
Zapisnik 3. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost

Datum in lokacija: petek, 11. november 2022, videokonferenca https://meet.jit.si/

Trajanje: 10:00 – 11:00

Prisotni: Tilen Škraba (A11y.si), Igor Miljavec (MDSSNG) in Simon Delakorda (INePA)

DNEVNI RED SESTANKA IN PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 2. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost z dne 14. oktobra 2022

Prisotni so zapisnik potrdili korespondenčno.

AD2) Usposabljanje za članice mreže NVO-VID na temo spletne dostopnosti in standardov.

(Sklep 3-1): Tilen pripravi dopolnitev vabila z dodatnimi informacijami o vsebini za članice mreže NVO-VID s

posebnim poudarkom, zakaj je usposabljanje pomembno in zakaj moramo nevladne organizacije 

predstavljati zgled na področju spletne dostopnosti.

AD3) Dostopnost spletne strani mreže NVO-VID

(Sklep 3-2): A11y.si pregleda spletno stran www.informacijska-druzba.org in pripravi predloge dopolnitev z 

vidika spletne dostopnosti.

AD4) Nadzor pri izvajanju zakonodaje / standardov na področju spletne dostopnosti.

Delovna skupina bo uskladila način izvajanja nadzora po korakih od mehkejših do bolj formalnih. Hkrati je 

potrebno izpostavljati dobre primere, ki si zaslužijo pohvalo.

(Sklep 3-3): Maša, Tilen in Igor pripravijo osnutek korakov, po katerem se bo izvaja nadzor. Osnutek bo 

predstavljen na delavnici za članice mreže NVO-VID.

AD5) Priprava pripomb na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030

Rok za pripravo pripomb glede spletne dostopnosti digitalnih javni storitev je 15. november.

Sklep (3-4): Pripombe se pošljejo Simonu, ki uskladi skupne pripombe Mreže NVO-VID in jih pošlje na 

Ministrstvo za javno upravo.

AD6) Predstavitev problematike spletne dostopnosti na sestanku Mreže NVO-VID s Službo vlade RS za 

digitalno preobrazbo.
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Sklep (3-5): Delovna skupina pripravi predloge za sestanek s Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo (npr. 

razpis za reprezentativne NVO, ki bi jim omogočil financiranje prilagoditev dostopnosti njihovih spletnih 

strani; sestanek z inšpektoratom, pristojnim za področje spletne dostopnosti itd.).

AD7) Razno

Prisotni niso izpostavili dodatnih vsebin.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

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

mesecu ob 10h prek spletne video konference.

Sklep (1-3): Delovna skupina določi koordinatorico/ja.

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 odprtokodne spletne video konference Jitsi na 

centralnem strežniku storitve.

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

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 9. decembra 2022 ob 15h prek videokonference 

https://meet.jit.si/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 6. december 2022.
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