
  Medobčinsko društvo slepih   

 in slabovidnih Celje   
   

Usposabljanje se izvaja v okviru projekta       

Informatizacija ZDSSS. Projekt sofinancira 

Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO 

Vabilo na usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc 
 

Digitalna dostopnost - WCAG 
 

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinsko društvo 

slepih in slabovidnih Celje organizirata 4-urno usposabljanje v okviru projekta 

Informatizacija ZDSSS. Usposabljanje izvaja Zavod za digitalno dostopnost 

A11Y.si.  

Digitalni svet je dandanes postal bistven del posameznikovega življenja. 

Omogoča medsebojno komunikacijo, dostop do informacij, izboljša priložnost za 

izobraževanje in zaposlitev ter ponuja različne možnosti sprostitve. 

Zato moramo poskrbeti, da so aplikacije in informacije, ki jih pripravljamo in 

objavljamo, naj si bo na spletnih straneh, v pisarniških dokumentih ali na 

družbenih omrežjih, dostopni čim širši množici. Naj bodo enakopravno 

dostopni vsem. 

Smernice za dostopnost spletnih strani (Web Content Accessibility Guideliness – 

WCAG) predstavljajo nabor priporočil oziroma kriterijev uspeha, katerih cilj je, 

da so informacije dostopne vsem. Oziroma, da so zaznavne, upravljive in 

razumljive tudi za osebe z različnimi oviranostmi (vidne, gibalne, kognitivne, 

slušne, govorne). In, da so spletne strani in aplikacije narejene dovolj 

robustno, da delujejo na različnih napravah, ki jih osebe z oviranostjo morda 

uporabljajo. Da so informacije digitalno dostopne, je pomembno zavedanje 

oblikovalcev, razvijalcev in urednikov vsebin. 

Če želimo, da so informacije na naših spletnih straneh dostopne vsem, 

moramo strani ustrezno prilagoditi in nato paziti tudi, kako objavljamo same 

vsebine. Digitalne platforme družabnih omrežij digitalno dostopnost že 

podpirajo. Naučiti se moramo le, kako na njih objavljati na način, da bodo 

dostopne vsem. 

Cilj usposabljanja je dvig digitalnih kompetenc zaposlenih in drugih 

deležnikov v nevladnih organizacijah s področja digitalne dostopnosti, preko 

katerega bodo pridobili osnovno znanje in zavedanje glede tega, kako je 

potrebno spletne strani, dokumente in objave pripraviti na način, da bodo 

dostopni tudi osebam z oviranostmi in seveda, zakaj je to za njih 

pomembno. 

Z dostopnimi spletnimi stranmi in dostopnimi objavami bomo dosegli širši krog 

uporabnikom oziroma uporabnikom z različnimi oviranostmi omogočili ali vsaj 

občutno olajšali dostop do informacij in tako izboljšali njihovo uporabniško 

izkušnjo. 



  Medobčinsko društvo slepih   
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Usposabljanje se izvaja v okviru projekta       

Informatizacija ZDSSS. Projekt sofinancira 

Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO 

Lokacija in datum 
Lokacija: Ministrstvo za kulturo 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Datum: 29. 03. 2023 ob 08.30, zaključek ob 12.00 

Izvedba: Usposabljanje bo izvedeno v živo 

 

Program usposabljanja 
 

08.15 Prihod udeležencev in registracija 

 Vrste oviranosti 

Predstavljene bodo vrste oviranosti, katere skupine oseb se s temi 
oviranostmi soočajo in kako jih v digitalnem svetu najpogosteje oz. 

najbolj uspešno premagujejo 

 Standardi dostopnosti  
Spoznali boste zgodovino nastanka standardov dostopnosti in njihove 
osnove. Spoznali boste tudi področja, ki se jih standardi dotikajo in 

zakonodajo, ki standarde podpira. 

 10 minutni odmor 

 Področja digitalne dostopnosti 
Spoznali boste področja digitalne dostopnosti in njihove specifike - od 

dostopnosti spletnih strani, dokumentov, mobilnih aplikacij, spletnih 
aplikacij, do dostopnih objav na družabnih omrežjih. 

11.45 Odgovori na neodgovorjena vprašanja in zaključek 

 

Način izvedbe usposabljanja 
Usposabljanje bo izvedeno v obliki predavanja. Vsi prisotni udeleženci po 

usposabljanju prejmejo gradiva v digitalni obliki. 

 

Komu je usposabljanje namenjeno? 
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim na nevladnih organizacijah, ter njihovim 

drugim sodelavcem (IT, stalni sodelavci, prostovoljci), ki se ukvarjajo s pripravo 

in/ali objavo vsebin na spletnih straneh in družabnih omrežjih ter seveda 

njihovim strokovnjakom, ki skrbijo za spletne strani. 

 

Prijava na usposabljanje 
Povezava za prijavo: Prijava na usposabljanje 

Rok za prijavo:  27. 03. 2023 oziroma do zapolnitve kapacitet 

https://forms.gle/2Tav2JCrvfmSQMydA

