IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI HRVATSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE ĐURO
SUDETA GAREŠNICA
Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica obvezna je osigurati pristupačnost svojih
mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za
pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU)
2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija
tijela javnog sektora.
Ova izjava primjenjuje se na mrežnu lokaciju Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta Garešnica na
adresi http://knjiznica-ds-garesnica.hr/

Status usklađenosti
Mrežna lokacija Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta Garešnica djelomično je usklađena sa
Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog
sektora
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene u obliku testiranja
pristupačnosti

Nepristupačan sadržaj očituje se u slijedećim dijelovima:
MOGUĆNOST OPAŽANJA
-poveznice na početnoj traci nisu dostatno istaknute
-pojedine poveznice nemaju prikladan opis
OPERABILNOST
Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone nisu dovoljno velika za
korisnike s motoričkim teškoćama
Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati
čitačima zaslona
-Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana
STABILNOST
U pojedinim Internet preglednicima i na pojednim platformama sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti
način

PODIZANJE RAZINE PRISTUPAČNOSTI
Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica će provesti korektivne mjere za rješavanje
problema nepristupačnog sadržaja informacijskog sustava u maksimalnoj mogućoj mjeri.

PRIPREMA OVE IZJAVE
Izjava je sastavljena 21.rujna 2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s
Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i

mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU)
2018/1523.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, da o tome obavijeste
Hrvatsku knjižnicu i čitaonicu Đuro Sudeta Garešnica.
Sve upite vezane uz pristupačnost informacijskog sustava Hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta
Garešnica korisnici mogu uputiti u radno vrijeme Knjižnice .Knjižnicu je moguće kontaktirati :
-e-mail: gradska.knjiznica.garesnica@gmail.com
-tel: o43/445-297; 445-299
-adresa: Hrvatska knjižnica i čitaonica Đuro Sudeta Garešnica;Vladimira Nazora 3 43280 Garešnica
Hrvatska knjižnica i čitaonice Đuro Sudeta Garešnica dužna je na upit , obavijest ili zahtjev korisnika
vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti ili
zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtjeva odgodu, obavijestiti o
naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikov zahtjev ili obavijest.

INSPECIJSKI NADZOR
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje
tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je
Povjerenik za informiranje republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o
pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku putem telefona broj 01
5609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupačnost@pristupinfo.hr

