uporabnik opozorjen na 

odpiranje nove spletne povezave, 
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○ oznake na vnosnih poljih so še prazne, 

 

b) nesorazmerno breme: 

○ spletišče še ni zasnovano odzivno in trenutno še ne omogoča ustreznega 

prilagajanja postavitve vsebine ločljivosti zaslona. Doseganje višje skladnosti 

glede odzivne zasnove spletišča bo odpravljeno s temeljito prenovo sedanjega 

spletišča, 

 

c) vsebina ne spada na področje uporabe veljavne zakonodaje: 

○ predhodno posnete medijske vsebine, objavljene pred 23. 9. 2020 se Zakon o 

dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ne uporablja. 

Priprava izjave o dostopnosti 

Ta izjava je bila pripravljena 23. septembra 2020 na podlagi zunanje ocene skladnosti 

spletišča. Dejanska ocena skladnosti spletišča je bila pripravljena na podlagi samoocene ter 

zunanje ocene skladnosti spletišča. 

Povratne in kontaktne informacije 

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču  UP-RS.SI, 

kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, 

občasno naletijo na težave z dostopnostjo. 

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in 

mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po 

navadni ali elektronski pošti na naslov Urada predsednika Republike Slovenije: 

Urad predsednika Republike Slovenije 
Erjavčeva ulica 17 
1000 Ljubljana 

● telefon: 01 478 12 09  
● e-pošta: gp.uprs@predsednik.si 

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku 
ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili datum odgovora in razloge 
za zakasnitev. 
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V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski 
pošti na naslov: gp.uiv@gov.si. 

Ministrstvo za javno upravo 
Uprava za informacijsko varnost 
Inšpekcija za informacijsko družbo 
Tržaška cesta 21  
1000 Ljubljana 

● 01 478 47 78 
● gp.uiv@gov.si 
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