
Zapisnik 5. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost

Datum in lokacija: petek, 10. februar 2023, videokonferenca https://meet.jit.si/

Trajanje: 15:00 – 16:10

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

DNEVNI RED SESTANKA IN PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 4. sestanka Delovne skupine za digitalno dostopnost z dne 9. december 2022 

Prisotni so potrdili vsebino zapisnika.

AD2) Predstavitev problematike spletne dostopnosti na sestanku Mreže NVO-VID z Ministrstvom za 

digitalno preobrazbo

Sklep (5-1): Tilen Škraba se bo udeležil sestanka Mreže NVO-VID z Ministrstvom za digitalno preobrazbo. 

Izpostavil bo nujnost sistemskega pristopa s strani države pri naslavljanju digitalne dostopnosti in nadzora 

nad izvajanjem zakonodaje. V Mreži NVO-VID si v povezavi s slednjim želimo sogovornika na strani države, 

ki je pristojen za to področje in izvaja inšpekcijski nadzor. Opozoril bo tudi na dostopnost storitev javne 

uprave in financiranje aktivnosti NVO v povezavi z digitalno dostopnostjo ter podal pobudo za sestanek 

ministrstva z nevladnimi organizacijami na tem področju.

AD3) Pregled nalog za sestanek z Združenjem bank Slovenije

Združenje bank Slovenije še ni poslalo termina za izvedbo predstavitve na temo spletne dostopnosti 

bančnih storitev.

Sklep (5-2): Termin sestanka se uskladi na naslednjem srečanju Mreže NVO-VID z ZBS. Problematiko fizične 

dostopnosti bančnih poslovalnic in bankomatov se naslavlja ločeno, ker to ni vsebinsko področje delovne 

skupine.

AD4) Dopolnitev www.informacijska-druzba.org z vidika spletne dostopnosti.

Sklep (5-3): Simon Delakorda uskladi sestanek za izvedbo dopolnitve spletne strani www.informacijska-

druzba.org z vidika digitalne dostopnosti. 

Sklep (5-4): Uredi se tudi dostopnost spletne strani projekta Na-prostem.si. Aktivnost koordinira Maša 

Malovrh (Beletrina).
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AD5) Ostalo

Sklep (5-5): Delovna skupina bo nadaljevala zagovorniške aktivnosti v povezavi z digitalnimi javnimi 

storitvami v okviru javne razprave o akcijskem načrtu za digitalne javne storitve.

Sklep (5-6): Tilen Škraba uskladi termin za usposabljanje za nevladne organizacije na temo spletne 

dostopnosti in standardov v mesecu marcu in obvesti članice NVO-VID.

Sklep (5-7): NSIOS in Mreža NVO-VID uskladita skupno pismo predsednici Republike Slovenije glede 

nedostopnosti njene spletne strani https://www.predsednica-slo.si/. Skupno pismo uskladi Igor Miljavec.

AD6) Razno

Sklep (5-8): Vzpostavi se usklajevanje med NSIOS in Mrežo NVO-VID pri naslavljanju problematike digitalne 

dostopnosti in nadzoru izvajanja zakonodaje / standardov na področju spletne dostopnosti. Usklajevanje 

vodi Igor Miljavec.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

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.

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

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

https://meet.jit.si/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 10. februar 2022.
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