
 

          
 

 

POVABILO 

16. BODI ŠPORTNIK – »IGRAJ SE Z MANO« 2022 

MEDNARODNI ŠPORTNO-DRUŽABNI DOGODEK 

 

v organizaciji Centra Janeza Levca Ljubljana in Društva za kulturo inkluzije ter 

soorganizaciji Športne zveze Ljubljana. 

 

Športno družabni dogodek se bo odvil na prostem in sicer na lokaciji 

Športni center Triglav (v Jami za Plečnikovim stadionom za Bežigradom). 

 

Na Dan slovenskega športa, v petek, 23. 9. 2022 dopoldne, se bodo na igrišču zbrale športne 

ekipe, ki bodo uživale v športnih aktivnostih (balinanje, nogomet, odbojka in košarka) ter 

ostalih športno obarvanih delavnicah. Za popestritev bodo na voljo tudi številne zanimive 

aktivnosti in igre, ki jih bo izvedlo Društvo za kulturo inkluzije. Za zabavo ob športnem 

udejstvovanju pa bodo tudi letos poskrbeli naši stalni animatorji, Klovn Jaka s Piko 

Nogavičko in raper Zlatko! 

Prireditev bo trajala med 9. in 11. uro. Za vsako skupino bo poskrbljeno za cca. 90 minut 

vadbe oz. 2 šolski uri. Skupino mora voditi učitelj ali vzgojitelj. Prosimo za prijavo skupin z 

imenom skupine (kot je navedeno v PRIJAVNICAH). 

Vsaka institucija bo lahko prijavila po eno ekipo na vsako izmed športnih disciplin: 

* nogomet (4+1 igralci; do 10 z rezervami) - PRIJAVNICA 

* košarka (3 igralci; do 5 z rezervami) - PRIJAVNICA 

* balinanje (3 igralci; do 5 z rezervami) - PRIJAVNICA 

* mala odbojka (3 igralci; do 6 z rezervami) - PRIJAVNICA 

 

Tudi letos  se bodo najmlajši (1. triada OŠ) lahko preizkusili v pastirskih igrah in drugih 

igrah naše mladosti, na katere se letos ni potrebno prijaviti. 

 

Tako kot pri ostalih dogodkih festivalskega leta 'Igraj se z mano', tudi Bodi športnik temelji 

na enakovrednem vključevanju vseh otrok in mladostnikov v družbeno dogajanje. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf_dJ0YA4t3IdJwsboYGpi8mSwQk9a2NI_Ci8WCUzX7jInIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe01zPK3Br0FUZs7GWEMzm8MGi5c9cOBwWAFhefR8RimH4oZg/viewform
ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJVVcL_Ips2QNJ2OyA7ZTCTB0TZh5splgLwmu4WHz91m5RUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVSDGX6amn8xW7m9T-KLimym8ujiPZYI8pPYefV5rbruBDyA/viewform


 

          
 

 

V ospredju niso rezultati, temveč do izraza prihajajo strpnost, spoštovanje, poštena igra ter 

sprejemanje drugačnosti. Glavni namen dogodka je srečevanje ter medsebojno aktivno 

sodelovanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov z 

značilnim razvojem.  

 

Prijave sprejemamo do srede, 14. 9. 2022 oz. do zasedenosti mest. 

Prijavnice najdete TUKAJ. 

 

O morebitni prestavitvi dogodka zaradi slabega vremena ali drugih nepredvidljivih razmer 

na dan 23. 09. 2022, boste obveščeni do 22. 9. 2022 do 12. ure.  

 

Organizatorji smo optimistični, da bo epidemija koronavirusa še vedno pod nadzorom in v 

upadu. Vsekakor pa bomo skrbno spremljali situacijo in organizacijo prireditve prilagodili 

takratnim ukrepom ter poskrbeli, da bo dogodek potekal v skladu s takratnimi določbami 

NIJZ.  

 

Dodatne informacije boste prejeli teden dni pred dogodkom po elektronski pošti, v kolikor 

pa je kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno, nas le kontaktirajte in z veseljem vam bomo 

odgovorili. 

 

Kontakt:  tel.: 031 420 104 ali 051 762 999 ali e-mail: info@igrajsezmano.si 

 

Boštjan Kotnik 

Vodja oddelka za projektne dejavnosti 

Centra Janeza Levca Ljubljana 

in 

predsednik Društva 

za kulturo inkluzije 

Dr. Matej Rovšek 

Ravnatelj  

Centra Janeza Levca Ljubljana 

 

 

 

 

 

  

 

https://igrajsezmano.eu/prijavnice/
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