
 
 
 
 
 

 

Številka:            

Datum: 

604-27/2022-1 

23. 9. 2022 

 

Skupnost občin Slovenije organizira izobraževanje z naslovom 
 

DOSTOPNA IN SODOBNA SPLETNA STRAN 
 

v torek, 11. oktobra 2022, ob 10. uri v spletni učilnici platforme ZOOM 
 
Sodobni trendi tudi občine vodijo v pregledno in celovito posredovanje informacij preko 

elektronskih medijev. Spletišča in mobilne aplikacije prevzemajo vedno pomembnejšo vlogo 

pri stiku z občani, kar vključuje vse segmente interakcije: 

- posredovanje pomembnih novic 

- uporabo storitev 

- zbiranje odzivov 

- objavo kontaktnih podatkov 

- objavo in navodila za različne postopke. 

 

Vsebine objavljene na spletnih straneh, tudi socialnih omrežjih in v mobilnih aplikacijah, 

morajo biti v skladi z Zakonom o dostopnosti spletišč, dostopne vsem uporabnikom, zlasti 

tistim z različnimi oblikami oviranosti. 

 

V obdobju pred lokalnimi volitvami, ko bodo spletna mesta še posebej polna različnih 

informacij, želimo na izobraževanju Dostopna in sodobna spletna stran pregledati glavna 

določila Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter najpogostejše težave, do 

katerih prihaja pri zagotavljanju dostopnosti. Zato bosta v prvem delu izobraževanja z nami 

predstavnika Službe vlade za digitalno preobrazbo in Inšpekcije za informacijsko družbo pri 

Ministrstvu za javno upravo. V drugem delu izobraževanja bomo pogledali, kakšna naj bi 

bila funkcionalna in sodobna spletna stran tako za uporabnika kot urednika. Na praktičnem 

primeru Portala GOV.SI se bomo seznanili, kako v razvoj in prenovo spletnega mesta 

vključiti uporabnike (tudi predstavnike ranljivih skupin kot so starejši, gluhi, slepi). Tudi ti 

nam bodo skozi izkušnje in primere iz svojega zornega kota predstavili svojo uporabniško 

izkušnjo z občinskimi spletnimi stranmi. 

 

PREDAVALI BODO 

- Jasna Močnik, sekretarka na Sektorju za digitalno vključenost, Služba vlade za 

digitalno preobrazbo 

- Dragan Petrović, direktor Inšpekcije za informacijsko družbo, Inšpektorat za javni 

sektor, Ministrstvo za javno upravo 

- Tina Kuliš, vodja projekta Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave, 

Ministrstvo za javno upravo 

- predstavnik Zveze gluhih in naglušnih 

- predstavnik Zveze slepih in slabovidnih 



 

 

 

 

Urnik 

10.00 – 10.30 Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, Jasna Močnik, Služba vlade 

za digitalno preobrazbo 

10.30 – 11.00 Pomanjkljivosti in nedoslednost pri zagotavljanju dostopnosti spletišč in 

mobilnih aplikacij 

11.00 – 11.30 Vprašanja 

11.30 – 11.45 Odmor 

11.45 – 12.20 Kako vključiti uporabnika v proces prenove spletnega mesta (primer portal 

GOV.SI) 

12.20 – 12.35 Spletne vsebine za slepe in slabovidne – izkušnje in primeri, Zveza slepih in 

slabovidnih 

12.35 – 12.50 Spletne vsebine z vidika gluhih in naglušnih – izkušnje in primeri, Zveza 

gluhih in naglušnih 

Vprašanja 

*SOS si v skladu z organizacijo dogodka pridržuje pravico do dopolnitev programa 

 

Prijava  
Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in  
njihove zavode, 120,00 EUR z DDV za občine nečlanice in njihove zavode. Prijave zbiramo 

do petka, 1. 4. 2022 do 13.00. Prijave zbiramo na povezavi TUKAJ in so obvezne, saj boste le 

tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletnega dogodka v platformi ZOOM. Na 

prijavnico lahko napišete tudi vprašanja in dileme, na katera vam bo predavateljica 

odgovorila na izobraževanju. 
 
 

 

Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi!  
Sekretariat SOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skupnostobcin.si/dogodek/obcinska-glasila-od-zakona-do-oblikovanja/


 

 

 

 

 

 

  


