
 
 

POVABILO 

15. BODI ŠPORTNIK – »IGRAJ SE Z MANO« 2021 

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 četrtek 23. 9. 2021, se bodo ob 8:30 na igrišču zbrale športne 

ekipe iz šol, zavodov in drugih ustanov, ki bodo uživale v nogometu, košarki, balinanju in 

odbojki. Za najmlajše in druge, se bodo izvajale različne gibalne igre ter ostale športno 

obarvane delavnice. 

 

Prireditev se bo pričela ob 9:00 s skupinskim ogrevanjem in bo trajala vse do 11:00, ko bomo 

dogodek zaključili s skupinsko igro in tradicionalno predajo pokala za Fair play. 

 

K sodelovanju vabimo vas, 

 športna in druga društva, klube iz Ljubljane in neposredne okolice, da se nam s svojimi 

delavnicami, aktivnostmi pridružite na športnem dogodku! 

 

Tako kot pri ostalih dogodkih festivalskega leta »Igraj se z mano«, boste tudi na »Bodi 

športnik-u«, z aktivno udeležbo prispevali k dogodku, ki temelji na enakovrednem 

vključevanju vseh otrok in mladostnikov v družbeno dogajanje. Ker pa je poudarek na 

športu, bomo spodbujali tudi »fair play« ter aktivno sodelovanje in strpnost. Z animacijo 

otrok bi tako popestrili športno dogajanje, hkrati pa promovirali svojo aktivnost, jo 

približali otrokom ter pripomogli k njihovi ozaveščenosti o pomembnosti telesne 

aktivnosti. 

 

Rok za prijave smo podaljšali do četrtka, 16. 9. 2021 oz. do zasedenosti mest. Prijavnico za 



 
izvajalce delavnic najdete TUKAJ. 

 

O morebitni prestavitvi dogodka zaradi slabega vremena ali drugih nepredvidljivih razmer 

na 30. 09. 2021, boste obveščeni do 21. 9. 2021.  

 

Za udeležbo na dogodku morajo starejši od 18. let izpolnjevati pogoj PCT! Za mlajše od 18. 

let, ki se dogodka udeležijo v okviru šolskih dejavnosti ali s starši/skrbniki, ta pogoj ne velja. 

Organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, 

ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT. 

 

Organizatorji smo optimistični, da bo epidemija koronavirusa v času dogodka 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.: 051 762 999 ali 031 420 104 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 
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