
Zapisnik 4. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost

Datum in lokacija: petek, 9. december 2022, videokonferenca https://meet.jit.si/

Trajanje: 15:00 – 16:20

Prisotni: Tilen Škraba (A11y.si), Igor Miljavec (MDSSNG), Andreja Albreht (Dostop), Neja Samar Brenčič 

(IZRIIS), Eduard Filipas (RHEA) in Simon Delakorda (INePA)

DNEVNI RED SESTANKA IN PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 3. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost z dne 11. novembra 2022

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika.

AD2) Odgovor MJU na pripombe NVO-VID na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030

Sklep (4-1): Odgovor MJU na pripombe NVO-VID, ki so se nanašale na problematiko digitalne dostopnosti, 

ni ustrezen. Tilen Škraba pripravi odgovor delovne skupine za digitalno dostopnost pri NVO-VID, ki se pošlje

na MJU. Pridobi se tudi podporo NSIOS in Zveze društev slepih in slabovidnih.

AD3) Zaključki sestanka z Združenjem bank Slovenije - ZBS (DS NVO za digitalno vključenost starejših)

Sklep (4-2): Tilen Škraba bo koordiniral pripravo vsebin in uskladitev zainteresirani za predstavitev na ZBS. 

Simon Delakorda pošlje spomnik na ZBS glede datuma predstavitve. Andreja Albreht pripravi usmeritve za 

reševanje prostorske dostopnosti in dostopa (informacij, storitev) v bančnih poslovalnicah in jih pošlje ZBS.

AD4) Usposabljanje za članice mreže NVO-VID na temo spletne dostopnosti in standardov

Sklep (4-3): Tilen Škraba posreduje članicam mreže NVO-VID vabilo na usposabljanje, ki bo organizirano za 

Zvezo društev slepih in slabovidnih.

AD5) Nadzor pri izvajanju zakonodaje / standardov na področju spletne dostopnosti

Pripravi se ločen sestanek zainteresiranih za izvajanje nadzora. Iščejo se možnosti za financiranje pilotnega 

zagovorništva na področju digitalne in prostorske dostopnosti (npr. kot projekt zagovorniki (digitalne) 

dostopnosti).

Sklep (4-4): Tilen Škraba povabi zainteresirane na ločeni sestanek za izvajanje nadzora na področju spletne 

dostopnosti.

AD6) Predstavitev problematike spletne dostopnosti na sestanku Mreže NVO-VID s Službo vlade RS za 
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digitalno preobrazbo v januarju 2023

Sklep (4-5): Na naslednjem sestanku delovne skupine se pripravi predstavitev problematike digitalne 

dostopnosti (neizvajanje Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij) in predloge za rešitve. 

AD7) Razno

Sodelujoči na sestanku so se strinjali, da se delovni skupini priključi Andreja Albreht iz Zavoda Dostop 

(https://dostop.org/).

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

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

vidika spletne dostopnosti.

Sklep (3-4): Pripombe na predlog Strategije digitalnih javnih storitev 2030 se pošljejo Simonu, ki uskladi 

skupne pripombe Mreže NVO-VID in jih pošlje na Ministrstvo za javno upravo.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 10. februarja 2023 ob 15h prek videokonference 

https://meet.jit.si/.

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