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SPOŠTOVANI ČLANI MEDOBČINSKEGA
DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH
MARIBOR!
Vesel sem, da že sedemdeset let
aktivno delujete in ste ob tem še
aktivni član Sveta invalidov Mestne
občine Maribor. Verjamem, da
vaše raznolike aktivnosti številnim
posameznikom predstavljajo
oporno točko in pomoč v trenutku,
ko jo potrebujejo.
V našem lepem Mariboru se
trudimo vedno znova upravičiti
naziv invalidom prijaznega mesta.
Ob tem pa se vam vseeno želim
zahvaliti za vašo potrpežljivost, ko z
vztrajnim delom skupaj s svojimi prijatelji,
tudi v naših strokovnih službah, črke iz
papirja spreminjate v drobne življenjske
izboljšave. Nekomu, ki vidi, ki sliši in se premika
brez težav, ne more biti jasno, koliko vam to pomeni.
Skupaj s sodelavci na Mestni občini Maribor si prizadevamo, da
ohranjamo in izboljšujemo stanje z vsakim letom znova in upam, da to
občutite tudi vi. Zame je namreč pomembno, da se v mestu počutite
dobro in prijetno, da je to mesto, ki mu z veseljem rečete dom.
Želim vam uspešnih in aktivnih nadaljnjih sedemdeset let!
dr. Andrej Fištravec,
župan MO Maribor
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Z ENOTNOSTJO IN VZTRAJNOSTJO DO PRAVIC
PO POSEBNIH POTREBAH !
Pred desetimi leti je takratni predsednik našega društva, gospod Milan
Bobinski, v zborniku pozval k ohranjanju dostojanstva, ki ga slepim in
slabovidnim otežuje slovenska družba, in sicer z nespoštovanjem
zavez, ki jih je sprejela. Navedel je tudi, da bodo morda ob naslednjem
jubileju razmere boljše. Pa temu žal ni tako. Doživljamo namreč, da se
sprejemajo zakoni, ki nam celo jemljejo pravice, ki smo jih imeli, če
denimo izpostavimo samo asistenco našim najbolj pomoči potrebnim
članom. Država nam na primer samo zaradi zapletenih postopkov
jemlje tudi del posesti na Okroglem, pa čeprav nam jo je dobrotnik
zapustil dobrih petdeset let prej, kot je ta država sploh nastala. Če se
ozremo malo bližje, na občine, v katerih živijo naši člani, lahko večkrat
doživimo, da se nas odpravi s kakšno simboliko, ko jim poskušamo
predstaviti programe za pomoč članom, in ni pravega interesa za
poglobitev v to, kako bi lahko resnično pomagale pri skrbi za njihove
slepe in slabovidne občane. Najbolj žalostno pa je, ko si dostojanstvo
zmanjšujemo invalidi sami, ko ena skupina omalovažuje drugo in
sebično uveljavlja samo svoje interese, ne glede na druge.
Ob vsem omenjenem lahko ugotovimo, da naša družba kljub
gospodarski rasti in tehničnemu razvoju caplja na mestu oziroma
nazaduje pri zagotavljanju enakih možnosti njenih na področju vida
oviranih članov in da seveda sama tudi ne bo nič spremenila.
Psihosocialne vede pravijo, da večinske vzorce obnašanja lahko
spremenijo samo enotne in vztrajne manjšine. Tako bomo morali
postopati tudi mi, ki smo prav tako manjšina, ki ji večina ne zagotavlja
pravice do posebnih potreb vsled nemorale pogosto pa tudi zaradi
nepoznavanja naših težav. Če želimo doseči več pri spreminjanju
odnosa do nas, moramo največ narediti sami in združiti moči ter
samozavestno povedati, kaj ni prav. Najbolj uspešni bomo, če bomo
aktivni člani našega društva. To pomeni, da sodelujemo pri dejavnostih
društva, sami dajemo zamisli, ki bi jih še lahko izpeljali, in iščemo
donatorje in prostovoljce, ki nam bodo pomagali pri uresničitvi tega.
Osnova, da bomo to dosegli, pa je, da se bomo spoštovali med seboj,
se upoštevali in pri članih spodbujali njihov doprinos k društvu ter le
dobrohotno in brez omalovaževanja opozarjali na napake, ki se tudi
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pojavijo, ko se dela.
Ker so jubileji običajno tudi prelomnice, ki nam dajo navdih za
načrtovanje boljše prihodnosti, naj bo naša sedemdesetletnica
spodbuda za naše še bolj prizadevno seznanjanje sodržavljanov z
našimi dosežki, s sposobnostmi in uspehi naših posameznikov ter tudi
drugih slepih in slabovidnih izjemnih oseb v Sloveniji in po svetu. Le
tako bomo dosegli, da nas bo družba manj pomilovala in bolj
spoštovala. To pa je osnova za doseganje enakopravnosti, ki nam
pripada tudi po ustavi in se zanjo ne smemo nikoli nehati boriti.
Milan Mugerle,
Predsednik MDSS Maribor
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ZGODOVINA MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA SLEPIH IN
SLABOVIDNIH MARIBOR: 1948–2018
Danes je v Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor
vključenih 705 oseb, od tega 382 slepih in 323 slabovidnih. Izvajamo
šest posebnih socialnih programov na območju 34 občin podravske in
koroške regije.
Društvo stoji ob strani slepim in slabovidnim iz našega območja že od
leta 1948.
Slepi in slabovidni so se šele zadnja desetletja pričeli množično
včlanjevati v društvo. V času Avstro-Ogrske je bila večina tistih, ki so se
šolali v avstrijskih zavodih za slepe, sicer včlanjena v Podporno
društvo slepih Avstrije, ki je usposobljenim slepim pomagalo do
zaposlitve, socialno šibkim pa z denarnimi prispevki, a to je bil le
majhen del slepih Slovenije.
Ko je leta 1918 Avstro-Ogrska razpadla, so še ti ostali brez
organizacije. Zavedali so se njihovega pomena in organiziranja, zato
so si prizadevali za nastanek slovenske organizacije slepih.
Leta 1919 ustanovljen kuratorij se je preimenoval v Dom slepih.
Njegova glavna naloga je bila priskrbeti dom za odrasle slepe.
Oktobra 1920 so ustanovili Podporno društvo slepih Slovenije.
Glavna naloga je bila zbiranje denarja za pomoč revnim slepim.
Leta 1929 so začeli razmišljati o možnostih zaposlitve slepih in
priučitve v klasičnih obrteh v lastnih delavnicah.
Leta 1935 je Dom slepih kupil Strahlovo graščino v Škofji Loki, v kateri
so naslednje leto odprli prvi dom za odrasle slepe v Sloveniji.
Leta 1939 se je Podporno društvo slepih Slovenije preimenovalo v
Društvo slepih, v njegovem okviru je delovala tudi Braillova knjižnica. V
društvo so se vključevali slepi iz cele Slovenije, žal pa se ne ve, koliko
slepih se je vključilo v to organizacijo iz našega območja.
Društvo je delovalo tudi med drugo svetovno vojno, položaj slepih med
obema vojnama se je sicer malce izboljšal, a ne toliko, da bi imeli slepi
zagotovljeno socialno varnost. Niso bili deležni zdravstvenega
varstva, socialne pomoči pa so bile zelo nizke. Slepi so prebivali v
Domu slepih v Škofji Loki, pri svojcih ali pri rejniških družinah.
Leta 1945 sta bili obe društvi razpuščeni.
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Leta 1946 je bila v Ljubljani ustanovljena skupščina Združenja
slepih Jugoslavije za Slovenijo. Glavna naloga novoustanovljenega
društva je bila zbrati in včlaniti slepe v združenja ter jim nato
pomagati na gospodarskem, socialnem, kulturnem in prosvetnem
področju.
Najprej pa je bilo seveda treba vedeti, koliko slepih sploh je in kje živijo.
Republiška organizacija je zato krajevnim ljudskim odborom poslala
anketni list za popis slepih občanov. Od slepih sta bila iz našega
območja za to zadolžena Jože Skledar in Anton Mori. V začetku leta
1948 so se dogovorili, da naj bi tam, kjer živi v enem okraju več kot
dvajset slepih, nastali okrajni odbori organizacije.
Tako se je začela zgodovina našega društva.
Prvi podružnični odbor Združenja slepih je nastal 4. aprila 1948 v
Ljutomeru, avgusta istega leta smo dobili odbor tudi v Mariboru in
jeseni še na Ravnah na Koroškem. Naslovi organizacij na terenu so se
od leta 1948 do danes večkrat spremenili, saj so se prilagajali
zakonskim predpisom, spreminjanju lokalne in teritorialne lokalne
samouprave ter sestavi članstva v društvu. Društvo danes deluje na
območju koroške in podravske regije.
Ustanovnega občnega zbora Podružničnega odbora Združenja slepih
v Mariboru, ki je bil v restavraciji Rotovž v Mariboru, se je udeležilo 32
članov. Že naslednje leto je imelo mariborsko društvo 74 članov, leta
1951 83 članov, leta 1952 pa 86 članov. Sedež mariborskega odbora je
bil najprej v prostorih socialnega skrbstva v Sodni ulici, od leta 1951 do
leta 1956 pa v prostorih trgovine slepih na Gosposki 24 v Mariboru.
18. septembra 1954 se je Podružnični odbor Združenja slepih
preimenoval v Okrajni odbor Združenja slepih Slovenije v Mariboru.
Deloval je na območju Maribor – mesto in Maribor – okolica, sedež je
imel v Tyrševi ulici 4, vanj pa je bilo vključenih že 131 oseb.
Po ustanovitvi novih okrajev se je organizacija slepih leta 1955 spet
preimenovala. Nov naziv je bil Zveza slepih Slovenije – odbor osnovne
organizacije Maribor. Pridružilo se je še društvo iz Ptuja, ki je delovalo
na območju občin Ptuj in Ormož.
Leta 1965 je prišlo do ponovne reorganizacije: iz mariborskega
društva se je izločilo ptujsko društvo. Mariborska organizacija je imela
tisto leto 250 članov, od takrat dalje pa deluje na območju občin
Maribor, Dravograd, Lenart, Pesnica, Radlje, Ravne, Ruše, Slovenska
Bistrica in Slovenj Gradec.
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Leta 1968 se je sedež društva preselil iz Tyrševe ulice v Gospejno
11, kjer društvo deluje še danes.
Leta 1976 se je društvo, v katerega je bilo vključenih preko 300 slepih,
preimenovalo v Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor.
Dve leti kasneje so na občnem zboru sprejeli spremembo pravil
društva in med člane pričeli vključevati tudi slabovidne osebe.
Leta 1979 je bilo v društvo včlanjenih že 390 članov,
leta 1981 je imelo društvo 450 članov,
leta 1983 je imelo društvo 500 članov,
leta 1992 je imelo društvo preko 600 članov,
leta 1998 je imelo društvo 822 članov ,
leta 1999 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju socialnega varstva,
leta 2001 je imelo društvo 775 članov,
leta 2003 je društvo pridobilo status invalidske organizacije,
leta 2007 je imelo društvo 838 članov,
leta 2012 je imelo društvo 801 člana.

6

POMOČ INKLUZIVNEGA PEDAGOGA
PRI VKLJUČITVI SLABOVIDNE UČENKE
V OSNOVNO ŠOLO SELNICA OB DRAVI
Inkluzija pomeni, da so vsi otroci vključeni v skupno, inkluzivno šolo.
Pri uspešni inkluziji mora šola poskrbeti za otrokove potrebe tako, da
mu nudi strokovno pomoč in prilagoditve, ki jih le-ta potrebuje.
Poučevanje naj ne bi bilo več usmerjeno v otrokovo motnjo, temveč v
njegove zmožnosti in v to, kakšno pomoč in prilagoditve potrebuje, da
bi kljub posebnim potrebam (PP) lahko uspel v inkluzivni šoli.
Po sprejetju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so
učitelji soočeni z novimi delovnimi nalogami, pri katerih zaradi različnih
razlogov naletijo na številne dileme glede načrtovanja, izvajanja in
evalviranja dela z otroki s PP. Vloga učiteljev pri vključevanju otrok s
PP je, da premišljeno izbirajo in načrtujejo strategije ter pristope
poučevanja.
Razmere v osnovnih šolah so se v zadnjih dvajsetih letih precej
spremenile. Več kot tri četrtine otrok s PP je vključenih v redne
osnovne šole (OŠ). V OŠ niso ločeni po vrsti motnje, temveč se v
razredu pojavljajo otroci z različnimi motnjami. Ti otroci potrebujejo
dodatno strokovno pomoč (DSP) in prilagoditve, ne pa tudi posebnega
učitelja. Zaradi novo nastale situacije v šolah se je tako pričelo
usposabljanje strokovnjakov za delo v inkluzivni šoli, za ključne naloge
DSP in prilagoditev.
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Učiteljem lahko pri vključitvi otroka s PP poleg lastnega raziskovanja in
dodatnega izobraževanja nudi podporo tudi inkluzivni pedagog. Ker je
ena izmed nalog inkluzivnega pedagoga povezana s skrbjo za stalno
izobraževanje učiteljev v obliki seminarjev, predavanj in praktičnih vaj
s področja PP in najrazličnejših težav otrok, sva s slabovidno učenko
Nives pripravili predavanje z delavnico za učence in učitelje.
V letošnjem šolskem letu smo s podružnične na matično šolo v 6.
razred sprejeli slabovidno učenko. Učenka spada v skupino zmerno
slabovidnih otrok. Starši so že zgodaj, pri štirih mesecih, ugotovili, da
je z dekličinimi očmi nekaj narobe. Zdravniki so hitro postavili diagnozo
– odkrili so retinalno distroﬁjo, nistagmus in zoženo vidno polje. Učenki
tako v šoli pripada po odločbi ura svetovalne storitve in dve uri učne
pomoči učitelja. Pomoč za odpravo primanjkljajev, ovir oziroma motenj
izvaja eno uro tedensko tiﬂopedagoginja s Centra Iris, pol ure
tedensko učitelj računalništva, pol ure tedensko pa učenki pripadajo
socialne delavnice v Centru Iris v Ljubljani. Učenki smo glede na
izdano odločbo Zavoda RS za šolstvo zagotovili pripomočke in
prilagodili prostor. Na podlagi izkušenj lahko zapišem, da so
prilagoditve nasploh koristnejše, če učitelji, ki poučujejo učenca s PP,
poznajo in razumejo njegovo diagnozo. Kljub pogovoru z učitelji o
vseh prilagoditvah, ki naj bi jih bila deklica deležna v šoli, so se med
njimi pojavljala različna vprašanja, negotovost in strah, kako bodo
poučevali slabovidno učenko. Inkluzivna pedagoginja sem slabovidno
učenko naučila izdelati predstavitev v programu PowerPoint, ki naj bi
bila učiteljem v pomoč. Deklica je pri delu z računalnikom potrebovala
prilagojeno programsko opremo, pridobila pa je že osnovna znanja za
delo z računalnikom, saj jo v okviru dodatne strokovne pomoči
izobražuje računalnikar s Centra IRIS. Predavanje sva izvedli tako, da
sem inkluzivna pedagoginja v obliki intervjuja vodila pogovor z
učenko. Ta je predstavila svojo diagnozo, ovire, s katerimi se srečuje
pri pouku in pri učenju, ter navedla prilagoditve, s pomočjo katerih je v
šoli in pri učenju lahko uspešna. Po predavanju sva izvedli delavnico.
Učitelje je seznanila z aplikacijo Synssimulator, s katero si lahko ob
uporabi pametnega telefona ali tabličnega računalnika pomagajo pri
pripravi prilagojenih gradiv zanjo. Omenjena aplikacija se uporablja
tako, da izbereš ustrezno diagnozo ter skušaš s pomočjo tabličnega
računalnika ali telefona prebrati besedilo. Učitelji so se lahko na
8

njenem prilagojenem računalniku preizkusili v slepem tipkanju s
programom Stamina, poskusili s pomočjo lupe prebrati besedilo ter se
prepričali, da je reševanje delovnih zvezkov in preizkusov znanja s
pomočjo lupe praktično nemogoče. Učitelji so na podlagi izkušenj
spoznali, da slabovidna učenka nujno potrebuje prilagojena besedila v
ustrezni pisavi in velikosti. Učenkina predstavitev je sošolcem prinesla
vpogled v težavo in hkrati odprla možnosti, kako ji lahko pomagajo.
Učitelji so pridobili nova znanja in nov pogled na vključevanje
slabovidnih učencev v redno osnovno šolo.
Učenka je za konec predstavila še pomoč, ki poteka izven naše šole.
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor ji omogoča
brezplačno kopanje v kopališču Pristan v Mariboru, seminarje za
družine s slepim ali slabovidnim otrokom ter »božičkovanja« s
kulturnim programom. Povedala je, da se je v okviru Centra Iris
udeležila predstave v gledališču, indijskega večera, kjer so izvedli
delavnico in si pripravili indijsko hrano, obiskali so tudi zavetišče za
živali.
Učenka Nives se je ob koncu predstavitve zahvalila učiteljem za
pomoč pri učenju in pouku, saj je z njihovo pomočjo njena bolezen
manjša ovira za učenje. Povedala je še, da je s predstavitvijo želela, da
bi učitelji čim bolj razumeli njeno bolezen in da bi imeli čim manj težav
pri prilagoditvah zanjo.

Jerneja Lisjak,
mag. prof. inkl. ped.

Predstavitev na šoli
Stopite v svet slabovidnosti
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CENTER IRIS
Center IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in
svetovanje za slepe in slabovidne, do leta 2016 poznan pod imenom
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (v nadaljevanju ZSSM
LJ), bo leta 2019 praznoval 100-letnico obstoja in organizirane skrbi za
vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok in mladostnikov v
Sloveniji. Trenutno zaposluje 74 strokovnih delavcev, od tega 45
strokovnjakov različnih proﬁlov: razredni in predmetni učitelj,
tiﬂopedagog, specialni in rehabilitacijski pedagog, inkluzivni pedagog,
psiholog, socialni delavec, oblikovalec gradiv, skrbnik informacijskih
sistemov, zdravstveni tehnik. Vsi zaposleni skrbimo za visoko
strokovno in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,
kakor tudi za razvoj in napredek Centra.
Od klasične specialne ustanove za slepe in slabovidne, v kateri so se
izvajale segregirane oblike izobraževanja, je Center v zadnjem
desetletju na poti preoblikovanja v sodoben, odprt strokovni center, ki
se odziva na potrebe otrok, staršev, učiteljev, delodajalcev in družbe
kot celote. Ob uveljavitvi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami, leta 2000, je bila slepim in slabovidnim otrokom in
mladostnikom omogočena izbira, ali bodo vrtec oziroma šolo
obiskovali v svojem domačem kraju ali pa se bodo vključili v
prilagojene programe, ki se izvajajo v ZSSM LJ. Tako se je število
vključenih otrok in mladostnikov iz leta v leto zmanjševalo, pojavila pa
se je velika potreba po pomoči in podpori tiﬂopedagogov v inkluzivnem
izobraževanju. ZSSM LJ se je na nove razmere odzval z izvajanjem
dodatne strokovne pomoči in delovanjem mobilne službe. V šolskem
letu 2017/18 je v Center IRIS vključenih 47 otrok in mladostnikov z
okvaro vida, mnogi med njimi imajo tudi dodatne motnje. V okviru
mobilne službe pa spremljamo 215 otrok in mladostnikov, iz česar je
razvidno, da pomoč in podpora otrokom in mladostnikom z okvaro vida
v inkluziji postaja glavna dejavnost Centra. Pri tem pa se srečujemo z
mnogimi izzivi in s težavami, ki jih v sodelovanju z različnimi
ustanovami in organizacijami postopno rešujemo. Največ težav se
pojavlja na področju zagotavljanja prilagojenih pripomočkov (brajevih
strojev, brajevih vrstic, elektronskih lup …), prilagojenih učbenikov in
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izvajanja razširjenega kurikula za slepe in slabovidne.
Ker okvara vida vpliva na prav vsa področja človekovega razvoja, je
zelo pomembno, da poleg akademskih znanj slepi in slabovidni
razvijajo tudi druga področja, ki pomembno vplivajo na njihovo
kakovost življenja v danem trenutku ali kasneje v odrasli dobi. Moje
osebno mnenje je, da je inkluzivno izobraževanje usmerjeno
predvsem v osvajanje akademskih znanj. Časa za osvajanje
spretnosti in veščin, ki posamezniku omogočajo aktivno vključevanje v
družbo, samostojnost in socialno vključevanje, ni, posledice pa se
pokažejo po zaključku izobraževanja, ko so mladi na trgu delovne sile.
V Centru IRIS v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči ter drugih
programov otrokom in mladostnikom omogočamo osvajanje
spretnosti in veščin na različnih področjih, kot so: senzorne spretnosti,
uporaba podpornih tehnologij, socialne veščine, sprostitvene in
prostočasne aktivnosti, veščine orientacije in mobilnosti, navajanje na
samostojno življenje, veščine samoodločanja, izobraževanje in
poklicno usmerjanje, komunikacijske tehnike. Prav vsa področja
pomembno vplivajo na kakovost življenja posameznika, zato se
trudimo čim več omenjenih vsebin vključiti v program dodatne
strokovne pomoči in tako spodbujati največji možen razvoj potencialov
posameznika.
Razvoj Centra IRIS temelji na strokovno usposobljenem kadru,
projektnem delu in sodelovanju z različnimi ustanovami. Mednje
sodijo fakultete različnih smeri, sorodne ustanove iz tujine, podjetja,
klinike, različne nevladne organizacije, med katerimi so v prvi vrsti
medobčinska društva slepih in slabovidnih in Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije. Mnogo je programov, ki jih brez pomoči društev
ne bi zmogli izvesti in tako za pomoč pogosto prosimo tudi
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, ki nam vedno
priskoči na pomoč. Vsako leto nam za posamezne aktivnosti odstopi
prostore društva, pomaga pri kritju stroškov šole v naravi za njihove
mlade člane ali pa priskoči na pomoč pri nakupu pripomočkov.
Tudi v prihodnje si razvoja brez sodelovanja z medobčinskimi društvi
in Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ne predstavljamo, saj
je naša skupna skrb in poslanstvo pomoč in podpora slepim in
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slabovidnim. Pred nami so, ob že uveljavljenih programih, novi izzivi
na področju izvajanja zgodnje obravnave, izvajanja tranzicijskih
programov na trg dela, ustanovitve stanovanjskih skupin za slepe in
slabovidne, zaposlitvenega centra in programov po 26. letu starosti za
slepe in slabovidne z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem
razvoju.
Vse to bo mogoče le s povezovanjem in sodelovanjem.
Katjuša Koprivnikar,
ravnateljica Centra IRIS
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ŽIVLJENJE Z GLASBO
Moja stalna spremljevalka v življenju je glasba, brez nje bi šla pot v
čisto drugo smer. Nikoli z menoj ne govori, pa vendar jo kot senco
čutim na vsakem koraku. Bil je jesenski dan leta 1954, ko sem prvič
zadihal zrak tega sveta. Kot drugorojeni otrok v družini sem imel to
smolo, da je bil moj vid na enem očesu 9 %, na drugem pa je bila čista
tema, kot se je pozneje izkazalo. Pri 21 letih mi je odstopila mrežnice in
zlata sončna svetloba se je umikala temi. Leta 1975 je bila operacija
očesa uspešna le v toliko, da sem videl pol metra pred seboj. Takšno
stanje je ostalo še dve desetletji, nakar je tema prevzela oblast v svoje
roke. Jaz je nisem hotel poslušati in sem ji vedno dokazoval, da z
menoj ne bo imela lahkega dela. Hočem biti delaven ter aktiven in ne
sedeti ob zapečku v skritem kotu.
Že v zelo zgodnjih otroških letih so starši opazili, da mi zvoki iz
radijskega aparata vzbujajo zanimanje in dajejo več energije, kot sem
jo kazal drugače. V tistem času je bila frajtonarica (harmonika) iskani
instrument, saj ni bilo veliko godcev, ne pa tudi denarja, da si bi jo lahko
kupil kar tako. Oče je bil eden izmed redkih, ki jo je imel in je z njo
razveseljeval ljudi okoli sebe. Z otroško ljubeznijo sem se zaljubil v
frajtonarico in oče mi je dovolil, da sem lahko pritiskal na gumbe. Tako
se je pričelo in temelj je bil narejen. Pouk glasbe se je pričel, saj je oče
kot moj učitelj prenašal znanje name in kmalu je bilo opaziti, da
napredujem. Tako to ni bila samo muha
enodnevnica. S pomočjo radia se mi je
vtisnila kakšna pesem v spomin in
že sem se ji skušal približati na
harmoniki po svojih najboljših
močeh. Nekoč je nekdo
vprašal: »Kaj pa narediš,
kadar sta otroka slabe volje?«
In oče je odgovoril: »Takrat
jima kaj zaigram, saj dekle
rada posluša frajtonarico, fant
pa se usede na tla ter se vrti s
Foto arhiv Slovenske novice
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pomočjo rok in nog v levo in desno stran ter zraven poje. Tako z njima
nimam težav.« Tudi mama je znala zaigrati nekaj pesmi in nama
polepšala marsikateri dan. Tako so minevala leta vse do osnovne šole,
ko sem zaradi slabega vida moral zapustiti domače ognjišče in se
prilagoditi novemu načinu življenja v Zavodu za slepo in slabovidno
mladino v Ljubljani. Hitro sem se prilagodil novim spremembam in reči
moram, da sem si tam pridobil veliko izkušenj za prihajajoča leta.
Veliko dobrega bi lahko napisal o Zavodu, o različnih krožkih,
predvsem pa o poučevanju glasbenih instrumentov. Ker je bilo v
učilnici veliko instrumentov, sem se zagledal v pisano paleto majhnih,
srednjih in velikih klavirskih harmonik. Ko so mi dovolili eno izmed njih
uporabljati, sem kar zažarel od sreče. Vsa leta bivanja v Zavodu sem
hodil na učne ure harmonike in v višjih razredih me je tovariš Jože
Povše naučil nekaj koncertnih skladb, na primer Madžarski ples,
opero Ernani, Lahko konjenico in še kaj. Trudil se je, da bi mi podal kar
največ znanja in jaz sem ga imel rad, pa čeprav mi je kdaj zvijal prste
na roki, če je bilo narejenih preveč napak. V tem času sem pasivno
igral še druga glasbila, na primer kitaro, kontrabas, trobento in klarinet.
V teh letih je bilo kar nekaj javnih nastopov, najprej v šoli, kasneje pa
tudi izven nje. Spominjam se, da so me prišli snemat za neko radijsko
oddajo iz RTV Ljubljana.
Po končani osemletki me je pot vodila v Center slepih Škofja Loka, kjer
sem si pridobil izobrazbo za poklic telefonista – administratorja. Tudi v
Centru je bilo možno z glasbo nadaljevati. S tovarišem Antonom
Čuričem sva pričela z igranjem klavirja. Naučil me je pisati in brati note
v Braillovi pisavi in me pripravljal za igranje na orgle. Tako sem včasih v
cerkvi v Stari Loki nadomeščal organista, kadar je bila potreba. Tudi v
domači fari sem bil nekaj let organist. Ker doma nisem imel harmonija
ali česa podobnega, sem se po notah učil kar v cerkvi. Vsak glas je bil
pisan ločeno, zato sem jih moral najprej združiti in se jih naučiti na
pamet. Orgle so bile stare in so imele črne in majhne tipke, kar je bilo
zelo moteče.
Pisalo se je leto 1972, ko sem se zaposlil v železarni na Ravnah na
Koroškem. Ker so mi starši že prej kupili 120-basno klavirsko
harmoniko, so me v domačem kraju vaščani poznali in me kdaj
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starejši muzikanti in nastal je kvintet. Kar nekaj izkušenj z igranjem
smo si pridobili in veliko mladih parov omožili. Tudi mene je sreča

povabili, da sem jim kaj zaigral ob različnih priložnostih. To so opazili
starejši muzikanti in nastal je kvintet. Kar nekaj izkušenj z igranjem
smo si pridobili in veliko mladih parov omožili. Tudi mene je sreča
obiskala, saj nevesta mi žena je postala. Dva otroka je rodila in s tem
družino obogatila. V ansamblu je bilo kar nekaj sprememb, med
drugim je bila frajtonarica zapostavljena, a so se ji obetali boljši časi.
Veliko pesmi sem s pomočjo posluha prenašal iz klavirske harmonike
na frajtonarico. Moram priznati, da je bil zame kot samouka tak prehod
kar težak. Na Muti se je ustanavljal orkester frajtonaric oziroma
diatoničnih harmonik in povabili so me k sodelovanju. Pridno sem
nabiral izkušnje in kot solist sem že hodil na prireditve in manjša
tekmovanja. Z orkestrom smo posneli kaseto starih melodij. Ker se je
na Koroškem ustanavljalo kar nekaj takšnih skupin, sem v Dravogradu
kot mentor prevzel skupino harmonikarjev Diatonik. V njej sva dva
člana Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor.
Nastopamo na kulturnih prireditvah in različnih srečanjih doma in v
tujini. Igramo predvsem slovenske narodno-zabavne pesmi in tako
razveseljujemo srca tistih, ki imajo to glasbo radi. Tudi s to skupino
smo posneli kaseto in nato še zgoščenko. Pripravljamo že tretji
projekt, ki bo izšel v prihodnjem letu. Leta 1996 je bila v Dravogradu
ustanovljena skupina harmonikarjev Diatonik, naslednje leto pa sem
pričel poučevati diatonično harmoniko v osnovni šoli Vuzenica, in sicer
tamkajšnje učence iz četrtega, petega in šestega razreda. Učenje je
bilo najprej posamično, kasneje pa so se združili v skupino Mladi
harmonikarji Vuzenica. Veliko so nastopali in s tem kraju dali nekaj
mladostno svežega. Posneli so kaseto in videospot.
Na misel mi je prišla ideja, da bi za neko prireditev pripravil družinsko
igranje na diatonične harmonike. Doma smo o tem razpravljali in se
odločili za akcijo. Od prijateljev sem si sposodil tri harmonike, dve pa
sta bili že doma. Pripravili smo dve pesmi in na oder odšli po
starostnem vrstnem redu. Najprej oče, mama, jaz, sin in hčerka.
Komentarji so bili pozitivni, rečeno je bilo, da ne poznajo družine, ki bi
igrala na pet istovrstnih instrumentov. Ker je razvoj učenja tekel
hitreje, kot sem ga dohajal, sem kar nekaj let obiskoval šolo diatonične
harmonike. Izkazalo se je, da trud ni bil zaman. Moj cilj je bil zastavljen
dokaj visoko. Želel sem tekmovati na najvišjem nivoju v Sloveniji in
sicer za Zlato harmoniko Ljubečne. Vedel sem, da je pot do tja strma in
težka. Poskusil sem štirikrat, a žal neuspešno. Obupal pa nisem, saj
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sem bil prepričan, da bom enkrat prišel do tja. Naj napišem nekaj vrstic
o tem, kako to tekmovanje poteka. Tekmovalci so razvrščeni v štiri
kategorije po starostnih skupinah do 60 let. V vsaki skupini se točkuje
do 100 točk. Najprej je potrebno opraviti izbirno tekmovanje, ki poteka
v različnih krajih po Sloveniji v juniju, juliju in avgustu. Tako preizkusi
svojo srečo okoli 400 tekmovalcev. Nato komisija izbere tekmovalce
za polﬁnale. Odigrati je potrebno dve skladbi po lastnem izboru,
vendar se le-teh potem ne sme več igrati v ﬁnalu. Na tej stopnici ostane
le še okoli 100 tekmovalcev. Kdor ima znanje in mirne živce, je eden
izmed petintridesetih kandidatov, ki jim uspe priti do ﬁnala. V tem delu
tekmovanja sta predpisani dve obvezni skladbi, ki ju že vnaprej določi
strokovna žirija. Ena obvezna je venček narodnih, druga je za vsako
skupino drugačna. Prijaviti je potrebno še tri pesmi po lastni izbiri in
eno izmed njih določi komisija na dan tekmovanja. V dopoldanskem
času vsak tekmovalec pred komisijo odigra predpisani skladbi, v
popoldanskem delu pa še eno za občinstvo in komisijo. Leta 2007
sem prišel do želenega cilja in dobil zlato plaketo. Tega uspeha sem bil
resnično vesel, saj je bil s tem poplačan ves trud, ki sem ga že več let
vlagal v to. Nisem se dal uspavati in delal sem naprej. Čez dve leti sem
se odločil, da poskusim še enkrat. Tokrat je bilo bolj sproščeno, ker
sem že vedel, kje so tiste šibke točke, na katere moram še posebej
paziti in tudi trema je bila manjša. Rezultat tega je bila ponovno zlata
plaketa. Januarja 2012 je bil na internetu objavljen razpis za 6.
Mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado Avsenik v
Begunjah. Skušnjava je bila velika in ni se ji bilo moč upreti. Način
tekmovanja in ocenjevanja je bil skoraj enak, kot sem ga opisal prej.
Zaradi velikega števila nastopajočih je tekmovanje trajalo tri dni. Moja
ocena je bila 93,67 točk in dobil sem srebrno priznanje. S tekmovanji
hočem preveriti samega sebe, kaj in kako naprej. Ker pregovor pravi,
da gre v tretje rado, sem se v septembru istega leta ponovno odpravil
na pot proti Zlati harmoniki Ljubečne. O plaketah sploh nisem
razmišljal, ker je že to dovolj velika nagrada, da prideš v ﬁnale. A sreča
je bila zopet z menoj in v svojo zbirko sem dodal še tretjo zlato plaketo.
Potem se nekaj let nisem udeleževal tekmovanj, hodil pa sem na
srečanja in druge prireditve. Lani januarja sem se ponovno odločil za
tekmovanje za Zlato harmoniko Ljubečne, ki je potekalo 27. avgusta
2017. Na tem prestižnem tekmovanju, ki šteje za državno prvenstvo v
igranju na diatonično harmoniko, sem dosegel zelo lepe rezultate in
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sicer: v kategoriji veterani zlato plaketo, plaketo za naj godca 2017 in
še plaketo Avgusta Stanka. Tako imam v moji glasbeni zbirki že štiri
zlate plakete. V letih prehojene glasbene poti se je nabralo kar nekaj
pokalov, veliko praktičnih spominkov in priznanj.

Maksi Vinšek
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MUZE V TEMI
Valter Čučkovič je rojen Mariborčan.
Osnovno šolo je končal v Zavodu za
slepo in slabovidno mladino v
Ljubljani. Šolanje je nadaljeval na
Srednji medicinski šoli v Beogradu.
Pridobil je naziv medicinski tehnik –
maser in se zaposlil v športnorekreacijskem centru Pristan, kjer je
delal do upokojitve. Pesniti je začel
dokaj pozno, ko se je bližal
štiridesetim. Glavna pripomočka pri
zapisovanju pesmi sta brajev pisalni
stroj in snemalnik. Njegove prve
objave so bile v različnih zbornikih in v
spletni literarni reviji Locutio. Sodeluje na
raznih literarnih dogodkih doma in v tujini. V
prostem času se ukvarja s šahom, z vrtnim
kegljanjem in govorečim pikadom. Vendar je prav
poezija tisto področje, ki mu v zadnjem obdobju
namenja največ svojega časa.
Njegove osnovne štiri tematike so: ljubezen, morje, noč in vino.
Občasno pa se dotakne tudi slepote kot stanja, ki je od trinajstega leta
zaznamovalo njegovo življenje. Pri Mariborski literarni družbi sta izšli
dve njegovi pesniški zbirki. Februarja 2018 je na mednarodnem
festivalu erotične poezije osvojil 1. mesto v kategoriji domače pišočih
avtorjev in dobil častni naziv Apolon erotične poezije. Piše tudi
aforizme na temo slepote in oči. Prav tako občasno napiše kakšno
besedilo za uglasbitev in domišljijsko kratko zgodbo. V pripravi je tretja
pesniška zbirka in zbirka aforizmov z naslovom Nekaj o očeh.
Zahvaljujemo se mu, da je s svojo pisano besedo pripomogel k
prepoznavnosti našega društva med polnočutnimi ljudmi.
Darinka Lozinšek
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članica Izvršnega odbora,
zadolžena za področje kulture pri MDSS Maribor

KEGLJANJE – DEL MOJEGA ŽIVLJENJA
Že od otroštva slabo vidim, imam približno 98-odstotno izgubo vida,
kar je posledica prometne nesreče. Zadnja tri leta osnovne šole sem
bila v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, kjer sem se
naučila samostojnosti, neodvisnosti in spretnosti v vsakdanjem
življenju. Po tridesetih letih dela na telefonski centrali v Mestni občini
Maribor, kjer sem veliko delala z ljudmi, sem se pri 47 letih upokojila. Z
veseljem sem ustvarjala in tako je še danes. Zelo rada kvačkam,
pletem, »berem« (poslušam), po spodbudi prijateljice Marije pa me od
leta 2007 navdušuje in bogati tudi stezno kegljanje.
Društvo nam omogoča treninge v Dvorani Tabor. Prav tako nam je
pred leti zagotovilo trenerko Silvo Razlag, ki je veliko pripomogla k
našim, vsaj mojim, rezultatom. Že nekaj let naše društvo zastopata
dve ekipi na ligi v steznem kegljanju za slepe in slabovidne.
Posamezniki se udeležujemo mednarodnih pokalnih tekmovanj po
Sloveniji, povsod, kamor nas kegljaški klubi povabijo.
Leta 2013 sem se udeležila svojega prvega evropskega prvenstva, ki
ga je organizirala Slovenija in je potekalo v Celju, kjer je naša ženska
ekipa osvojila tretje mesto, jaz pa svojo prvo medaljo na evropskem
prvenstvu. Od takrat naprej sem članica državne reprezentance, s
katero smo sodelovali na evropskih prvenstvih in dosegali zelo dobre
rezultate, tako ekipno kot posamezniki.
Skupno sem nastopila na šestih
evropskih prvenstvih, dvakrat v
Srbiji in po enkrat na Hrvaškem,
Poljskem, Slovaškem in v
Celju. Leta 2014 sem na
evropskem prvenstvu
osvojila zlato in srebrno
kolajno, na lanskem v
Apatinu pa posamično
zlato in zlato v dvojicah.
Že tretje leto zapored
sem prejela priznanje za
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športnico leta Mestne občine Maribor med invalidi, na kar sem zelo
ponosna. Poleg tega sem kot uspešna reprezentantka dobila še
zlati grb, priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije.
Mož Franc je vesel mojih kegljaških dosežkov in mi je v oporo in
pomoč. Ker je tudi on slep, se po opravkih prevažava z avtobusi in
vlaki. Najino življenje bogatijo sin, hčera, vnukinja ter snaha in zet.
Žal se za ta in druge športe v našem društvu mlajši člani ne zanimajo.
Meni osebno ta šport pomeni druženje, gibanje, spoznavanje ljudi iz
drugih krajev in kultur ter seveda tekmovanje in rezultate, ki postajajo z
izkušnjami vedno boljši.
Hvala vsem, ki so mi kakorkoli pomagali pri mojih uspehih.
Danica Padežnik
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»NI PREDAJE, KARKOLI SE ZGODI!«
Borut Sotlar, član Medobčinskega društva slepih in slabovidnih
Maribor, po poklicu vodovodni inštalater in monter centralne kurjave,
je imel svoje podjetje. Pred šestimi leti je hudo zbolel. Odkrili so mu
tumorje: najprej na modih, kasneje še na možganih in v pljučih. Sedaj
je slep z minimalnim ostankom vida. Na levo oko sploh ne vidi, na
desnem očesu ima samo 1 % ostanka vida. Vidi obrise ter rumeno in
belo barvo, ostalih barv ne loči. Ko so ga invalidsko upokojili, si je rekel:
»Bom že kaj delal, saj sem v življenju vedno delal in nikoli miroval.« Po
drugi operaciji glave je prišel domov in vnuk je imel rojstni dan. Ni
vedel, kaj naj mu podari in naredil mu je lesen stolček. Pravi, da ima les
v genih po starem očetu, ki je imel mizarsko delavnico. In potem se je
začelo, nova pot – novo poslanstvo. Doma si je uredil delavnico in
pričel z izdelovanjem pohištva (mizic in stolčkov) za zavode,
terapevtskih igrač, labirintov in toboganov, primernih tudi za slepe in
slabovidne otroke. Prijatelj mu priskrbi les. Naredil je že več kot 500
unikatnih stolčkov z mizami. Vse je naravno, tudi barve. Oskrbel je že
triindvajset zavodov po vsej Sloveniji. Vse dela z dušo in s srcem, to je
zanj kot terapija – volja do življenja.
Borut ima tudi zelo dober spomin za orientacijo. Ne skriva svoje
bolezni. Pogovarja se o njej, saj s tem pomaga
sebi in drugim. Vseskozi je imel veliko
oporo v družini, vsi so mu pomagali
in mu stali ob strani. Z
nasmeškom pripoveduje:
»Ena vrata so se mi zaprla
zaradi izgube vida,
ampak so se mi odprla
druga … drugje. NI
PREDAJE!«
Fotograﬁja:
Borut Sotlar z njegovimi unikati
(fotograﬁral Denis Ciringer)
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Res je, ni predaje, bodimo optimistični in vztrajni. Borut je vsakomur
spodbuda in navdih, da lahko veliko naredimo, če imamo voljo in
podporo ljudi, ki nas imajo radi. Življenje je vendarle lepo. Še posebej,
če ga drug drugemu lepšamo s tem, kar smo in kar imamo.
Za zaključek ponujam v razmislek citat neznanega avtorja:

»Ne pozabite, da je bil največji hrast nekoč majhen želod,
ki je padel na tla in vztrajal!«
Petra Vogrinec Černezel
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PREDSEDNIKI IN TAJNIKI
MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA SLEPIH IN SLABOVIDNIH
MARIBOR

Obdobje
1948–1952
1952–1954
1954–1955
1955–1965
1965–1979
1979–1981
1981–1985
1985–2009
2009–2010
2010–2017
2017–…

Predsednik/predsednica
Jože Skledar
Jože Lahe
Štefan Presl
Amalija Bajcar
Milan Bobinski
Maks Škof
Danica Novak
Milan Bobinski
Darja Gojkošek
Ivanka Kotnik
Milan Mugerle

Obdobje
1948–1952
1952–1954
1954–1955
1955 – 1958
1958–1974
1974–1976
1976–1981
1981–1983
1983–2011
2012–…

Tajnik/tajnica
Jože Gradišnik
Rado Sitar
Kruno Cipci , prof. glasbe
Simeon Kardinar
Danica Štrukelj
Silva Vogrinec
Ivanka Firbas
Mira Ribič
Majda Pečar
Petra Vogrinec Černezel
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BOGATA 30- LETNA TRADICIJA OPTIKE ZVONKO
Človeške oči so ogledalo v svet. Rišejo nam barve, so vez s prijatelji,
omogočajo nepozabna doživetja in ustvarjanje spominov.
Začetki podjetja segajo v leto 1986, ko je gospod Zvonko Pirtušek
ustanovil Optiko Zvonko. V Domu slepih na Gospejni ulici 11 v
Mariboru mu že več kot 30 let v najem oddajamo poslovne prostore.
Tako smo pričeli s sodelovanjem. Z leti so se spletla tudi prijateljstva.
Zvonko Pirtušek je človek s srcem, saj našim slepim in slabovidnim
članom že vrsto let pomaga z donacijami, s tem pa pripomore k
izboljšanju kakovosti njihovega življenja. Posebno pozornost nameni
slepim in slabovidnim otrokom ter otrokom z dodatnimi motnjami.
Listina o častnem članstvu je bila gospodu Zvonku Pirtušku izročena
na zboru članov podravske regije, ki je potekal 10. 3. 2017. Nastopali
so Deziderij Cener in skupina Diatonik.
Na osnovi 18. člena Pravil MDSS Maribor je zbor članov na svojem
zasedanju 9. 12. 2016 Zvonku Pirtušku, rojenemu 30. 10. 1950, s
sklepom podelil status častnega člana zaradi njegovega posebnega
zavzemanja pri uresničevanju ciljev društva ter reševanju problemov
slepih in slabovidnih ter njihovih družin.
Misel Zvonka Pirtuška:
»Sodelovanje s slepimi je hkrati tudi velika šola življenja, kjer sem
našel čudovite prijatelje. Šele, ko spoznaš takšne ljudi, ugotoviš,
kaj je z močno voljo, kljub eni najtežjih izgub v življenju – izgubi
vida, možno doseči.«

Podelitev listine častnega člana
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PREDSTAVITEV IN DELOVANJE NAŠEGA ČLANA TER
DOLGOLETNEGA PREDSEDNIKA
Milan Bobinski je bil rojen 20. 1. 1939 v Zagrebu. Oče je bil trgovski
pomočnik, leta 1944 je padel v narodnoosvobodilnem boju, mati je bila
delavka. Pred pričetkom 2. svetovne vojne se je Milan s starši iz
Zagreba preselil na mamino domačijo na Bizeljsko. Od tam so bili leta
1943 izseljeni na Hrvaško, v kraj Rude pri Samoboru. Ker je oče padel
v NOB in domačija na Bizeljskem ni bila vseljiva, sta se z mamo 24.
decembra 1945 preselila v Maribor, kjer je imela mama dva brata in
sestro. Tu se je zaposlila kot delavka v tovarni moške konfekcije.
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je Milan obiskoval v Mariboru, nato je
zaradi ekonomskih razmer šel v vojaško akademijo kopenskih sil. Leta
1962 se je ponesrečil pri delu, popolnoma je izgubil vid, prišlo je do
podkomolčne amputacije leve roke in prsta na desni roki ter do okvare
sluha. Bil je demobiliziran s činom poročnika in pridobil je status
vojaškega invalida. Po nesreči se je vrnil v Maribor in se želel zaposliti,
vendar zaradi poškodb ni mogel delati na telefonski centrali oziroma
na delu klasičnih obrti, kot so mu predlagale ustrezne občinske službe.
Na lastno pobudo se je odločil za študij in najprej diplomiral na
mariborski pedagoški akademiji iz zgodovine in zemljepisa, nato še na
zagrebški defektološki fakulteti. Pridobil je naziv profesorja
defektologije, smer slepota in slabovidnost ter mentalna retardacija.
Zaposlitve v Mariboru kljub različnim prizadevanjem ni dobil, v Škofji
Loki, kjer so mu ponudili zaposlitev, pa le-te zaradi materine starosti in
bolezni ni mogel sprejeti. Kmalu po povratku v Maribor se je vključil v
Društvo slepih in bil leta 1965 izvoljen za predsednika mariborske
organizacije. To funkcijo je opravljal do leta 1979, nato pa še v obdobju
od 1985 do 2009. V letih od 1972 do 1976 je opravljal funkcijo
predsednika Zveze slepih Jugoslavije. V organizaciji slepih in
slabovidnih je deloval na področju vzgoje in izobraževanja, poklicne
rehabilitacije in zaposlovanja slepih. Na območju Slovenije je leta
1970 organiziral prvo obliko predšolske obravnave slepih in
slabovidnih otrok ter njihovih družin. V kasnejših letih so to povzele
tudi druge invalidske organizacije v nekaterih republikah Jugoslavije.
V 90. letih je bil pobudnik in član strokovne skupine, ki je pripravila
vsebino socialno- humanitarnih programov za odrasle slepe in
slabovidne ter njihove družine v Republiki Sloveniji. Programi,
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namenjeni otrokom in odraslim, se izvajajo še danes. V Društvu slepih
je deloval tudi na področju športno-rekreativne in kulturne dejavnosti,
ko so prenašali nekatere programe in športne discipline iz evropskih
držav na območje Slovenije in bivše Jugoslavije. V času inkluzije
oziroma integriranih oblik vzgoje in izobraževanja predšolskih ter
osnovnošolskih otrok je sodeloval pri prenašanju teh spoznanj na
območje Slovenije in kot mobilni tiﬂopedagog deloval na vključevanju
teh otrok in mladostnikov v vrtce, poklicne in srednje šole na območju
severovzhodne Slovenije. Posebno skrb je namenil vključevanju
slepih in slabovidnih otrok z večkratno motenostjo v vzgojnovarstvene ustanove in varstveno-delovne centre ter druge sorodne
ustanove. Iz tujine pa je kot defektolog ves čas na naše območje
prenašal nova spoznanja in dosežke na področju vzgoje in
izobraževanja slepih in slabovidnih. Posredoval je pri nabavi različnih
tehničnih pripomočkov in didaktičnega materiala.
V Mariboru so bili v zadnjih dvajsetih letih prevedeni številni priročniki
in učbeniki, namenjeni predvsem predšolskim otrokom in tistim z
večkratno motenostjo ter tudi odraslim osebam z okvaro vida in
njihovim svojcem. Priročnike je Milan Bobinski ob prevodu lektoriral in
jih prilagajal našim potrebam in zmožnostim. V tem času smo v
Mariboru skupaj izdelali enajst priročnikov, namenjenih družinam,
odraslim posameznikom in strokovnim delavcem v javnih zavodih
(šolah, ambulantah, ustanovah za rehabilitacijo). Leta 1996 je
sodeloval pri pripravi gradiva za sprejem enotne deﬁnicije slepih in
slabovidnih v Republiki Sloveniji, pred tem pa tudi leta 1972 pri
sprejemanju jugoslovanske deﬁnicije o slepoti in slabovidnosti. Z
različnimi strokovnimi članki je sodeloval na strokovnih in internih
seminarjih ter izobraževalnih dnevih doma in v tujini (v organizaciji
Evropske unije slepih, Evropskega združenja učiteljev za slepe,
organizacije Alpe-Jadran, Zveze slepih Jugoslavije in Zveze društev
slepih in slabovidnih Slovenije, Društva defektologov ter Socialne
zbornice). V Sloveniji smo organizirali tudi prve bivalne skupnosti po
vzoru Nizozemske, Švedske in Nemčije ter pripravili ustrezne
programe. Danes jih izvajamo v Mariboru. Podobne programe so
pozneje pričeli izvajati tudi v Kopru. Sodeloval je tudi pri zaposlovanju
in usposabljanju na delovnem mestu ter prekvaliﬁkaciji in
dokvaliﬁkaciji za okoli 130 slepih in slabovidnih občanov z območja
koroške in podravske regije. V času od 1972 do 1976 je bil član
izvršilnega odbora svetovne zveze za dobrobit slepih in član komisije
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za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje. Od leta 1985 do konca
svojega predsednikovanja, leta 2009, je organiziral adaptacijo Doma
slepih v Mariboru na Gospejni 11. Stavba je stara 188 let in je
kulturnozgodovinski spomenik. Stavbo smo ustrezno zaščitili, obnovili
in pridobili nove prostore. Društvo je stavbo dobilo v koriščenje od
mestnega ljudskega odbora leta 1958. Do danes jo je koristilo preko
120 slepih in slabovidnih iz območja cele Slovenije ter 15 družin, ki so
dobile zaposlitve v mariborskih podjetjih in zavodih ali pa so se tukaj
šolale.

Spoštovani in dragi prijatelj, Milan Bobinski.
članice in člani ter delujoči organi Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Maribor se vam zahvaljujemo za več kot 50-letno
delovanje v našem društvu. Vaša predanost in čut za človeka sta
nam v izjemno čast in ponosni smo na vaše vsestransko delo pri
prepoznavanju slepote in slabovidnosti v širšem prostoru.
Počaščeni smo, da smo se lahko skozi desetletja družili z vami, z
vašo neizmerno voljo in z vašim posluhom za nas, člane. V našem
Domu slepih so ostale močne sledi in vezi, ki nas združujejo. Hvala
vam, želimo vam še veliko srečnih trenutkov v krogu družine in
prijateljev.

Darinka Lozinšek,
članica Izvršnega odbora MDSS MB
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SODELUJEMO – POMAGAMO
Člani Lions kluba Maribor Piramida bomo konec tega leta obeležili 25letnico ustanovitve, s čimer smo postali del mednarodne dobrodelne
organizacije, ki je v letu 2017 praznovala 100-letni jubilej. Na območju
ZDA so bili namreč pred stoletjem ustanovljeni prvi tovrstni klubi, pri
čemer pa je bila njihova prvotna dejavnost usmerjena predvsem v
pomoč slepim in slabovidnim osebam.
V Evropi se je lionistična družina razširila po drugi svetovni vojni, v
Sloveniji pa se je to zgodilo šele po osamosvojitvi.
V našem Lions klubu (sedmem po vrstnem redu ustanovitve in
registracije) pa smo posebej ponosni, da je bil, na pobudo Zmaga
Turka (soustanovitelja kluba in prvega predsednika), izkupiček prve
dobrodelne klubske akcije, to je javne dražbe umetniških del, ki smo jo
leta 1994 izvedli v Kazinski dvorani SNG Maribor, namenjen prav
Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Maribor.
Tudi v naslednjih letih smo z društvom, pod vodstvom dolgoletnega in
neumornega predsednika Milana Bobinskega, vzpostavili dobro
medsebojno sodelovanje, saj smo z občasnimi in rednimi klubskimi
akcijami (dobrodelni plesi, prednovoletne stojnice, golf turnirji ...), pa
tudi s pomočjo nekaterih ozaveščenih donatorjev uspeli zagotoviti
sredstva za nabavo različnih tehničnih pripomočkov, ki smo jih
namenjali tako mariborskemu društvu kot tudi posameznikom z
okvarami vida, vključenim v Zvezo društev slepih in slabovidnih
Slovenije.
Z leti se je krog prejemnikov, ki smo jim pomagati pri lajšanju
najrazličnejših težav, kar precej razširil, saj smo zbrana sredstva
namenjali tudi telesno prizadetim oziroma gibalno oviranim
posameznikom. V obdobju zadnjih nekaj let pa, žal, naraščajo potrebe
po pomoči socialno ogroženim državljanom in njihovim družinam.
Ob visokem društvenem jubileju lahko člani Lions kluba Maribor
Piramida zagotovimo, da bomo – po svojih močeh in zmožnostih – v
primeru potrebe tudi v bodoče sodelovali z Medobčinskim društvom
slepih in slabovidnih Maribor.
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Matjaž Bertoncelj

IZDAJO ZBORNIKA IN PRIREDITEV
OB 70. LETNICI MDSS MARIBOR SO PODPRLI
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OBČINA POLJČANE
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7LET

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MARIBOR
Gospejna ul. 11
2000 Maribor , SLOVENIJA
Telefon: 02/228-34-20
Edina tema, ki obstaja je neznanje …

VABILO
V imenu članic in članov Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor
vas vabimo, da se udeležite proslave ob počastitvi 70 – obletnice delovanja
društva.
Vljudno vas vabimo na našo proslavo, ki bo v
ponedeljek 24. 9. 2018 s pričetkom ob 17. uri
v Kazinski dvorani, Slovenskega narodnega gledališča Maribor,
Slovenska ulica 27, (vhod s Slomškovega trga) Maribor.
Skupaj z vami želimo počastiti teh uspešnih 70 let delovanja Medobčinskega
društva slepih in slabovidnih Maribor.
Prosimo Vas, da se zaradi lažje organizacije dogodka prijavite na
tel. št.: 02/228-34-20 ali po e-mailu: nfo@drustvo-mdssmb.si.
Prisrčno VABLJENI!

Petra Vogrinec Černezel
tajnica

Milan Mugerle
predsednik
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Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor
Ob sedemdesetletnici
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