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V letošnjem letu v praznujemo v Centru IRIS 100-letnico izvajanja organiziranega šolstva za slepe 

in slabovidne. V počastitev tega visokega jubileja bomo skozi vse leto izvedli veliko raznovrstnih 

dogodkov, s katerimi bomo predstavili različne dejavnosti slepih in slabovidnih. 

Med pomembnejšimi dogodki, ki jih bomo izvedli, bodo Mednarodne športne igre za slepo in 

slabovidno mladino - Ljubljana 2019. Odvijale se bodo med 31. 5. in 3. 6. 2019, udeležili pa se 

jih bodo poleg domačih tekmovalcev še tekmovalci iz štirih evropskih držav. Do sedaj so se 

tekmovalci iz Centra IRIS že dvakrat udeležili mednarodnih športnih iger, in sicer v Pragi in Brnu, 

letos pa je organizatorica iger naša ustanova.  

Udeleženci iger bodo slepi in slabovidni mladostniki ter njihovi spremljevalci. Športniki bodo 

tekmovali v petih športih. Trije športi sodijo med športe, ki so specifični za slepo in slabovidno 

populacijo (showdown – namizni tenis za slepe, goalball – igra z zvenečo žogo, kolesarjenje v 

tandemu), dva pa sta prilagojena za slepe in slabovidne tekmovalce (tekmovanje v plavanju in 

atletiki).  

Program iger 

Petek 31. 5. 2019: 

Prihodi tekmovalnih ekip in registracija udeležencev (9.00–14.00) 

Tekmovanje v showdownu (14.00–19.00) – Center IRIS 
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Častni gosti in podeljevalci medalj: Peter Zidar (aktualni svetovni prvak v showdownu), Tanja 

Oranič (7. mesto na zadnjem svetovnem prvenstvu) ter Gregor Habjan, trener in selektor 

slovenske showdown reprezentance. 

Sobota 1. 6. 2019: 

Uradna otvoritev iger in tekmovanje v atletiki (8.30–13.00) – Atletski stadion Slovan, Kodeljevo 

Tekmovanje v plavanju (16.00–18.00) – Kopališče Kolezija 

Zvečer – voden ogled mesta za vse udeležence iger 

Častni gosti in podeljevalci medalj: Gregor Gračnar (podpredsednik Zveze za šport invalidov 

Slovenije – Paraolimpijskega komiteja), Sandi Novak (slepi maratonec), Roman Kejžar. 

Nedelja 2. 6. 2019: 

Tekmovanje v kolesarjenju s tandemi (8.30–11.00) – Velodrom Stražišče, Kranj 

Tekmovanje v goalballu (13.00–18.00) – telovadnica Centra IRIS 

Uradni zaključek iger  (19.30) 

Častna gosta in podeljevalca medalj: Ivan Vinkler (trener slovenske goalball reprezentance) in 

Matej Ledinek (najboljši slovenski golbalist in eden najboljših igralcev na svetu). 

Ponedeljek 3. 6. 2019: 

Odhodi tekmovalnih ekip  

 

Organizatorji tekmovanja                                                                        Ravnateljica Centra IRIS                            

Gašper Tanšek in sodelavci                                                                   Katjuša Koprivnikar 
 
 
 
 
 


