
 
 
Številka:  21-2023 

Datum: 20. 4. 2023 

Zadeva: Izjava o dostopnosti spletne strani Lekarne Kočevje 

1. Uvod 

Obiskovalcem spletne strani javnega zavoda Lekarna Kočevje želimo dobro uporabniško izkušnjo, 
zato se v zavodu zavezujemo omogočati ustrezne prilagoditve spletišča v skladu z Zakonom o 
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Lekarne Kočevje www.lekarna-kocevje.si. 

2. Storitve za dostopnost 

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot 
so: 

• odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona), 
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem), 
• predvidljivo delovanje spletišča, 
• povečanje za 500%, pri čemer ne pride do izgub pri vsebini ali funkcionalnostih, 
• dostopnost preko tipkovnice, 
• spletišče ne vsebuje utripajočih vsebin, 
• vse podstrani imajo ustrezne opisne URL naslove, tako da lahko tudi po teh naslovih 

uporabnik vedno ve, na kateri podstrani se nahaja, 
• uporabniki lahko do spletne strani dostopajo z vsemi brskalniki, 
• uporabniki lahko spletišče pregledujejo na mobilnih telefonih. 

Posamezne možnosti izbire prilagoditve dostopnosti na spletnih straneh lahko omogočite s klikom 
ustrezne ikone menija za ljudi s posebnimi potrebami, ki se prikaže v levem delu strani. Po sprožitvi 
menija za dostopnost počakajte trenutek, da se ustrezna prilagoditev za ljudi s posebnimi potrebami 
naloži v celoti. 

3. Stopnja skladnosti 

Spletišče Lekarne Kočevje je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. 
Preko spletišča Lekarne Kočevje je dostopno veliko število dokumentov, za katere se trudimo, da so v 
dostopni obliki. Kljub temu zaradi nesorazmernega bremena nekatere objavljene vsebine ne 
izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih 
aplikacij. 

Primeri takih vsebin so: 

• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, 
• programsko generirani dokumenti, 
• različne kompleksne tabele s podatki. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718
https://www.lekarna-kocevje.si/


 
 
Med te izjeme spadajo Odlok o ustanovitvi zavoda, letna poročila, organigram in druge tovrstne 
vsebine, ki morajo biti objavljene v skladu z drugimi zakoni in bi predelava predstavljala 
nesorazmerno breme. Navedene vsebine se nanašajo na zelo majhne in ozko specializirane skupine 
uporabnikov, med katerimi za zdaj še nismo zaznali težav z dostopnostjo, vendar se v Lekarni 
Kočevje kljub temu trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolje prilagojene morebitnim 
uporabnikom, ki pripadajo ranljivim skupinam. 

4. Dostopne alternative 

Vse informacije, ki so dostopne na spletišču Lekarne Kočevje, lahko uporabniki lekarniških storitev 
dobijo: 

1. osebno v enotah Lekarne Kočevje: 

• Lekarna Kočevje, Roška c. 16, 1330 Kočevje 
• Lekarna v Trgovskem parku Kočevje, Kolodvorska c. 6, 1330 Kočevje 

2. na elektronskem naslovu: info@lekarna-kocevje.si 

3. telefonsko: 01 893 16 13 

5. Priprava izjave o dostopnosti 

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 22. septembra 2020. 

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 20. aprila 2023. 

6. Povratne in kontaktne informacije 

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko uporabniki pri brskanju po spletišču Lekarne Kočevje  
kljub prizadevanjem, da bi bile vse 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 Lekarne Kočevje. 

7. Izvršilni postopek 

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja: 

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID) 

Davčna ul. 1 

1000 Ljubljana 

Telefon: 01 555 58 48 

E-pošta: gp.irsid@gov.si 
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Priloga Izjavi o dostopnosti: 
 
 
 

Ocena nesorazmernega bremena o dostopnosti 

spletne strani javnega zavoda Lekarna Kočevje 

 

Glede na organizacijo dela v Lekarni Kočevje in izvajanje lekarniške dejavnosti, ki je del zdravstvene 

dejavnosti na primarnem nivoju, ter majhno številčnost obiska spletne strani v primerjavi z osebnim 

obiskom uporabnikov lekarniških storitev v naših enotah trenutno ocenjujemo, da spletna stran še ni 

v celoti prilagojena za uporabo slepim in slabovidnim, gluhim, ljudem z disleksijo in uporabnikom z 

motnjami razumevanja, saj bi bile za zavod finančne posledice nesorazmerne s koristjo za 

uporabnika, oziroma v tem primeru koristi za uporabnika ni, ker lahko do informacij dostopa na 

druge načine, navedene v Izjavi o dostopnosti spletne strani Lekarne Kočevje pod točko 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Petković, mag. farm. 
direktorica 


