IZJAVA O DOSTOPNOSTI (ZDSMA)
Zadnja aktualizacija: november 2020.
SPLOŠNO
Glasbena šola Slovenske Konjice si prizadeva, da bi bile njene storitve dostopne osebam z različnimi
oblikami oviranosti, in da bi zagotovila, da je njeno spletno mesto enostavnejše za uporabo in
dostopnejše za vse, z močnim prepričanjem, da prizadevanja za dostop do spletnih mest pomagajo
vsem uporabnikom in da ima vsak človek pravico do življenja z dostojanstvom, enakostjo, udobjem in
neodvisnostjo.
DOSTOPNOST NA GSSLOVENSKEKONJICE.SI
www.gsslovenskekonjice.si omogoča dostop do pripomočka za spletno dostopnost UserWay, ki ga
poganja poseben strežnik za dostopnost. Programska oprema www.gsslovenskekonjice.si omogoča
izboljšanje skladnosti s smernicami za dostopnost do spletnih vsebin (ZDSMA).
OMOGOČANJE MENIJA ZA DOSTOPNOST
Meni za dostopnost na www.gsslovenskekonjice.si lahko omogočite s klikom ikone menija za ljudi s
posebnimi potrebami, ki se prikaže na strani. Po sprožitvi menija za dostopnost počakajte trenutek,
da se meni za ljudi s posebnimi potrebami naloži v celoti.
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Glasbena šola Slovenske Konjice si še naprej prizadeva za nenehno izboljševanje dostopnosti svojega
spletnega mesta in storitev v prepričanju, da je naša kolektivna moralna obveznost omogočiti
nemoteno, dostopno in neovirano uporabo tudi za nas osebe z različnimi oblikami oviranosti. V
stalnih prizadevanjih za nenehno izboljševanje in odpravljamo težave z dostopnostjo,
www.gsslovenskekonjice.si redno pregledujemo, da prepoznamo in odpravimo vse možne ovire za
dostopnost na naši spletni strani. Kljub prizadevanjem, da bi bile vse strani in vsebine na spletnem
mestu www.gsslovenskekonjice.si v celoti dostopne, nekatere vsebine morda še niso bile popolnoma
prilagojene najstrožjim standardom dostopnosti.
TUKAJ ZA VAS
Če imate težave s katero koli vsebino na www.gsslovenskekonjice.si ali potrebujete pomoč pri
katerem koli delu našega spletnega mesta, se obrnite na nas v običajnem delovnem času, kot je
opisano spodaj, in z veseljem vam bomo pomagali.
KONTAKTIRAJ NAS
Če želite prijaviti težavo z dostopnostjo, imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč, se
obrnite na Glasbena šola Slovenske Konjice; e-naslov: info@gsslovenskekonjice.si

