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PREDAVANJE ZA STARŠE 

 

LAHKO BRANJE 
 

 

 

OPIS VSEBINE  

Vsi imamo pravico do dostopnih informacij – to so informacije, ki jih lahko 

najdemo, preberemo in razumemo. Dostopne informacije nam pomagajo, da  

razumemo svet okoli nas in v njem sprejemamo odločitve. Živimo v družbi, 

kjer imamo vsi različne potrebe po dostopnosti informacij, zato obstaja tudi 

veliko različnih načinov, pristopov ali metod, kako narediti informacije bolj 

dostopne. Eden izmed načinov je metoda lahkega branja, s pomočjo katere 

informacije  napišemo tako, da bodo lahko berljive in lahko razumljive.  

 

Na predavanju bomo izvedeli, kaj je lahko branje, zakaj potrebujemo lahko 

berljive informacije in vlogo le-teh pri zagotavljanju dostopnosti informacij. 

Predstavili bomo za koga je lahko branje uporabno, kako prepoznati lahko 

berljiva gradiva in kje jih iskati. Udeleženci bodo dobili tudi celovit pregled 

trenutno obstoječih gradiv v lahkem branju v Sloveniji. V drugem delu 

predavanja bomo spoznali glavne smernice, po katerih oblikujemo lahko 

berljivo in razumljivo besedilo in jih uporabili na praktičnem primeru.  

 

Predavanje je namenjeno staršem in drugim družinskim članom oseb s 

posebnimi potrebami ali oseb, ki težje berejo ali težje razumejo prebrano. 

 

 

 

 

 

Zapisala: Živa Jakšić Ivačič, predavateljica, september 2022 

http://www.centerjanezalevca.si/
http://www.icpika.si/
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Lahko branje 
 

Predavanje bo v ponedeljek, 3. oktobra 2022, s pričetkom ob 17.00 in 

zaključkom ob 18.30 uri, v predavalnici IC Pika (Zemljemerska 7, 

Ljubljana).  
 

Vabljeni ste starši in družinski člani oseb s posebnimi potrebami. 
Predavanje ni namenjeno strokovnemu izpopolnjevanju vzgojiteljev in drugih strokovnjakov. Za 

strokovne delavce pripravljamo seminar o lahkem branju. Več v povezavi: https://icpika.si/za-

strokovnjake/  

 

Predavanje bo imela specialna pedagoginja Živa Jakšić Ivačič 

 

Kotizacija: Predavanje je brezplačno, potrebna je prijava. 
 

PRIJAVA NA PREDAVANJE: 

Prijave zbiramo od četrtka, 22. septembra 2022, od 12.00 ure naprej. Prijavite 

se preko spletnega obrazca,  s klikom na povezavo:  

https://1ka.arnes.si/a/51563a44 

 
Podatki, ki jih vpišete v prijavnico: Ime in priimek, tel. številka, e-naslov, vaš poklic, starost otroka 

oziroma družinskega člana, ki ima posebne potrebe; možnost zapisati tudi vprašanje za predavateljico. 
 

Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan e-naslov, 

naše povratno sporočilo (iz e-naslova Arnes-1KA). 

Predlagamo, da se na predavanje prijavite čim prej, saj se mesta hitro 

zapolnijo. 
 

Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu: 

pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Kovač, 

koordinatorica v IC Pika).  

 

O PREDAVATELJICI: 

Živa Jakšić Ivačič, specialna pedagoginja: 

Zaposlena je na Centru Janeza Levca Ljubljana, v posebnem programu vzgoje in 

izobraževanja. Je strokovnjakinja za lahko branje in avtorica del v lahkem branju, 

med pomembnejšimi Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije. V IC Pika je 

zaposlena en dan v tednu. 

 

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Kovač, koordinatorica v IC Pika, 8. september 2022 
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