
Zapisnik 1. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost

Datum in lokacija: petek, 30. september 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 11:00 – 12:15

Prisotni: Neja Samar Brenčič (IZRIIS), Eduard Filipas (RHEA), Matjaž Medvešek (MISSS), Igor Miljavec 

(MDSSNG), Tilen Škraba (A11y.si), Ana Zakrajšek (SIMBIOZA) in Simon Delakorda (INePA)

Odsotnost upravičila: Maša Malovrh (Beletrina)

DNEVNI RED SESTANKA IN PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Uvodni pozdrav in kratke predstavitve udeležencev

Prisotni so uvodoma predstavili svoje organizacije in njihovo delo na področju digitalne dostopnosti.

Ni bilo sprejetih sklepov.

AD2) Pogovor o problematiki digitalne dostopnost

Prisotni so izpostavili naslednje izzive na področju digitalne dostopnosti:

- slabo poznavanje in neupoštevanje standarda spletne dostopnosti WCAG in drugih protokolov, 

certifikatov in mehanizmov s strani razvijalcev spletnih strani in pripravljavcev javnih razpisov, ki financirajo 

projekte spletne dostopnosti;

- odsotnost neodvisnega nadzora nad spletno dostopnostjo javnih institucij in izvajanjem zakona o 

dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij;

- slaba informiranost vseh zavezancev za spletno dostopnost, da so poleg spletnih strani strani odgovorni 

tudi za dostopnost aplikacij;

- podizobraženost na vseh področjih o tem, kaj je digitalna dostopnost;

- nepoznavanje primerov dobrih praks, primerov in raziskav na področju digitalne dostopnosti, 

- dostopnost ni zagotavljena vsem kategorijam ciljnim skupinam (npr. situacijska oviranost);

- nezadostna podpora deležnikom v javnem in NVO sektorju, ki razvijajo produkte, ki bi morali biti digitalno 

dostopni;

- nepovezanost deležnikov, ki se ukvarjajo z digitalno dostopnostjo ter neobstoj skupnih smernic in 

standardov delovanja v isti smeri;

- slabo razvita komunikacija z uporabniki na terenu pri pridobivanju povratnih informacij o težavah s 

spletno dostopnostjo;
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- problematika dostopnosti programske in strojne opreme (pogoji za digitalno dostopnosti) ter IKT 

opremljenost z vidika roka uporabe računalniške opreme;

- slabo razvite digitalne veščine nevladnih organizacij za uporabo in nastavitev računalniških programov.

Ni bilo sprejetih sklepov.

AD3) Predlagane aktivnosti na področju digitalne dostopnosti

Prisotni so predlagali naslednje aktivnosti na področju digitalne dostopnosti:

- vzpostavitev spletne strani za argumentirano opozarjanje in izpostavljanje nedostopnih javnih spletišč in 

mobilnih aplikacij  (najprej mehak pristop skozi zgodbe uporabnikov, nato pravno formalno);

- razvoj cenovno ugodne naprave za spletno dostopnost slabovidnih;

- izvedba usposabljanja za članice mreže NVO-VID na temo digitalne dostopnosti;

- oblikovanje skupnega pristopa nevladnih organizacij na področju ozaveščanja in izobraževanja ciljnih 

skupin o digitalni dostopnosti (kaj pomeni dostopnost vs. nedostopnost, usklajene in preverjene 

informacije, znanja, raziskave, prakse, standardi na enem mestu itd.). 

Sklep (1-1): A11y.si in Beletrina organizirata usposabljanje za članice mreže NVO-VID na temo spletne 

dostopnosti in standardov v mesecu novembru.

AD4) Način delovanja delovne skupine (koordinacija)

Sklep (1-2): Sestanki Delovne skupine NVO-VID za digitalno dostopnost bodo potekali vsak 2. petek v 

mesecu ob 10h prek spletne video konference.

Sklep (1-3): Na naslednjem sestanku se določi koordinatorja delovne skupine.

AD5) Razno

Prisotni niso izpostavili dodatnih vsebin.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 14. oktobra 2022 ob 10h prek videokonference 

https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 11. oktober 2022.
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