
Zapisnik 2. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost

Datum in lokacija: petek, 14. oktober 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 10:00 – 11:00

Prisotni: Maša Malovrh (Beletrina), Tilen Škraba (A11y.si), Ana Zakrajšek (Simbioza), Katja K. Ošljak (Vsak) in 

Simon Delakorda (INePA)

DNEVNI RED SESTANKA IN PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 1. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost z dne 30. septembra 2022

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika. 

(Sklep 2-1): Zapisniki se objavljajo v enotnem formatu na spletni strani Mreže nevladnih organizacij za 

vključujočo informacijsko družbo.

(Sklep 2-2): Na spletni strani Mreže NVO-VID se objavi kratka novica o vzpostavitvi Delovne skupine za 

digitalno dostopnost.

(Sklep 2-3): Sestanki delovne skupine potekajo prek odprto kodne spletne video konference Jitsi na 

centralnem strežniku storitve.

AD2) Izvedba usposabljanja za članice mreže NVO-VID na temo spletne dostopnosti in standardov

Namen delavnice je predstaviti članicam mreže NVO-VID temo spletne dostopnosti in vzpostaviti skupno 

razumevanje področja.

(Sklep 2-4): Maša Malovrh pošlje članicam mreže NVO-VID vabilo na delavnico in predlog termina.

AD3) Sodelovanje z delovno skupino NVO za digitalno vključenost starejših 

Prisotni so se strinjali, da področje digitalne / spletne dostopnosti pokriva samostojna delovna skupina v 

okviru Mreže NVO-VID. Delovna skupina sodeluje z ostalimi delovnimi skupinami znotraj mreže NVO-VID in

organizacijami izven mreže (NSIOS, pristojnimi vladnimi resorji, lokalnimi skupnostmi) pri izvajanju 

zagovorniških, nadzornih, projektnih in vsebinskih aktivnosti.

Ni bilo sprejetih sklepov.

AD4) Nadzorna aktivnosti delovne skupine
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Delovna skupina bo opozarjala in izpostavljala primere nedostopnih javnih spletišč in mobilnih aplikacij. V 

ta namen se pripravi format dopisa delovne skupine za upravljavce javnih spletišč in mobilnih aplikacij, ki 

ne upoštevajo standardov spletne dostopnosti.

(Sklep 2-5): Na naslednjem sestanku delovne skupine se določi format dopisa.

AD5) Koordinacija delovne skupine

Prisotni na sestanku so za sopredsedujoča delovni skupini potrdili Mašo Malovrh (Beletrina) in Tilna Škrabo

(A11y.si).

Sklep 2-6: Delovni skupini nevladnih organizacij za digitalno dostopnost sopredsedujeta Maša Malovrh 

(Beletrina) in Tilen Škraba (A11y.si).

AD6) Razno

Prisotni niso izpostavili dodatnih vsebin.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 11. novembra 2022 ob 10h prek videokonference 

https://meet.jit.si/.

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