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PODROČJE: DOSTOPNA GRADIVA  

Orodje PAVE za preverjanje in odpravljanje težav z dostopnostjo PDF 

dokumentov 

PAVE je orodje s katerim ne spreminjamo izgleda temveč preverimo in 

popravimo dostopnost in vrstni red branja vsebine v PDF 

dokumentih za ljudi, ki dokument berejo s pomočjo zvočne podpore 

bralnikov zaslona. Takšno podporno tehnologijo uporabljajo slepi in 

slabovidni, ljudje s težavami branja, kot je disleksija ali ljudje s posledicami 

poškodbe glave. Orodje je za osebno uporabo na voljo brezplačno. 

PAVE pomaga odpraviti težave za PDF dokumente, ki so shranjeni kot 

besedilo, torej takšne, v katerih lahko z miško označite besedilo in ga 

kopirate, ne odpravlja pa težav z dokumenti, kjer je celotna stran shranjena 

kot slika. 

Slednje je potrebno najprej s programi za optično prepoznavanje znakov 

(OCR) iz slikovnih datotek pretvoriti v dokumente za urejanje. 

V tokratnem priporočilu bomo podali zgolj splošna navodila, podrobnejši 

prikaz uporabe pa si lahko pogledate na spletni strani orodja PAVE in v video 

razlagi uporabe orodja, ki je v angleškem jeziku. 

Naj omenimo še to, da je orodje PAVE zaznalo težave tudi pri PDF 

dokumentih, ki so bili kot PDF dokumenti shranjeni iz izvornih Wordovih 

dokumentov, oblikovanih po navodilih za dostopne dokumente. 

Zato ponovno priporočamo, da študentom, ki uporabljajo podporno 

tehnologijo raje dajte na voljo izvorni Office dokument.  

Tako ga bodo brez težav zvočno prebrali z bralniki zaslona. Tisti študenti, ki 

pa bodo poleg zvočne podpore dokument brali tudi z vidom, si ga lahko 

ustrezno prilagodijo, kot npr. velikost in tip pisave, razmike med vrsticami, 

kontrast besedila in ozadja in podobno.

http://www.dsis-drustvo.si/status-studenta-s-posebnimi-potrebami-invalida/pripomocki-za-studente-s-posebnimi-potrebami/
https://pave-pdf.org/faq.html
https://www.youtube.com/watch?v=zV74gxcwQ58
https://www.youtube.com/watch?v=zV74gxcwQ58
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Uporaba orodja PAVE 

Odpremo spletno stran PAVE – preverite in popravite dostopnost PDF 

dokumentov (pave-pdf.org) in kliknemo na Start PAVE. 

Odpre se nam nova spletna stran. S klikom na Upload File (nalaganje 

datoteke) v PAVE naložimo svoj PDF dokument. Največja dovoljena velikost 

je 5 MB. 

 

Prikaže se okno z opozorili. To okno ima štiri zavihke:  

• TASKS (opravila) 

• PROPERTIES (lastnosti) 

• ISSUE DETAILS (podrobnosti o težavah) 

• READING ORDER (vrstni red branja) 

PAVE bo sam naredil nekaj avtomatičnih popravkov. 

Zadeve opisane v zavihku TASKS (opravila) in READING ORDER (vrstni 

red branja) bomo morali popraviti ročno.  

https://pave-pdf.org/index.html
https://pave-pdf.org/index.html
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V tem primeru v zavihku TASKS (opravila) vidimo, da je PAVE že samodejno 

naredil 42 popravkov. Razdelek, ki ni problematičen, se obarva zeleno.  

Dokumentu, ki smo ga naložili manjka naslov oz. ime dokumenta. To 

uredimo s klikom na EDIT PROPERTIES (urejanje lastnosti). 

Odpre se nam okno pod zavihkom PROPERTIES (lastnosti). 
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Vpisati moramo naslov dokumenta, npr. Oblikovanje dostopnih Word 

dokumentov.  

Nato izberemo še jezik dokumenta, da bralnik zaslona pri branju uporabi 

pravilen jezik. V našem primeru izberemo Slovenščina.  

Podatki o avtorju so priporočljivi, niso pa obvezni.  

Ko izpolnimo polja, kliknemo SAVE (shrani).  

Ko to uredimo, se nam polje z lastnostmi dokumenta pod zavihkom opravila 

obarva zeleno.  

 

V kolikor se med opravili pojavi rdeče obarvan okvirček z napisom, da 

vsebina ni označena (Some content is not tagged), je treba to popraviti.  

 

Kliknemo na SHOW ISSUE DETAILS (prikaži podrobnosti težave) in pod 

zavihkom ISSUE DETAILS (podrobnosti težav) se nam prikaže seznam 

strani dokumenta. 
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Tudi kadar v zavihku opravili ni prikazanih težav, je dobro, da kliknemo na 

zavihek ISSUE DETAILS in tam odpravimo težave, ki so kljub temu 

izpisane pod posamezno stranjo.  

 

Ko kliknemo na stran, se nam prikaže spisek težav.  

 

Ko kliknemo na eno od težav na seznamu, se nam na prikazu vsebine na 

strani, ta element obarva rdeče.  
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Rdeče obarvanim elementom moramo dodati oznako (tag). Pod osnovne 

oznake program predvideva: 

• Odstavek 

• Naslov 1 

• Naslov 2 

• Naslov 3 

• Naslov 

• Slika 

• Seznam tabela  

• Drugo 

Pod Drugo se npr. uvrščajo tudi povezave.  

Ko po navodilih razrešimo težave, nam program sporoči, da ni več težav. Ob 

oznakah strani se pojavijo kljukice.  
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Ko smo odpravili vse težave, se nam v zavihku TASKS (opravila) okvirček za 

označevanje besedila obarva rumeno in izpiše se nam napis All content is 

tagged (vsa vsebina je označena). 

 

Sedaj v zavihku READING ORDER (vrstni red branja) še preverimo ali bo 

bralnik zaslona vsebino prebral v enakem vrstnem redu kot bi jo prebrali 

videči ljudje.  

 

Ko se z miško postavimo na del besedila v okvirčku za urejanje, se nam 

desno na označeni strani dokumenta ta del besedila obarva vijolično.  

Tako lahko preverjamo ali se bodo elementi prebrali v pravilnem vrstnem 

redu in ali so pravilno označeni – kot naslov 1, naslov 2, odstavek, seznam 

in podobno.  
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V kolikor opazimo še kakšno napako, npr., da imamo naslov 2 označen kot 

naslov 3, lahko to uredimo s klikom na svinčnik.  

 

V oknu, ki se nam odpre nato izberemo ustrezen nivo naslova in kliknemo 

shrani.  

 

Vrstni red branja spreminjamo tako, da kliknemo na element in ga 

povlečemo na željeno mesto.  

Ko smo prepričani, da bodo bralniki zaslona vsebino dokumenta prebrali v 

takšnem vrstnem redu, kot jo preberemo ljudje, ki vidimo, kliknemo v 

zavihek TASKS (opravila) in DOWNLOAD (prenos).  
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Odpre se nam okno, kjer nas program ponovno opozori na zadeve, ki jih ne 

more preveriti samodejno.  

Če smo že v prejšnjih korakih preverili vse naštete vidike, kliknemo za 

prenos dokumenta. 
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