
               

 

         

 

Pozdravljeni, udeleženci 

16. Mednarodnega festivala 'Igraj se z mano' 2022! 

 

Festival 'Igraj se z mano', ki se bo med sredo, 25. 5. in soboto, 28. 5. 2022 dogodil na 

Kongresnem trgu v Ljubljani, je tik pred vrati. Prireditev se bo začela ob 9.00 uri, 

zaključi pa se okrog 13.00 ure. 

 

Dovolite, da vam predamo še nekaj pomembnih informacij v povezavi z vašim 

sodelovanjem.  

 

PROGRAM festivala, ki vključuje vrstni red nastopajočih (Janezov oder), seznam delavnic 

in animacijskih kotičkov, ter informacije o inkluzivnem večernem koncertu, ki bo v soboto, 

najdete na spodnji povezavi:  

 

https://igrajsezmano.eu/festival/ljubljana/ 

 

Na dogodku si boste informacije in program lahko ogledali tudi preko pametnih telefonov, s 

pomočjo QR kode, ki jo boste zasledili pri INFO točki in drugje na prizorišču.  

Aplikacijo (bralnik QR kode) si lahko brezplačno prenesete s spletne trgovine aplikacij na 

vašem telefonu. Navodila za uporabo:  

1) vključite mobilni internet na vašem telefonu, 

2) v spletni trgovini z aplikacijami (Google Play, App store …) v iskalnik vpišite besedo QR, 

3) na telefon prenesite izbrano aplikacijo za branje QR kode, 

4) z aplikacijo fotografirate črtno kodo in prikažejo se vam informacije o dogajanju. 

 

Prosimo vas, da se na vaš nastop pravočasno pripravite v bližini odra in se povežete s 

koordinatorko odra. Ob enem vas prosimo, da ste dosegljivi na telefonsko številko, ki ste jo 

navedli v prijavnici, oziroma nam sporočite številko, na kateri vas lahko dosežemo.  

 

https://igrajsezmano.eu/festival/ljubljana/


               

 

         

 

V nadaljevanju najdete nekaj UPORABNIH NAPOTKOV.  

 PARKIRIŠČE ZA GIBALNO OVIRANE 
V kolikor ste v prijavnici navedli, da boste pripeljali gibalno ovirano osebo in želite parkirno 
mesto, smo vašo željo upoštevali. Parkirati bo možno v parkirni hiši na Kongresnem trgu (1. 
etaža, parkirišča za gibalno ovirane osebe; višina vozila do 2,1 metra), ter na parkirišču NUK 2 
(nasproti Križank) s kombiniranimi vozili. Na INFO točki boste prejeli podrobnejše informacije 
glede parkiranja.  
  

 DOSTOP Z AVTOBUSOM 
V kolikor pridete z avtobusom, vas lahko ta odloži pri Kongresnem trgu (na LPP postaji), kjer 
je tudi letošnje prizorišče festivala. Avtobusi na Kongresnem trgu sicer ne smejo stati, zato 
naj vas počakajo na drugi lokaciji (Parkirišča P+R Dolgi most, Barje idr.). 
 

 DOSTAVA 
Vstop na Kongresni trg brez dovolilnice ni možen. Ker so količki zjutraj, v času dostave 
spuščeni, lahko na lastno odgovornost svoje rekvizite, odrsko sceno, kostume, instrumente 
in druge potrebščine pripeljite po Vegovi ulici, najkasneje do 8:30. Bolj priporočljivo je, da 
vas vozila odložijo na LPP postaji nasproti Uršulinske cerkve, od tam pa vam naši prostovoljci 
z vozički pomagajo vaše stvari odpeljati do prizorišča. Za pomoč se dogovorite na INFO točki 
ali pri koordinatorici odra (na tel. 051762999).  
 

 INFO TOČKA 
Obvezna je prijava vseh nastopajočih na INFO točki, ki se bo izvajala med 8:00 in 9:00 uro. 
INFO točka bo postavljena v neposredni bližini odra. Tam vam bomo vsa predali nadaljnja 
navodila.  
 

 PRIPRAVA NA NASTOP  
V programskem listu so navedeni časovni sklopi in zaporedni vrstni red nastopov. Med 
posameznimi nastopi smo predvideli nekaj minut za pripravo. Prosimo vas, da se pravočasno 
pripravite na vaš nastop in se zadržujete v bližini odra. Koordinatorica odra bo z vami stopila 
v kontakt ter vas informirala o natančni uri nastopa oz. morebitnih posebnostih ali 
spremembah. Prosimo vas za razumevanje, v kolikor bo v programu prihajalo do sprememb 
zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin (nenadna odpoved kakšnega od nastopov, 
pozdravni nagovori povabljenih gostov, vremenske okoliščine, specifike nastopajočih ipd.) 
 

 GLASBENA PODLAGA 
Nastopajoči, ki boste za nastop potrebovali glasbeno podlago, le-to prinesite k INFO točki ob 
odru, takoj ob prihodu na prizorišče. Glasba naj bo na USB ključu, ki ga primerno označite in 
priložite listek z informacijo o tem, katera pesem naj se predvaja za vaš nastop. Po koncu 
nastopa USB ključek prevzamete pri tonskem mojstru na odru. 
 

 INSTRUMENTI IN MIKROFONI 
Instrumenti, ki bodo postavljeni na odru in vam bodo na voljo za uporabo so komplet 
bobnov in ena klaviatura (klavinova). Poskrbljeno bo tudi za naglavne in klasične mikrofone. 
 



               

 

         

 

 GARDEROBA ZA NASTOPAJOČE 
Garderoba za nastopajoče bo na voljo v zadnjem delu odra, za zaveso. Tam boste lahko 

pustili tudi svoje osebne predmete v času med nastopom, saj bo poskrbljeno za varovanje. 

Dostop do garderobe je po stopnicah z zadnje strani odra, za gibalno ovirane pa po klančini.  

 

 ZAHVALE in POTRDILA 
Zahvale in potrdila prejmejo sodelujoče ustanove ter mentorji. Prejeli jih boste preko e-
mailov, navedenih v prijavnici.  
 

 VODA 
Pitna voda je na voljo pri fontani v Parku Zvezda. Priporočamo uporabo lastnih bidonov.  
 

 SANITARIJE 
Brezplačna uporaba sanitarij je na voljo pod Kongresnim trgom (vhod v parkirno hišo), 
ustrezne sanitarije pa so na voljo tudi za invalidne osebe, ki so dostopne z dvigalom.  
 
 
Kako v primeru slabega vremena? 
 
Festival se bo v prilagojenem obsegu izvajal tudi v dežju. Obvestila o tem bodo sicer 
objavljena tudi na spletni strani www.igrajsezmano.eu, zato vabljeni k spremljanju. 
 

Če se vam zgodi kakšna nepredvidljiva situacija in boste morali odpovedati svojo udeležbo na 

festivalu, vas prosimo, da nam to v najkrajšem možnem času sporočite po telefonu, na št. 

051-762-999 (Andreja Srpčič, koordinatorica Janezovega odra) ali po e-mailu 

info@igrajsezmano.si. S tem nam olajšate organizacijo in poskrbite za nemoteno izvedbo 

programa. 

 

 

Naj vam še enkrat zaželimo, da si tekom dneva vzamete tudi čas zase, se sprehodite po 

delavnicah in animacijskih kotičkih in si ogledate kakšen nastop. Predvsem pa uživajte in se 

igrajte. Kot sami dobro veste, si vsi dogodki v sklopu festivalskega leta 'Igraj se z mano' 

prizadevajo za aktivno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v širšo družbo na način 

spontanega in sproščenega druženja. Prav zaradi tega je ključnega pomena, da se tudi sami 

čim aktivneje priključite pestremu dogajanju! 

 

Lepo vabljeni tudi na večerni inkluzivni koncert Igraj se z mano, ki se bo odvijal na 

Kongresnem trgu, v soboto 28. maja, med 20:00 in 22:00.  

                                            

http://www.igrajsezmano.eu/
mailto:info@igrajsezmano.si


               

 

         

 

Veselimo se vašega obiska in sodelovanja! 
 
Oddelek za projektne dejavnosti Centra Janeza Levca Ljubljana in  
Društvo za kulturo inkluzije 
 

Boštjan Kotnik   |  040 309 822  |   vodja prireditve 

Blanka Delalut | 031 459 600 | koordinacija INFO točke in PR 

Andreja Srpčič  |  051 762 999 |  koordinacija Janezovega odra 

Natalia Lončar  | 051 376 336 |   koordinacija delavnic 

Neža Adamič | 031 420 104 | koordinacija mladostnikov socialnega vključevanja 

Marja Medved | 041 547 000 |  koordinacija prostovoljcev, mednarodnih udeležencev in PR 

 

 

Dr. Matej Rovšek, ravnatelj Centra Janeza Levca Ljubljana 

 

 

 

Boštjan Kotnik, vodja oddelka za projektne dejavnosti Centra Janeza Levca Ljubljana in 

predsednik Društva za kulturo inkluzije 

 


