
 

1 
 

Družbena odgovornost je tudi skrb  
za invalide in uporabnike z motnjami vida 

MV, 19.9.2017 

Družbena odgovornost je eno izmed pomembnih poslanstev našega podjetja.  Posebno skrb imamo 
tudi za invalide in uporabnike z motnjami vida. Že v letu 2011 smo, kot prvo  komunalno podjetje v  
Sloveniji, našo spletno stran prilagodili za prikaz primeren tudi za slepe in slabovidne uporabnike. V  
letošnjem letu smo spletno stran povsem prenovili za podporo novim tehnologijam in mobilnim 
napravam. Ponosni smo, da smo to izvedli sami z lastnimi kadri in še posebej, da jo je  prenovil  naš 
sodelavec,  invalid s cerebralno paralizo kot diplomsko delo.   

Novo spletno stran  mb-vodovod.si še dopolnjujemo in ji dodajamo nove funkcionalnosti. Ena prvih je 
bila ponovna prilagoditev za uporabnike z motnjami vida.  V sodelovanju z Medobčinskim društvom 
slepih in slabovidnih Maribor smo dodatno prilagodili še pošiljanje računov za naše storitve vodarine 
v obliki primerni  za slepe in slabovidne uporabnike.  

Spletna stran prilagojena za slepe in slabovidne 
Lepa oblika, fotografije, barve in animacije uporabnikom z motnjami vida ne koristijo veliko. Želijo 
predvsem informacije o določeni vsebini in posebej cenijo če le-te lahko pridobijo sami.  Spletna 
stran v načinu za slepe in slabovidne je tako zelo poenostavljena. Slike so izklopljene, barve 
prilagojene, prikazana so samo besedila. Prikazane so  osnove informacije. Takšen način omogoča 
slabovidnim lažje branje, namenskim računalniškim programom za pretvorbo besedila v govor pa 
večji učinek. Preklop iz klasičnega načina v  način za slepe in slabovidne se izvede z ikono prečrtanega 
očesa na vrhu strani ali preko podstrani za slepe in slabovidne.  

 

Ikona za preklop v način za slepe in slabovidne 
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 Primer prikaza  običajnem načinu in načinu za slepe in slabovidne: 
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Pošiljanje računov za storitve vodarine 
Položnica ima standardno in predpisano obliko zato prilagoditev za slepe in slabovidne ni mogoča. 
Vsakega uporabnika pa zanimajo predvsem osnovni podatki: za katero storitev je dobil račun, 
kolikšno količino vode je porabil,  kolikšen je znesek in do kdaj ga je potrebno poravnati. V 
sodelovanju z MDSS-MB smo spoznali, da obstajata dve kategoriji uporabnikov: eni poznajo Braillovo 
pisavo, drugi pa ne. Slednjim pomaga sodobna tehnologija. Računalniški program  prebere besedilo 
in jo spremeni v govor. Prvi način je torej še »analogen«, drugi pa  »digitalen«.  Odločili smo se da 
bomo podprli obe obliki. 

Obvestilo v Braillovi pisavi  
Prvi skupini, v sodelovanju z društvom MDSS-MB, v kuverti poleg klasičnega računa s položnico 
priložimo obvestilo v Braillovi pisavi. Obvestilo vsebuje osnovne podatke o računu. 

 

Obvestilo po elektronski poti 
Uporabniki, ki so se naročili na obvestilo po elektronski poti, dobijo po elektronski pošti standardni e-
račun (pdf datoteka in xml datoteka). Na predlog društva MDSS-MB pa  dodatno  še priložimo 
datoteko v Word obliki, ki vsebuje osnovne podatke o računu. Ker se računalniški program-bralnik, ki 
pretvarja besedilo v govor, ob klasični predpisani obliki zmede, je PDF datoteka neuporabna, koristna 
pa je word datoteka, ki jo brez težav prebere.   
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Elektronskemu računu je priložena datoteka v word obliki 

 

Uporaba  
Pošiljanje računov za uporabnike z motnjami vida smo dali uporabo v septembru 2017.  
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