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Zadeva: Poziv v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

Spoštovani,

v teh tednih obdobja samoizolacije smo se še bolj intenzivno začeli zavedati, kako pomemben 
je dostop do informacij. S tem pa tudi kako pomembno vlogo imajo digitalizacija in veščine za 
uporabo digitalnih tehnologij. V Sloveniji je preko 110.000 invalidov in drugih oseb z različnimi 
oblikami oviranosti, za katere sta dostop do informacij in dostop do svetovnega spleta še toliko 
bolj pomembna, vendar se ne srečujejo povsod z ustreznimi tehničnimi izvedbami podajanja 
informacij.

V tej luči bi vas želeli opomniti na zahteve Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij 
(Uradni list RS, št. 30/18; v nadaljevanju: zakon), ki je bil sprejet aprila 2018 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351). Rok za prilagoditev spletišč 
po zakonu je 23. september 2020 in rok za prilagoditev mobilnih aplikacij 23. junij 2021.

Skladno z 9. členom zakona Upravna akademija izvaja usposabljanje za zaposlene pri 
zavezancih oziroma druge pripravljavce spletnih strani in mobilnih aplikacij, ki so namenjena 
usposabljanju za ustvarjanje, upravljanje in posodabljanje vsebine spletišč in mobilnih aplikacij. 
Do sedaj je bilo izvedenih pet usposabljanj, kjer je bilo preko 100 udeležencev. V pripravi je tudi 
e-usposabljanje (več informacij na: https://ua.gov.si/), kar nam omogoča, da vam tudi v 
današnjih razmerah lahko nudimo strokovno pomoč.

V Sloveniji vsekakor že obstajajo primeri dobre prakse na tem področju. Takšne so na primer 
spletne strani državnega portala eUprava in strani gov.si. Finančna uprava Republike Slovenije 
je leta 2015 v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije na svojih spletnih 
straneh objavila kratke filme v slovenskem znakovnem jeziku o najpomembnejših vprašanjih 
davčnih zavezancev. V veliki meri so prilagojene tudi spletne strani nekaterih občin, kot je na 
primer Mestna občina Ljubljana. 

VSEM OBČINAM



Pozivamo vas, da tudi v luči razmer zadnjih mesecev, prepoznate pomembnost vključevanja 
vseh državljanov v življenje, ki se v teh dneh pospešeno digitalizira na različnih nivojih, in 
čimprej zagotovite vsaj minimalne standarde, ki so bili vzpostavljeni z nacionalnimi in predpisi 
EU. 

S spoštovanjem,

Boštjan Koritnik
                 Minister

Pripravil/a:
Jasna Močnik
sekretarka

Poslati:
- naslovnikom po elektronski pošti
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