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Meseci od zadnje izdaje številke revije Vox Alia so bili za 
naše društvo zelo pestri. V tem času smo poleg naših 
stalnih aktivnosti, 2. aprila na Prešernovem trgu v Ljubl-
jani organizirali dogodek Živela avtistična drugačnost!, se 
udeležili 4 pohodov s Planinsko zvezo Slovenije - odbo-
rom InPlaninci ter oddali 3 razpise za sofinanciranje na-
ših aktivnosti. Kar pestro kajne? Verjemite, da vse stvari 
terjajo veliko vloženega truda, ki upamo, da bo poplačan!

Dogodek Živela avtistična drugačnost! je prvi večji dogo-
dek, kjer so osebe z avtizmom sodelovale pri ustvarjanju, 
organizaciji in izvedbi dogodka. Na vse, ki so sodelovali 
sem neizmerno ponosna, saj se postopno in s tempom, ki 
ustreza osebam z avtizmom, premikamo od organizaci-
je, kjer so osebe z avtizmom samo prejemale pomoč, do 
organizacije, kjer imajo ravno oni vodilno vlogo. Zato smo 
v teh mesecih aktivno nadgrajevali naš pristop dela in ga 
razvijali v to smer, da osebam z avtizmom nudimo pomoč 
pri njihovim stiskah, nudimo aktivnosti za socialni razvoj, 
obenem pa jih spodbujamo, usmerjamo in mentoriramo 
pri organizaciji in vodenju aktivnosti, administrativnih de-
lih, oblikovanju programov/aktivnosti društva, ustvarjanju 

vsebin za socialna omrežja, … 

Društvo ASPI je namreč poligon, kjer lahko osebe z avtiz-
mom v varnem okolju preizkušajo že pridobljeno znanje 
in pridobivajo nove kompetence, ki jim služijo pri osebni 
rasti, vključevanju v družbo in na zaposlitveni poti. 

V ustvarjanju tokratne številke smo se zaradi tega srečali 
z menjavo kar treh letnih časov: zima, pomlad in poletje. 
Zato so kot nalašč osrednja tema tokratne številka oblači-
la. Na skupini odraslih oseb z avtizmom smo se spraševali 
kakšna oblačila najraje nosimo, ali smo občutljivi na ma-
teriale, kako kupujemo oblačila ter kakšne ritualne ima-
mo pri samem nakupovanju oz. poslavljanju od oblačil. 
Prispevki so zelo zanimivi, zato si le vzemite čas in prebe-
rite zapise, ki vam bodo dali vpogled v doživljanje oblačil 
pri osebah z avtizmom.  

Smo pa že v pripravi nove številke, katera osrednja tema 
bodo potovanja. 

Zato vam vsem skupaj želim lepo poletje, čim več prijet-
nih in nepozabnih doživetij in se vam ponovno javimo 
jeseni!
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Kdo so ustvarjalci
Vox Alia je, kot pove že naslov »drugačen glas«. Med ustvarjalci revije so na prvem mestu osebe z motnjami avtis-
tičnega spektra. Poleg njih v reviji objavljajo prispevke tudi njihovi starši, strokovnjaki in drugi posamezniki, ki de-
lujejo na področju avtizma v Sloveniji. Revija je prvič izšla jeseni 2011. Društvo ASPI jo je začelo izdajati z namenom 
širši javnosti predstaviti ter približati avtizem in Aspergerjev sindrom. V reviji objavljamo strokovne članke, v katerih 
predstavljamo problematiko motenj avtističnega spektra, na drugi strani pa v veliko večjem obsegu predstavljamo 
osebne zgodbe in izkušnje oseb z avtizmom in njihovih družin. Na ta način želimo ponuditi vpogled v življenje 
in razmišljanje oseb z avtizmom in vam približati njihov svet. Nekateri naši člani svoje izkušnje delijo javno, drugi 
uporabljajo psevdonim. Revija namenoma ni uradno in strokovno lektorirana, saj želimo ohraniti značilen in pose-
ben slog razmišljanja in izražanja. Če želite sodelovati pri ustvarjanju ali z nami deliti svoje povratne informacije ob 
prebiranju revije, nam pišite na naslov drustvo.aspi@gmail.com. 
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Danes vam bom zaupala zgodbo, ki je resnična. V 
mojem življenju je takšnih zgodb resnično zelo ve-
liko. Moja zgodba se je zgodila leto dni ko se je od 
izrabljenosti strgal moj stari dobri stari nahrbtnik. 

Moja težava je v tem da se čustveno vežem tako na ljudi 
kot tudi na zemeljske stvari kot so oblačila, torbe, plišaste 
živalice, moji leseni kipi svetnikov in tako naprej. Na svoj 
stari nahrbtnik sem bila tako zelo čustveno vezana. Zelo 
težko sem se poslovila od njega. Mami sem že tri mesece 
tako poslušala da bo nekega dne samo prijela moj na-
hrbtnik in ga osebno vrgla v smeti. Celih sedem dni sem 
se nato čustveno pripravljala nato, da se bom zmogla 
posloviti od svojega nahrbtnika s katerim sva vsak dan 
preživljala skupaj. Ljudje bi rekli pa saj je samo nahrbt-
nik, nehaj se cmeriti. A ljudje ne razumejo, da je moj sivi 
nahrbtnik zame bil več kot nahrbtnik. Zame je bil prijatelj 
ki sem ga vsak dan zjutraj veselo nataknila na rame in 
sva skupaj šla v službo, v trgovino in celo v planine s pri-
jateljico je šel z menoj. Med nama se je v času, ki sva ga 
preživela skupaj stkala zelo močna vez. Slovo od njega pa 
je bilo zame zelo težko. Imela sem takšen občutek kot da 
izgubljam nekaj ali nekoga ki mi zelo veliko pomeni. Po 
sedmih dneh močnega čustvenega trpljenja sem zmo-
gla svoj nahrbtnih oddati v Humanin  zabojnik za rabljena 
oblačila. A srce se mi je ob tem paralo na dvoje. Svoj na-
hrtnik sem objela in poljubila in ga cele tri minute sredi 

ulice držala v svojem objemu. Ljudje ki so hodili mimo so 
verjetno mislili da nisem normalna meni pa je bilo dejan-
sko bilo vseeno kaj si misli kdor koli drug obstajala sva le 
jaz in moj nahrbtnik. No, in potem sem ga nežno položila 
v zabojnik in moj nahrbtnik je padel v Humanin zabojnik. 
Nimam pojma kaj se je zgodilo z njim in kje je danes vem 
pa da ga ševedno zelo pogrešam, kadar se spomnim nanj. 
Velikokrat pa se mi zgodi, da mi obrabljene stvari stran 
vrže mami in se nimam niti možnosti posloviti od njih kar 
je zame zelo težko in zaradi tega zelo trpim. Zame je zelo 
pomembno da imam možnost da se poslovim od svojih 
stvari ki mi pomenijo zelo veliko. Vem da se sliši totalno 
opičeno in noro a tako pač  stvari delujejo pri meni. Gle-
de nahrbtnika pa sem trenutno v podobni situaciji moj 
nahrbtnik je bil namreč že trikrat šivan. Šivala mi ga je 
babica ki me nekako še najbolj razume. Razume kako po-
membno je zame da nahrbtnik ostane v mojem življenju 
dokler je to le mogoče dolgo. Tako da nahrbtnik ševedno 
imam in verjetno bo ob meni dokler pač od izrabljenosti 
nebo skoraj razpadel, tako kot prejšnji.

Zdi se mi zelo pomembno, da bi mojo navezanost ljudje 
nekako skušali sprejeti in morda celo razumeti, kot nekaj 
normalnega čeprav neobičajnega. To da bi ljudje sprejeli 
moja občutja in jih skušali razumeti bi mi pomenilo res 
zelo zelo veliko.

Zgodbe pravičnega 
jezdeca

Slovo od 
nahrbtnika

Avtor: Nastja Trtnik

Foto: Nastja Trtnik
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Dnevnik
Izsek iz dnevnika

Avtor: Nastja Trtnik
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Po izobrazbi je diplomirana delovna terapevtka in 
profesorica za MVO. Njena prva zaposlitev je bila 
v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), 
kjer je pridobila veliko izkušenj pri delu z otroci in 
mladostniki z motnjo v duševnem razvoju. Delo z 
njimi jo je tako poklicno kot osebno precej obliko-
valo. Začutila je, da je delo z osebami s posebnimi 
potrebami njeno poslanstvo. Kasneje se je zapo-
slila na sedanji Zdravstveni fakulteti, na oddelku 
za delovno terapijo, kjer je trenutno zaposlena kot 
višja predavateljica. Svoj študij je nadaljevala na 
magistrskem študiju Specialne in rehabilitacijske 
pedagogike, kjer je leta 2007 pridobila naziv ma-
gistre znanosti. Leta 2012 je v Angliji kot prva v Slo-
veniji zaključila specializacijo za izvajanje Terapije 
senzorne integracije po Ayresovi. 

Zelo je ponosna, da so leta 2020 v sodelovanju z 
Andrejo Kovačič, dr. Davidom Gosarjem in Dušico 
Bobnar, izdali prvi slovenski vprašalnik za prepo-
znavanje težav senzorne predelave pri otrocih. Z 
družino živi v okolici Ljubljane. Zelo rada preživlja 
čas s svojo družino, kolesari, planinari, plava, gre 
na kakšen dober koncert in se druži s prijatelji. V 
zadnjih letih ji predvsem jutranje plavanje po-
maga pri boljši samoregulaciji. Skozi leta, ko se 
ukvarja s področjem senzorne integracije, je precej 
spoznala tudi sebe v senzornem smislu. Kadar je v 
stresnem obdobju, jo zvoki iz okolice (zlasti če je v 
enem trenutku več različnih) znervirajo. Umirjajo 
jo aktivnosti, kjer prevladujejo taktilni in proprio-
ceptivni dražljaji (npr. kolesarjenje v klance, pla-
vanje, masaža, močni objemi).

Nevenka Gričar

Avtor: Različni avtorji

Intervju

Foto: Osebni arhiv
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Kdaj in kako ste se prvič srečali z avtizmom?

Z osebami z avtizmom sem se prvič srečala V CUDV, kjer 
sem opravljala prvo zaposlitev. Vendar se takrat v to ni-
sem prav posebej poglabljala. Bolj intenzivno delo se je 
začelo leta 2005 z mojim sodelovanjem s Centrom za av-
tizem. Vodila sem telovadbo z elementi senzorne integra-
cije, v katero so bili vključeni otroci z avtizmom. Ko sem 
v ZDA pridobila certifikat za izvajanje standardiziranega 
testa Sensory integration and praxis test, sem sodelovala 
tudi v diagnostičnem procesu, ki so ga izvajali na Centru. 
V tem času sem si pridobila bogate izkušnje. Spoznala 
sem, da zmorem z večino otrok z avtizmom vzpostaviti 
zelo dober odnos.

Na katerih področjih problematike avtizma ste ak-
tivni?

Kot delovna terapevtka s specializacijo na področju sen-
zorne integracije se z osebami z avtizmom večinoma sre-
čujem na tem področju. Pogosto izvedem ocenjevanje na 
področju senzorne integracije in predlagam strategije za 
vsakdanje življenje. Nekateri pa so vključeni v mojo delov-
noterapevtsko obravnavo. Pogosto tudi predavam stro-
kovnjakom iz različnih področij, prostovoljcem in staršem 
o sopojavnosti avtizma in motnje senzorne predelave ter 
strategijah, ki lahko pomagajo. Občasno pa se srečujem z 
osebami z avtizmom tudi v okviru kakšnih delavnic, ki jih 
izvedemo s študenti delovne terapije.

Kaj se je spremenilo, odkar ste se prvič srečali z av-
tizmom?

Vsekakor je prepoznavnost avtizma večja kot včasih. To 
opazim tudi pri mojih študentih, saj pogosto poznajo 
neke osnovne informacije o avtizmu, ki so jih pogosto pri-
dobili v sredstvih javnega obveščanja. Zdravstveni domo-
vi so začeli prepoznavati potrebo po izobraževanju kadra 
in opremljanju prostorov za izvajanje terapij senzorne in-
tegracije, seveda, pa se starši za to lahko odločijo tudi pre-
ko samoplačniških storitev. Strokovnjaki, ki obravnavajo 
osebe z avtizmom, in njihovi svojci imajo več informacij in 
znanja o področju senzorne integracije kot v preteklosti. 

Na kratko pojasnite, kaj je senzorna integracija, 
komu je namenjena in zakaj koristi.

Izraz senzorna integracija se nanaša tako na nevrolo-
ški proces organizacije senzornih informacij za obliko-
vanje funkcionalnega vedenja kot tudi na klinični okvir 
prakse, ki vključuje teoretična načela, ocenjevalne me-
tode ter principe in strategije obravnave. Oba pomena 
izhajata iz dela Ann Jean Ayres, delovne terapevtke, ki 
je v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja skozi svojo klinično prakso in razis-
kovalno delo razvijala to teorijo in prakso. Kot nevrološki 
proces: V vsakem trenutku prejemamo različne dražljaje, 
ki jih mora naš centralni živčni sistem ustrezno zaznati, 
usmerjati in/ali filtrirati, povezati in odgovoriti s prilago-
jenim odzivom. Terapija senzorne integracije po Ayresovi 

(ASI) je eden izmed delovnoterapevtskih pristopov, ki se 
pogosto uporablja pri osebah z avtizmom z namenom 
izboljšanja njihovega delovanja v vsakdanjem življenju. 
Osebe z avtizmom imajo po nekaterih raziskavah tudi 
90% sopojavnosti z motnjo senzorne predelave, zato je ta 
terapija pogosto uporabljena pri tej populaciji. Prvotno je 
avtorica tega pristopa, dr. Ann Jean Ayres, oblikovala tera-
pijo namenjeno obravnavi otrok s težavami na področju 
učenja. Kasneje se je znanje začelo prenašati v delovno-
terapevtsko prakso pri delu z drugimi populacijami (mla-
dostniki in odrasli z avtizmom, starejše osebe z demenco 
ipd.). 

Kako izgleda terapija senzorne integracije? Kako 
delate senzorno integracijo in kaj se doseže s to 
terapijo?

Pri otrocih izgleda ASI kot igra v prostoru, kjer je nekaj gu-
galnic. Zato včasih starši pomislijo: »Saj to bi lahko delali 
tudi doma.« Res je, da obravnava poteka preko igre, saj je 
na ta način otrok bolj motiviran in vključen, vendar izku-
šeni terapevt s specialni znanji ASI usmerja obravnavo v 
aktivnosti, kjer so v ospredju senzorni sistemi, ki otroku 
predstavljajo izziv. Zato je pomembno, da terapevt s kom-
pleksnim ocenjevanjem ugotovi, na katerih senzornih sis-
temih je slabša predelava, in kasneje obravnavo usmerja 
v ta področja. Terapija poteka v senzorno bogatem in 
varnem okolju, kjer terapevt vodi in usmerja otroka  v 
zabavne, igrive aktivnosti, ki mu predstavljajo izziv. Tera-
pevt mora izziv ustrezno prilagajati, da otrok izkusi rav-

Foto: Osebni arhiv
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no pravo mero uspeha in neuspeha. S terapijo se izboljša 
sprejemanje in predelava različnih senzornih dražljajev 
(zlasti taktilnih, proprioceptivnih in vestibularnih), kar se 
pogosto kaže v bolj optimalnem odzivu na senzorne pri-
live (zmanjša se prevelik odziv ali se poveča zaznava do-
ločenih dražljajev). Otroci z dispraksijo lahko zaradi boljše 
predelave na prej omenjenih senzornih sistemih ter pre-
ko bogatih in raznovrstnih izkušenj, ki so jih imeli med te-
rapijo,  izboljšajo načrtovanje motoričnih aktivnosti, imajo 
več idej. Zaželeno je, da se starši aktivno vključijo v potek 
obravnave, saj s tem še bolj spoznajo otrokove potrebe, 
izboljša pa se tudi odnos med otrokom in starši. Otroku in 
družini tudi svetujemo o prilagoditvah in strategijah, ki bi 
lahko zvišale sodelovanje v vsakdanjih aktivnostih. 

Ali imate kakšno izkušnjo z delom z odraslimi ose-
bami z avtizmom? Kakšna je ta izkušnja?

Čeprav večinoma obravnavam otroke, se je v preteklosti 
name obrnilo nekaj mladostnikov ali odraslih posamez-
nikov z avtizmom s prošnjo za nasvet. Večinoma sem z 
njimi opravila ocenjevanje (pogovor in standardiziran 
vprašalnik). Pri vseh je šlo za pretirane odzive na senzorne 
prilive na enem ali večih senzornih sistemih (npr. preti-
ran odziv na slušne prilive, dotik…). Ker so v določeni meri 
že oblikovali določene strategije, ki jim pomagajo v vsa-
kdanjem življenju, sem jim zgolj svetovala še o kakšnih 
dodatnih strategijah, ki bi lahko še izboljšale njihovo ka-
kovost življenja. Eden izmed teh oseb, šlo je za moškega 
okrog 30 let, mi je rekel, da je sedaj pomirjen, ker ve iz 
česa izvirajo njegove težave, saj so ga prej vsi obravnavali 
kot čudnega. 

Kako uspešna je metoda senzorne integracije pri 
odraslih?

Raziskav na temo uspešnosti terapije senzorne integraci-
je je bilo narejenih še največ pri otrocih z avtizmom. Za to 
populacijo so v zadnjih letih potrdili, da je ASI na dokazih 
temelječa terapija. Za odrasle z avtizmom pa prevladu-
jejo raziskave, ki ugotavljajo, da ima velik odstotek teh 
oseb težave na področju senzorne predelave, kar lahko 
včasih vodi tudi v različne motnje v duševnem zdravju 
(depresija, anksioznost, obsesivno kompulzivna motnja). 
O uspešnosti te terapije pričajo primeri iz prakse, ki jih ve-
činoma lahko najdemo na kakšni od spletnih strani od 
organizacij, ki izvajajo terapijo senzorne integracije. Ena 
izmed najbolj verodostojnih je zagotovo STAR Institute, 
katerega soustanoviteljica je dr. Lucy Jane Miller. Na njih-
ovi spletni strani so dostopni bodisi intervjuji z odraslimi 
osebami, ki so imeli obravnavo v otroštvu in pripoveduje-
jo, kako jim je terapija izboljšala kakovost življenja, ali pa 
osebami, ki so jim šele v odrasli dobi diagnosticirali mot-
njo senzorne predelave.

Kdo pogosteje potrebuje terapijo otroci ali odrasli? 
Ali si lahko prestar za terapijo?

ASI terapija se pogosteje uporablja pri otrocih, saj je bolj 
razširjena, zlasti v Sloveniji. Vendar za ASI terapijo ni člo-
vek nikoli prestar, seveda pa je izvedba malce drugačna. 
Več je svetovanja in uporaba različnih strategij v vsakdan-
jem življenju. V tujini terapijo senzorne integracije izvajajo 
tudi pri odrasli populaciji, med prvimi na tem področju 
je Anglija. Na tem mestu moram omeniti delovno tera-
pevtko Kathryn Smith, ki je direktorica organizacije ASI 
Wise, in je že leta 1999 začela prenašati svoje znanje in 
izkušnje na področje odraslih in mladostnikov.

Foto: Osebni arhiv
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Imate kakšen nasvet za osebe z avtizmom, ki ima-
jo težave na področje senzorike (težko se je zjutraj 
obleči, motijo nas zvoki, občutljivost na tempera-
ture, ...). Kako si lahko pomagamo sami?

Najprej je pomembno, da oseba sebe dovolj dobro spo-
zna v smislu svoje senzorne odzivnosti: Kako se počuti 
takrat, ko je senzorno umirjena. Kako doseže to raven 
vzdražnosti. Kaj povzroči senzorno pretiran odziv in kako 
se takrat odzove. Na tem mestu bi svetovala uporabo 
senzorne lestve (Sensory Ladder for Self-Regulation), ki 
jo je oblikovala Kathryn Smith. https://sensoryproject.org/
learning-zone/sensoryladder/ V času korone sem tudi 
sama na spletni strani Združenja za senzorno integracijo 
objavila kratek tekst na temo uporabe senzorne lestve v 
vsakdanjem življenju https://senzornaintegracijasloveni-
ja.weebly.com/uploads/1/0/5/9/10591505/oblikovanjesen-
zorne_lestve.pdf. Splošne smernice pa so: Na naš central-
ni živčni sistem imajo pomirjajoč učinek linearno gibanje 
(guganje, hoja) in taktilne aktivnosti (npr. delo na vrtu, 
kinetični pesek, močan objem, krepki dotiki, obtežena 
odeja, lycra/elastično blago). Našo vzdražnost pa dvignejo 
rotacijsko gibanje (vrtenje okrog lastne osi, vrtiljaki, polo-
žaji, kjer je glava nižje od telesa – prevali, stoje ipd.) in rah-
li, razpršeni dotiki. Proprioceptivne aktivnosti (aktivnosti 
proti uporu in sili težnosti kot so kolesarjenje, plavanje, 
dvigovanje uteži, judo) pa delujejo v obe smeri, zato nam 
pomagajo pri boljši organizaciji. Oseba, ki slabše zaznava 
različne dražljaje, potrebuje stalne spremembe, nepred-

vidljivosti. Oseba, ki je preobčutljiva, naj poskrbi, da pred 
situacijo, ki ji povzroča večji odziv, izvede kakšno aktivnost 
za umirjanje centralnega živčnega sistema (npr. pred fri-
zerjem krepka masaža lasišča ali pritiski, če je taktilna 
preobčutljivost moteča). Včasih je potrebno izogibanje 
določenih situacij, vendar je smiselno, da se načrtno in 
sistematično tudi izpostavi določenim situacijam, saj čez 
čas pride do habituacije - določenih dražljajev se navadi. 

Kakšno povezavo ima senzorna integracija z obla-
čili? Na kaj moramo biti osebe z avtizmom pozor-
ne pri nakupovanju oblačil (smernice)?

Osebe s prevelikim odzivom na taktilne prilive imajo lah-
ko težave pri določenih tkaninah in etiketah na oblači-
lih, medtem ko osebe, ki imajo premajhen odziv (slabšo 
zaznavo) preko receptorjev v koži, imajo lahko težavo s 
presojo, kdaj obleči topel pulover. Osebe z avtizmom, ki 
so preobčutljive na določene tkanine naj se izogibajo le-
tem, odstranijo etikete, pred oblačenjem določenih obla-
čil, ki se jih bodisi ne želijo ali ne morejo izogniti, naj izve-
dejo močnejše pritiske (masažo) na predelu telesa pred 
oblačenjem. Velik izziv so lahko oblačila iz bolj grobega 
in neelastičnega materiala, šivi in vezenine zlasti na no-
gavicah. Naj navedem primer: pred oblačenjem nogavic 
nekajkrat (npr. desetkrat) izvedemo močnejše pritiske z 
roko ali pa uporabimo manjši masažni aparat ali pa kupi-
mo nogavice brez potiska in šivov. 

Foto: Osebni arhiv
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Na kakšen način bi lahko dognanja senzorne in-
tegracije upoštevali v delovnem procesu oseb z 
avtizmom? 

Prilagoditve v delovnem procesu so odvisne od izzivov, ki 
jih ima oseba z avtizmom. Smiselno se je prej pogovori-
ti z osebo z avtizmom, saj imajo odrasle osebe že veliko 
izkušenj z lastno senzorno predelavo, in z delovnim tera-
pevtom s specialnimi znanji senzorne integracije.  Pri ose-
bah, ki so preobčutljive pridejo večinoma v poštev miren 
kotiček za delo, občasno omogočiti delo od doma, delo v 
manjših skupinah, možnost uporabe slušalk ali ušesnih 
čepkov, izogibanje nenadnih in nepredvidljivih dotikov, 
prilagojena svetloba v delovnem prostoru ipd. V prime-
ru slabše zaznave je smiselno spreminjanje barve glasu, 
nekaj komunikacije nadomestimo s pisno komunikacijo 
(elektronska pošta, pisna navodila itd.), sedenje na pilates 
žogi, možnost gibalnih odmorov ipd.  

Katera so vaša močna področja pri delu z osebami 
z avtizmom?

V večini primerov zlahka vzpostavim pristen stik z ose-
bami z avtizmom, prepoznam njihove potrebe (npr. če 

oseba potrebuje močen objem), spoštujem njihovo dru-
gačnost. Ne odreagiram z jezo, če me kdo »užali«, ko je v 
situaciji, ko mu je določen dražljaj preveč intenziven; npr.: 
»Zobe pa bi si lahko umila«. Zavedam se, da je to reakcija 
iz stiske, zato najprej pokažem razumevanje, v nadalje-
vanju pa se pogovarjava, kako reagirati v podobnih situa-
cijah, ko ljudje ne poznajo njegovih posebnih potreb. 

Katera so po vašem mnenju močna področja oseb 
z avtizmom?

Vidna diskriminacija, ustvarjalnost (npr. lahko so odlični 
pri konstrukciji, oblikovanju, tehničnih zamislih, novih 
idejah – inovacije), upoštevanje dogovorov, znanje tujih 
jezikov, upoštevanje strukture dneva, usmerjen interes, 
zato so zavzeti za svoje strokovno področje.

Kaj po vašem mnenju osebe z avtizmom doprina-
šajo drugim na svetu?

Učimo se sprejemati drugačnost. Pogosto imajo usmer-
jen interes za določeno področje, kjer so lahko zelo na-
darjeni (npr. naravoslovje, umetnost), zato lahko veliko 
prispevajo na izbranem področju tako strokovno kot na 
znanstveni ravni.

Foto: Osebni arhiv
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ČUDOVITI SVET OBLAČIL

Avtor: Hana

MOTI ME

Doma ves čas govorim, da me nekaj moti. Še posebej po-
zimi, ko je treba dati nase več kot eno plast. Najraje oble-
čem kratke hlače, mehke, in majico s kratkimi rokavi. Če 
so kavbojke, naj bojo raztegljive, če je možno. Drugače pa 
naj bo čim bolj mehko. „Mehko ko medved“ z ozkim ‚e‘, 
kot je rekel moj prijatelj Italijan v trgovini z oblačili, kjer 
sem ga srečala. Tako mehko naj bo.

V tem članku bom opisala par spominov in nekaj večnih 
dejstev, kar se tiče doživljanja oblačil na različne načine.

KAJ VIDIM?

Otroštvo je ovekovečeno s fotografijmi. Ko si jih ogledu-
jem, opazim, da sem na sleherni oblečena v cvetlično ob-
lekico.

Moji najljubši motivi danes so: rože, kakšno rastlinje, srne, 
gobe, sonce in luna, lovilec sanj... Pomembno pa je, da 
imam omaro polno enobarvnih kosov oblačil. Na njih si 
spočiješ oči!

Kar se tiče videza, ne sledim modnim trendom. Sledim 
svojim lastnim trendom. Katera verzija Hane si želim biti 
danes? Gospodična, gozdno dekle, tajnica, bojevnica, fra-
jerka ali kaj drugega?

OBLAČILNA RUTINA

Zakaj so vse cunje iz časov mojega odraščanja ovekove-
čene s fotografijami? Ker sem tako zahtevala. Vsak večer 
sem imela veliko energije in sem uprizorila ‚fashion show‘. 
Mami je morala prižgati kamero, jaz pa sem se med pre-
oblačenjem v pižamo zvirala, pačila, nastavljala, poplesa-
vala... Na koncu pa: „Mami pokaži slikico pokaži mi vide-
ooo!“

Oblačila

Avtor: Zapisi različnih avtorjev

Osrednja
tema

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv
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KAJ SLIŠIM?

Če slučajno mislite, da se obleke obleče in je to konec 
zgodbe, pozorno preberite:

oblačila se čuti, vidi, sliši, okuša in vonja. Z njimi se ekspe-
rimentira, pleše, se čez njih preklinja in se jih opeva...

Med pandemijo sem si nadela masko neke druge znam-
ke kot sem bila vajena in izjavila: „O, ta pa drugače šumi!“

Ko sem šla z nekom na sprehod, sem slišala, da je obul 
druge čevlje kot ponavadi.

JEŽEKI  IN OBESKI - NJAM

Ježek, tista hrapava stvar na čevljih, ki nadomesti vezalke, 
ker za čudežno zalima na mehko, kosmato površino, je 
okusen.

Ni je užitne stvari na svetu, ki bi imela tako slastno tek-
sturo. Včasih je ježek tudi na rokavu vetrovke. Dolgo ob-
dobje v osnovni šoli sem ga cuzala. Prijetno prasklja jezik 
in njegove ščetinice se ti zadrejo v dlesen in to tako paše, 
da čutim po celem telesu ugodje. Zdajle bi enega. Mislim, 
da ga bom res uvedla nazaj – a tokrat bo ‚prehranjevanje‘ 
seveda bolj sterilno.

Ko smo že pri okusu – tudi kovinski obesek na zadrgi ni 
kar tako. Tudi tega sem cuzala in ga valjala po jeziku. Pri-
jetno kisel je.

Ne, nikoli nisem zbolela. V življenju sem se zastrupila 
samo z bobi palčko, pobrano s peščenih tal v parku, ki je 
romala v moja usta.

ZAKAJ OBLAČILA?

Jaz bi bila naga.

Takšna sem tudi bila v vrtčevskih letih, in to celo pozimi, 
na snegu. V nevihti pa sem plesala v kopalkah (luže = 
dance floor). Manj oblačil pomeni več svobode in udobja.

Oblačenje zna biti prav tečno opravilo. Vsako jutro dam 

nase vsaj 5 različnih kosov oblačil, ki jih potem vržem na 
stol, ker me nekaj moti. To traja tudi do pol ure. Preden 
mi svetujete, naj si ‚outfit‘ pripravim večer prej, naj vam 
povem, da to storim, a ne pomaga. Nočem od doma, a se 
že mudi. „Mamiii, tole me moti!“

KAJ VONJAM?

Oblačila imajo rada vonj. Skrijejo ga v svojo tkanino in ga 
zlepa ne spustijo ven.

Spet se spominjam vrtčevskih let. Mami je bila zvečer več-
krat zdoma. Njena karirasta srajca je visela na hodniku v 
babičini hiši. Dišala po njej, po milu in tobaku. Z očmi sem 
se potopila v karo vzorec. Ta srajca je bil kot mamin osta-
nek, njen duhec, krila brez ptice. Pogrešala sem jo. Prižela 
sem jo k sebi in zatlačila obraz v njo. Napolnila sem se z 
njenim vonjem, lica sem imela mokra od solz, prišle so v 
usta, slane in grenke.

KAJ ČUTIM?

Pogosto se v oblačilih počutim neprijetno, to je zdaj že 
jasno.

Temu se izognem, če natančno sledim vsem členom za-
kona o oblačenju republike Senzorike na svojem planetu.

Spoštovanje tega zakona oz. ugajanje senzornim potre-
bam pa ni vedno v skladu s tem, kako si želim izgledati. 
Zato prihaja do spopadov.

Členi zakona so naslednji:

-če imaš oblečeni 2 plasti, mora biti notranja plast enako 
velika ali večja (po obsegu) in obvezno manjša (po oprije-
tosti) kot zunanja

-prepoved listkov

-prva obuvalna izbira naj bodo allstarke, vse ostale vrste 
obuvala so plan B

-nošenje majic z visokim ovratnikom je najstrožje kazno-
vano z izgnanstvom

-vsi členi zakona so odvisni od materiala, debeline in po-
čutja na določen dan

-itd.

OBLAČILNI UTRINEK IZ ŠOLE

V prvih razredih osnovne Waldorfske šole sem bila delež-
na učenja, ki se začne na ‚M‘.

Silili so me v nošenje oblačil, ki jih nisem marala in bilo 
je tako hudo, da ne zmorem natančno opisati, za kakšna 
oblačila je šlo in kaj sem čutila. To so nagravžni spomini. 
Če nisem marala, da se me oblačilo dotika, so se me do-
tikali oni. Ko nisem marala tega, so mi odvzeli pravico do 
igre z ostalimi otroci.

Foto: Osebni arhiv
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Dobila sem takrat še eno skrajno neumno izjavo special-
ne pedagoginje. Njena hčerka mi je prišla povedat, da 
sem uboga, ker ne nosim spodnje majice (glej prvi člen 
zakona).

Ubogi ljudje, ki tako razmišljajo.

HLAČE

Hlače imajo šive. Šivi so se me dotikali, zato sem jih sovra-
žila. Šivilja iz majhne vasice je sešila čarobne hlače brez 
šivov po maminem naročilu. Kako ji je uspelo, ne vem.

Drug primer vojne proti šivom, v kateri smo zmagali, je 
bil primer s pižamo. Kupila sem komplet majice in hlač, 
rozastih, z jagodkami. Tokrat je bila šivilja mami in hlače 
je začarala v krilo.

Tiste čarobne, udobne hlače brez šivov sem potem nosila 
v šolo in ‚bully‘ sošolka me je označila za kmetico. Kaj pa 
je sploh narobe s kmeticami? Na seznamu opravkov piše, 
da moram napisati pesem z naslovom ČUDOVITI KMET 
na podlagi sošolkine pripombe.

V sedmem razredu sem prvič oblekla kavbojke. Bile so 
to v resnici pajkice, ki so izgledale kot kavbojke. Prišla je 
‚bully‘ sošolka No. 2 in me ponižala zaradi lažnih kavbojk. 
Ne vem, kako lahko lažem s kavbojkami. Kako lahko sploh 
lažem? Ta sošolka mi je vendar pred tem že pojasnila, da 
„avtisti ne znajo lagati“.

Še danes, po desetih letih, se sprašujem, kako tisti Italijan 
ve, da je medved res mehek.

OBLAČENJE

Avtor: Abditus

Oblačenje in oblačila so eno od tistih področij, pri kate-
rem pridejo moje avtistične specifike najbolj do izraza, 
zato sem bil eden glavnih iniciatorjev teme, za katero 
mislim, da je doslej še nismo celovito obdelali, morda le 
obrobno pri senzoriki, čeprav sem vedel, da bo njena ob-
ravnava zame dokaj težavna.

Že od mojih otroških let je bilo nošenje oblačil ena od za-
dev, na katero nimam najlepših spominov, mislim, da je 
bil poglavitni razlog prav v senzoriki, se pravi, da se nisem 
v vseh oblačili počutil enako prijetno, tako pa je tudi da-
nes, čeprav se takrat tega še nisem jasno zavedal. Zlasti 
sem »alergičen« na umetne materiale in imam najraje 
bombaž. Prav tako se nisem nikoli ravnal po »modi«, če-
prav so mi domači včasih poskušali »vsiliti« kakšno obla-
čilo, ki se jim je v njihovi predstavi zdelo »lepo« in mogoče 
celo »modno« in mi je babica pletla oz. izdelovala lepe 
nove puloverje in tudi brezrokavnike za toplejša obdobja, 
ki jih imam še zdaj veliko »na zalogi«. Težava je bila priva-
diti se na nekaj novega in tudi zato nisem bil nikoli preveč 
navdušen nad kupovanjem novih oblačil, v kar so me mo-
rali običajno skoraj »prisiliti«, najtežje pri tem pa je bila od-
ločitev, katero oblačilo bi bilo zame najustreznejše in naj-

boljše in kateri kriteriji so tisti, ki pri tem prevladajo. Vse to 
je bilo vir mnogih konfliktov in je deloma tudi še danes. 
Načeloma na oblekah ne prenašam nobenih napisov, 
»našitkov« ali vidnih imen in logotipov znamk, to pa je ne-
kaj, kar je dandanes skoraj nemogoče najti, če pa že mo-
ram kupiti kaj takega, poskušam, če je mogoče, najbolj 
vidno odstraniti. Težava so potrošniške »pike«, ki jih zbira 
moja mama pri kupovanju vsakdanjih oz. prehrambnih 
izdelkov oz. živil in ki jih je treba v določnem času vnov-
čiti, najpogosteje so za to primerna oblačila.  Takrat sem 
običajno prisiljen popustiti in se poskušati prilagoditi si-
tuaciji s tem, da odidem z njo po nakupih, ko se moram 
odločiti, katera stvar bi bila najprimernejša zame. Ta izbira 
ni vselej najbolj posrečena, ker je treba tehtati med različ-
nimi opcijami oz. vidiki praktičnosti,, estetike in senzorike. 
Seveda je zame najpomembjejših več stvari hkrati: kako 
se v obleki počutim in tudi, kako izgleda. Najraje imam 
nevpadljive barve in tudi kroje, čeprav je včasih mogoče, 
da prevlada kakšen vidik, ki zame spoh ni tipičen, če mi 
je stvar iz nekega zornega kota všeč. Nikoli nisem preveč 
nosil puloverjev, ker ne maram občutka, da me nekaj stis-
ka okoli vratu, prav tako ne maram preveč »formalnega« 
sloga oblačenja in nimam tudi nobene »prave« obleke, 
niti kravate ali kaj podobnega, česar doslej tudi nisem 
potreboval, saj se nisem nikoli znašel v situaciji, ko bi bilo 
kaj takega obvezno obleči, take priložnosti sem namreč, 
z izjemo prijateljeve poroke in slavnostne podelitve moje 
diplome, zaobšel.

Težko se tudi »poslavljam« od oblačil, ki so odslužila in 
jih zato ponosim do konca, tako lahko zaradi navajenosti 
nanje oblečem celo kaj strganega ali pa s kakšnim od-
padlim gumbom…

Najtežja zame so »prehodna obdobja«, ko je potrebno 
prilagoditi oblačenje letnemu času in pogosto spremin-
jajočim vremenskim razmeram, se pravi jesen in pomlad. 
Takrat je najtežja izbira, katero oblačilo bi bilo primerno 
trenutnemu vremenu in kdaj ga zamenjati za zunanjim 
okoliščinam primernejše.

Če izberem za nošnjo oblačilo, npr. pulover, ki je bolj gro-
be teksture, kar je sicer precej redko, moram pod njim 
obleči tudi nekaj, kar predstavlja »vmesno plast«, da bi se 
čim manj dotikal kože, npr. srajco ali vsaj majico s kratki-
mi rokavi. Imam ljubša in tudi manj ljuba oblačila, tako 
da je včasih problematično, kaj naj izberem, da bo izgle-
dalo navzven lepo (to preferira npr. tudi moja mama, ker 
ima to za pomembno), ali pa se bom počutil sam dob-
ro v njem (kar je meni pomembnejše). Težava pa je tudi, 
ker imam doma precejšen nered in včasih težko najdem 
primerno oblačilo ali celo tako, ki ga nosim vsak dan, še 
enak par nogavic mi je včasih težko najti… Tudi z izbiro 
obutvijo imam težave, predvsem zaradi moje anatomske 
posebnosti, da imam poleg precej velike številke noge 
tudi realtivno visok nart in je potrebno obdobje prilaga-
janja, posebej če kupujem kakšne nove čevlje. Nasploh 
potrebujem daljši čas, da se novo kupljeno oblačilo ali 
obutev »uleži«, preden ga začnem nositi.
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OBLAČILA

Avtor: Mesečnik

Moj slog oblačenja je zelo v skladu z letnimi časi, ni pa 
prilagojen niti malo na senzorno občutljivost, niti ne vle-
če na modo. Vsaj majice morajo predstavljati kaj zanimi-
vega, poleg naštetega pa moda pri meni nima kakšnega 
bistvenega pomena, saj se bolj kot na modo, oziram na 
lasten okus, katera oblačila so mi všeč. 

Oblačim se letnemu času primerno, saj nisem občutljiv 
na dotik, tako da imam glede izbire materiala na oblačilih 
popolnoma prosto izbiro.

Na material se niti ne oziram toliko, čeprav imam raje, da 
so oblačila iz čim bolj naravnih materialov in čim manj 
umetnih, npr. poliester ipd. (vendar nimam nobenih pre-
ferenc glede popolnoma nobenega materiala). Glavni 
vzrok za vse to pa mislim da je, kot sem že zgoraj omenil, 
da nisem občutljiv na dotik. 

Nobeden izmed krojev ali materialov mi ne povzroča sen-
zorne preobčutljivosti. S senzorno preobčutljivostjo imam 
težave samo pri močni svetlobi in močnemu hrupu, kar 
povzroča pri meni anksioznost. Kadar pa sta svetloba in 
hrup res močna, se pridruži še bolečina. V vsakem takem 
primeru se poskusim čim prej umakniti od tam, ali, če je 
možno, problem sam čim prej odstraniti.

Prilagajanje oblačil nikoli ni potrebno, ne v trgovini, ne 
doma, saj šivov, našitkov, etiket… niti ne čutim.

Popolnoma noben del mojega telesa ni (bolj) občutljiv na 
oblačilo, kot drugi.

Nova oblačila kupujem približno enkrat na sezono, s tem, 
da nimam nobenega rituala za kupovanje oblačil, kupo-
vanje pa je dostikrat na istih lokacijah, vendar spet ne le 
v eni trgovini.

Kako se posloviti od oblačila, zame ni ravno problem, saj 
če je še vedno uporabno, damo komu mlajšemu v širši 
družini, če pa mora stran, si rečem, da mora stran. Čustve-
no na oblačila nisem navezan.

Glede oblačila, ki mi je všeč in mi ustreza, nikoli ne kupim 
več kosov, saj je zame oblačilo navadno oblačilo. 

Pod oblačili nikoli ne nosim dodatnega sloja oblačil, saj 
mi v takem primeru ne bi popolnoma nič pomagala pri 
neprijetnih občutkih.

Nimam niti oblačila, ki bi mi predstavljalo varnost, in bi ga 
oblačil v bolj stresnih situacijah, niti se ne dotikam kosa 
oblačila, ki bi mi bil zaradi strukture materiala v pomoč.

Pri oblačenju mi je najpomembnejše tudi, da je v skladu 
s trenutno temperaturo.

K šivilji, oz. krojaču nisem nikoli dal sešiti popolnoma nič 
in posledično tudi blaga ne, niti kroja nisem izbral, tja 
nesem le popravit, kadar se kaj strga (vendar ne preveč 
strga).

Foto: Osebni arhiv
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OBLAČILA

Avtor: Sperans Aeternum

V pričujočem članku bom prvi odstavek namenil slogu 
oblačenja, medtem ko bom v naslednjih odstavkih pisal 
na podlagi opornih točk. 

Spomladi in jeseni razen v t.i prehodnem obdobju, ko so 
pomladi jutranje temperature do 10 stopinj in dnevne do 
20 stopinj celzija, je slog oblačenja sledeč: Kombiniram 
hlače s spodnjo majico in majico z dolgimi rokavi, kateri 
sledi še ena majica z dolgimi rokavi. 

V prehodnem obdobju namesto dvojne majice z dolgi-
mi rokavi nosim eno s kratkimi in potem čez njo eno z 
dolgimi rokavi. Pozimi nosim čez majico z dolgimi rokavi 
pulover ter žametne hlače. Poleti kombiniram ob blagi 
vročini, to je takrat, ko dnevna temperatura ne preseže 
25 stopinj celzija, t. i. tričetrt hlače, kot jih imenujem (to 
so hlače, ki segajo 13.cm pod koleno, izmerjeno s ravni-
lom) ter majico s kratkimi rokavi brez ovratnika ali isti tip 
majice brez rokavov. K temu sodi tudi kapa s šiltom. Ob 
hudi vročini pa nosim kratke hlače, ki so lahko telovadne-
ga tipa, torej zelo kratke ali pa tiste, ki segajo do kolen. V 
javnosti, ponavadi zvečer, ko se odpravim na sprehod po 
ulicah, nosim srajco in tričetrt hlače. 

Ker moram zaradi dedne bolezni krčnih žil (t. i. vensko 
popuščanje), ves čas nositi kompresijske nogavice, mi 
moja mama poleti vedno pravi: “Janko, spet si se obul kot 
Čeh”.

To je t. i. fenomen, ki se v angleškem jeziku imenuje So-
cks and Sandals. Po navedbi članka z Wikipedije, ki nosi 
istoimenski naslov, je ta fenomem prisoten na Češkem, 
v Nemčiji in tudi na severozahodu ZDA in Kanade, bolj 
specifično to območje zajema naslednje zvezne države: 
Oregon, Washington, Idaho. Nekateri v to območje priš-
tevajo tudi Aljasko ter kanadski zvezni državi Britanska 
Kolumbija ter Yukon. 

A jaz nisem pravi Čeh, ker imam nogavice v črni, temno 
modri in krembeli barvi.

Pri oblačenju se vedno prilagajam vremenu. Funkcio-
nalnost ter surovinska sestava sta na prvem mestu. Tako 
najraje nosim bombaž, medtem ko sintetike ne maram. 
Športna oblačila so seveda izjema. Pri hoji v hrib te greje-
jo, medtem ko te bombaž hladi. 

Šive in etikete odstranim s škarjicami, pri čemer ne od-
stranjujem prišitkov z navodili za vzdrževanje, ker so ti pri 
novejši proizvodnji oblačil nameščeni bolj na robu majice 
ali hlač, ne pa, kakor v preteklosti, na ovratniku, kar pona-
vadi še vedno velja za spodnje majice. 

Pri suknjičih imamo pojav t. i. zašitih žepov in to povsod, 
tako na vrhnjem delu, kakor tudi pri žepih na hlačah. Za-
šitih žepov se ponavadi lotim s škarjicami na žepnem švi-
carskem nožičku. 

Dejstvo je, da je moja kolekcija oblačil začela nastajati 
leta 2009, ko sem bil v zadnjem razredu OŠ. Iz tistega ob-
dobja imam še zmeraj v redni uporabi nekaj oblačil, ki 
sodijo v zimski sklop, predvsem so to puloverji. Večji del 
kolekcije izvira iz gimnazijskega obdobja (2009-13) in po-
st-gimnazijskega obdobja (2013-22). 

Do sedaj sem se bil primoran posloviti le od pomladan-
sko-jesenskega plašča, ki so mi ga starši kupili v Londo-
nu oktobra 2015. Za izogibanje neprijetnim občutkom 
ponavadi vedno oblečem spodnjo majico, pri čemer me 
največkrat iritira ovratnik pri majici s kratkimi rokavi, zato 
majico pred nakupom vedno preizkusim. 

Med bivanjem v hiši, kar pomeni v mojem prostem času, 
pa tudi kadar grem na sprehod ob bližnjih njivah ali ob 
reki Sav, sem ponavadi oblečen v trenirko in v majico s 
kratkimi rokavi. 

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv
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OBLAČILA IN NAČIN OBLAČENJA

Avtor: Benjamin Latinovič 

Oblačim se v oblačila v katerih se počutim udobno in pri-
jetno in kaj je na zunaj lepo.

Občutek v oblačili

Ali se oblačite letnemu času primerno ali nosite ista ob-
lačila poleti in pozimi?

Oblačim se letnemu času primerno.

Ali vam je pomembno iz kakšnega materiala je oblačilo 
narejeno in zakaj? Ali imate kakšno preferenco glede ma-
teriala oblačil, ki jih kupite? Materiali, ki jih radi nosite.

Raje imam tkanine iz bombaža kot tkanine iz sinteti-
ke. Raje imam tkanine iz naravnih vlaken kot tkanine iz 
umetnih vlaken.

Ali vam kateri od materialov ali krojev oblačil povzroča 
težavo, senzorično preobčutljivost, anksioznost ...? Kako 
se ob tem počutite - opišite vaše počutje?

Če je bila obleka preveč oprijeta sem se počutil neprijet-
no.

Ali vas kaj na oblačilih moti (našitki, etikete, šivi...) in si jih 
prilagodite, ko jih kupite? Kako si jih prilagodite?

Pri oblačilih me motijo kovinski dodatki in nalepke in jih 
pred uporabo oblačil odstranim.

Ali je kateri del vašega telesa bolj občutljiv na oblačilo 
kot drugi? Zakaj in kako se počutite?

Ne. Noben del mojega telesa ni bolj občutljiv na oblačilo 
kot drugi. 

Nakupovalne navade in odnos do oblačil

Kako pogosto kupujete nova oblačila? Imate mogoče 
kakšen ritual kako se odpravite kupovati nova oblačila? 
Jih kupujete vedno v isti trgovini?

Oblačila ne kupujem vedno v isti trgovini, ampak trgovi-
ne izbiram naključno glede svojih potreb in letnih časov. 
Ni mi všeč, da sam izbiram svoja oblačila, ampak raje vi-
dim da gre z mano kdo od sorodnikov, ki mi pomagajo pri 
izbiri svojih oblačil.

Ali se soočate s težavo, da se težko poslovite od oblačil 
(čustvena navezanost), ki niso več za nošnjo in kako se 
pripravite, da oblačilo zavržete?

Opažam, da se na posamezna oblačila čustveno nave-
žem.

Strategije obvladovanja

Če najdete oblačilo, ki vam je všeč in vam je prijetno za 
nošenje - ali kupite več kosov?

Da. Kupim več kosov s pomočjo nasveta bližnjih, ki mi po-
magajo, pri nakupu oblačila.

Ali pod oblačili nosite kakšno dodaten sloj oblačila, ki 
vam je prijetno, da se izognete neprijetnim občutkom?

Da. Večkrat pod oblačili nosim kakšen sloj oblačila, ki mi 
je prijeten, da se izognem neprijetnim občutkom?

Ali imate kakšno oblačilo, ki vam predstavlja varnost in si 
ga radi oblečete, ko je pred vami stresna situacija?

Da. Imam oblačilo, ki mi predstavlja varnost in si ga rad 
oblečem, ko je pred mano stresna situacija.

Ali imate kakšen kos oblačila, ki vam je zaradi materiala, 
strukture v pomoč pri stresnih situacijah in se ga radi do-
tikate, ker vas pomirja?

Da. Imam kos oblačila, ki mi je zaradi materiala, strukture 
v pomoč pri stresnih situacijah in se ga radi dotikam, ker 
me to pomirja.

Oblačila

Avtor: Andrej Taškov

Moj slog oblačenja je športno eleganten. Vsak dan se ob-
lačim čim bolj športno: udobne hlače, majica in jopica, ki 
ne prepušča vetra. Pozimi nosim plašč, kapo in rokavice. 
Spomladi se oblačim v jakno in športne copate. Jeseni 
enako jakno in športne copate. Poleti se oblečem v kratke 
rokave, hlače in sandale. Za v opero ali na koncert pa se 
oblečem v elegantno moško obleko in črne čevlje. Isto za 
pogreb ali poroko, birmo, obhajilo, krst in tudi za kakšen 
obisk.

Trendom v bistvu ne sledim, oblačim se v oblačila, v ka-
terih se počutim udobno in prijetno. Kaj je modno, mi ni 
posebej pomembno.

Letnemu času se oblačim primerno. Poleti nosim kratke 
hlače, rokave in sandale. Pozimi nosim plašč, rokavice, šal, 
kapo, planinske čevlje, dolge gate.

Iz kakšnega materiala je oblačilo, mi ni pomembno, ker 
je to moja izbira. Glede materiala, ki ga kupim, nimam 
preference. Materiali, ki jih rad nosim, so: bombaž, svila, 
volna, čipka…

Od materialov ali krojev oblačil mi nič ne povzroča težav, 
nisem senzorično preobčutljiv, anksiozen… v vseh se po-
čutim dobro. To pomeni, da mi ni prevroče ali prehladno. 
Če mi je, se tudi slečem ali oblečem.
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Na oblačilih me ne motijo šivi, etikete, našitki, zoprna je 
samo cena ali listek. Ko jih kupim, se jim prilagodim. Pri-
lagodim se jim tako, da jih oblečem, ko jih potrebujem.

Nekateri deli telesa so na oblačilo bolj občutljivi, kot so 
drugi, tako da se mu ne morejo prilagoditi. To je zato, ker 
se potem prepotim ali premrazim. Pri tem se počutim 
zelo slabo.

Nova oblačila kupujem za rojstni dan ali za god, lahko 
tudi za poletje, zimo, pomlad ali jesen. Kupujem jih tudi v 
različnih trgovinah.

S težavo, da se težko poslovim od oblačil (čustvena nave-
zanost), se malo težje soočam. Da oblačilo zavržem, ki ni 
več za nošnjo, se pripravim zelo težko.

Če najdem oblačilo, ki mi je prijetno za nošenje, kupim 
lahko enega ali več kosov.

Pod oblačilom nosim dodaten sloj oblačila pozimi, da se 
izognem neprijetnim občutkom. Poleti pa tudi spodnjo 
majico.

Oblačila, ki predstavlja varnost in si ga rad oblečem, ko je 
pred mano stresna situacija, nimam.

Kosa oblačila, ki bi mi bil zaradi materiala strukture v po-
moč pri stresnih situacijah in bi se ga rad dotikal, ker me 
pomirja, ni.

Pri oblačenju mi je pomembno, da me ne zebe, mi ni vro-
če, da me ne tišči ali mi ni pretesno in da mi ne leze kdaj 
dol.

K šivilji ali h krojaču si nisem dal velikokrat sešiti oblačil.

Oblačila

Avtor: Damjan

Oblačila, obleke, cunje … to ni moja najljubša stvar. Je ena 
od stvari, katere pač morajo bit. Nekako se je treba zašči-
titi pred mrazom; raznimi vremenskimi vplivi. Po drugi 
strani pa pravijo, da obleka naredi človeka. Jaz pa pravim, 
da človek naredi obleko. Kaj je bilo že prej, kokoš ali jajce?

V svojem življenju človek uporablja veliko različnih oblačil 
v različnih obdobjih in priložnostih. Sam sem imel priliko 
uporabljati v glavnem oblačila za delo. Malo je bilo prilik, 
ko bi se lahko bolj »fino« oblekel.

Vedno so mi drugi sugerirali, kdaj naj se in kako naj se ob-
lečem. Zaradi tega sem pod določenim vplivom vedenj 
ljudi, ki so in me spremljajo v življenju. Vztrajno se skušam 
naučiti umetnosti prepoznavanja, izbire in nošenja raznih 
oblačil v različnih prilikah.

Vedno me je zelo jezilo neko spreminjanje načina obla-
čenja – spreminjanje mode. Z mamo sem veliko hodil po 
trgovinah, kjer se je nakupovalo veliko različnih oblačil 
in drugo. Mogoče sem se kaj naučil, v glavnem sem se 

pa zmedel, da nisem potem nič vedel. Vse se mi je zdelo 
obupno  in pretirano – skoraj nepotrebno.

Zamenjal sem nekaj različnih stilov oblačenja.  Ne vem, 
kako bi to povedal – mogoče opisno. 

Imel sem, oziroma še vedno imam obleke za vsakdan-
jo preprosto in pogosto uporabo. Imam tudi oblačila za 
delo, v zadnji kategoriji pa so oblačila za preoblačenje in 
posebne prilike. Teh zadnjih je najmanj, vsaj tistih »finih«.

Moda me ne zanima in mislim, da imam trenutno srečo, 
da je moda zelo sproščena. Tako lahko laže izbiram.

Po telesnih merah sem zelo po standardih, tako nimam 
problemov. Na kar moram biti pozoren je, da sem trenut-
no v življenjskem obdobju, ko se telo spreminja (spreme-
ni obliko). Tako sem recimo pri majicah pozoren na to, da 
vzamem širši kroj. Pri hlačah, da izberem bolj klasični mo-
del hlač. Pri jaknah ni takega problema. 

Mesečno hodim po trgovinah v nabavo tudi za hrano in 
drugo, tako istočasno pogledam, če je kaj zanimivega 
med oblačili in dobim idejo, kaj potrebujem. Drugače pa 
nabavljam ob koncu sezone na znižanjih. Pri nabavi mi 
pomaga sestra. Velikokrat mi kar sama nekaj nabavi, za 
kar domneva, da potrebujem. Kasneje se pogovoriva in 
se odločim za uporabo ali pa ne. Če mi ne gre prav, se 
kupljeno lahko vrne.  

Zgodilo se je, da sem imel trenirko, ki je nikakor nisem 
mogel nositi … Ne nositi in niti prijeti  je nisem mogel (kot 
bi me stresla elektrika). Takega oblačila se čimprej zne-
bim. Pozoren sem na to, da mi material odgovarja in da 
je prijeten.

Drugače mi je pri oblačilu pomembno, da se v njem dob-
ro počutim. Da nisem v oblačilu utesnjen. Barve ne smejo 
biti preveč žive. Boljše prenašam temnejše. Všeč mi je pa 
barvna mavrica oblačil. Dobro je, če je temnejše, ker se ne 
vidi tako, če se umaže.

Lepo mi je, če sem čim manj oblečen, zato se dobro po-
čutim v poletnem času. V prehodnem času pa se rad ob-
lačim »kot čebula«, v plasteh, in to uporabljam tudi prek 
zime, v veliki meri. 

Všeč so mi čimbolj naravni materiali, vendar so tudi neki 
novi materiali, ki imajo zelo dobre lastnosti.

Oblačila si sam izbiram in vzdržujem, kolikor lahko. Kdo 
bi si mislil, koliko se lahko naučiš v družini. Tako perem, 
sušim, likam, šivam kaj malega po potrebi.

Ob koncu sezone je treba urediti omaro z oblačili. Pregle-
dam in po potrebi nabavim kakšen nov artikel ter se re-
šim nepotrebnega.

Oblačila nas spremljajo celo življenje in v vseh letnih ča-
sih. Nas varujejo, grejejo, ščitijo pred zunanjimi vplivi – biti 
moramo hvaležni, da imamo oblačila in tudi če znamo 
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z njimi ravnati, moramo biti hvaležni, ker je to ena od 
najpomembnejših stvari, ki jih človek ima in zna. Vedeti 
moramo, da se celo življenje učimo in učenju ni konca 
– nikdar ne vemo dovolj. Tudi o oblačilih se moramo še 
veliko naučiti. Učimo se od žensk, ki so nadarjene za to. 
Sprejmimo pomoč tudi, če kaj vemo. 

OBLAČILA 

Avtor: Nastja

Moji občutki v mojih oblačilih

Sem punca na spektru in sem zaradi tega precej drugač-
na od nevrotipičnih oseb, kar se kaže tudi v stilu mojega 
oblačenja. Meni moda ni pomembna, vseeno mi je, kaj je 
moderno. Oblačim se tako, da se sama počutim prijet-
no in dobro. S svojimi oblačili pa velikokrat ljudem spo-
ročam tudi svoja čustva. Vedno ko sem v stiski ali situaciji, 
ki je zame zelo neprijetna, na primer soočenje z osebo, 
s katero moram rešiti konflikt v najinem odnosu, vedno 
oblečem majico s podobo volka. Volk mi predstavlja sim-
bol moči in strahospoštovanja in je na nek način poleg 
Boga moj avatar, ki me v življenju varuje in mi daje moč 
da v življenju zmorem iti dalje. Svoje majice – volka se tudi 
zelo rada dotikam ker v meni dotik zbuja občutek miru, 
ljubezni in neizmerine moči.

Pri meni letni časi glede oblačenja ne igrajo bistvene vlo-
ge. Sem namreč človek rutine, kar pomeni, da večino časa 
nosim iste stvari. Imam polno omaro oblek, a iz nje vedno 
vzamem iste tiste v katerih se počutim najbolj udobno. 
To gre mami občasno na živce in mi reče, da ne ve, zakaj 
imam toliko oblek, če vedno nosim ene in iste. Mami tež-
ko razume, da mi dnevno enaka oblačila zbujajo občutek 

varnosti in seveda domačnosti. Ko oblečem enak pulover 
kot včeraj, se počuti varno, zaščiteno in domače. In zato 
ponavadi nosim enaka oblačila. 

Oblačila zelo rada kupujem sama, ker imam zelo hude/
močne? preference. Za lažje razumevanje mojih prefe-
renc pri nakupu želim povedati, da najprej oblačilo poti-
pam in povoham in kot tretja stvar mi je zelo pomemben 
motiv. Všeč so mi motivi Miki Miške, motivi volka, motivi 
iz animiranih risanih serij npr. Pokemon, Digomon, Yugi 
oh …

Moj najljubši material oblačila pa je definitivno bombaž. 
Všeč mi je, ker je mehak in telesu nudi neizmirno mehko-
bo, zato se v bombažnih ali bombažu podobnih materia-
lih počutim zelo zelo prijetno.

Imam težavo s senzoričnim občutkom pri oblačilih, pri 
katerih se rokavi zaprejo na »ježka«. Ko primem za »jež-
ka«, v sebi čutim neke vrste mravljince in dobim kurjo 
polt. Takšnih oblačil ponvadi osebno ne kupujem.

Na oblačilih me definitvno motijo vsi listki in etikete, zato 
vedno za pomoč prosim mamico, ki mi vse te stvari, ki so 
zame zelo moteče, odstriže, tako da lahko nosim oblačila 
brez motečih etiket ali listkov.

Moje telo je zelo občutljivo na materiale, zato morajo biti 
vsa moja oblačila prijetno mehka.

Nakupovalne navade in odnos do oblačil

Zelo rada tedensko obiskujem trgovine z oblačili. To 
je moj ritual, ko greva z mami v nabavo v nakupovalno 
središče Arkadia v Domžalah. Skoraj vsak teden obiščem 
svoji najljubši trgovini Sportina in Orsej, velikokrat pa za-
vijem tudi v C&A. Ob svojih tedenskih obiskih zelo veliko-
krat iz trgovin ne pridem praznih rok, ampak z novim pu-
loverjem v rokah. Oblačila ponvadi kupujem v istih, meni 
ljubih trgovinah. 

Sama pa imam eno težavo in to je huda čustvena nave-
zanost na oblačila. Pa ne samo na oblačila, ampak na vse 
materialne stvari. Ko se stvari obrabijo jih bom nosila to-
liko časa, da bodo na meni že skoraj razpadle od obrabe, 
jih šele potem nekako zavržem in sem še najmanj tri dni 
čisto psihično uboga, ker se zavedam njihove izgube in 
zaradi tega močno trpim. 

Strategija obvladovanja

V trgovini najdem oblačilo, ki mi je všečno in prijetno in 
ga skoraj vedno kupim.

Ne kupujem oblačil na zalogo, kar pomeni, da vedno ku-
pim samo en pulover, ki mi ugaja, nikoli ne kupim dveh 
enakih puloverjev naenkrat.

Pod oblačili zadnje čase opažam, da vedno nosim spodn-
jo majico, zaradi toplote in pa zaradi prijetnega občutka, 
ki mi ga zbuja.

Foto: Osebni arhiv
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Damjan

Posebnost nas je v tem, da se redko šalimo in ko se, ima-
mo največkrat poseben, svojstven humor, ki ga vsi ne ra-
zumejo. Mogoče ga razumejo le tisti, ki nas poznajo ali pa 
mogoče nekateri starejši. Pri nekaterih starejših mogoče 
dobimo nekaj več resnosti in zrelosti, ki nas privlači. Mi 
smo namreč stalno v nenehnem premišljevanju, prilaga-
janju; neke vrste meditaciji – velikokrat v svojem svetu, 
katerega se učimo izklapljati pri komunikaciji z ostalim 
svetom. 

Tu se nam velikokrat najlažje približa malce starejša ose-
ba, ali pa bolj zrela, ki ni nujno starejša. Zame je pri na-
vezovanju stikov najpomembnejša pripravljenost za ne-
obremenjeno ter neobvezno komunikacijo, pa naj gre za 
starejšo ali mlajšo osebo. Takrat, ko je nekaj neobvezno 
in neobremenjeno, skratka spontano; je to tisto pravo 
in tu se vzpostavi prava naveza. Začne se druženje …  in 
mogoče prijateljstvo. Torej ni nujno, da laže sprejemamo 
starejše od sebe. 

Abditus

V vrstniških skupinah in odnosih nasploh se običajno 
hitro vzpostavi hierarhija z vidika socialnih spretnosti ozi-
roma komunikacijskih veščin, zato so »voditelji« oziroma 
tisti, okoli katerih se »vrti« dogajanje, bolj socialno spretni 
in imajo manj avtističnih značilnosti, tisti z MAS pa bo po-
tisnjeni bolj ob rob. Starejši od nas pa so že druga katego-
rija, ki nam lahko predstavljajo vzor ali pa so bolj dovzetni 
za nekatere posebnosti ali pa lahko vzpostavijo nek po-
kroviteljski odnos do mlajših v pozitivnem  smislu, saj so 
»naprednejši« pri razvoju duševnih kapacitet in socialnih 
veščin, kakor tudi pri sprejemanju drugačnosti in splošni 
razgledanosti. To pa lahko nagovori specialna zanimanja 
oseb z MAS in njihovo naklonjenost tistim, ki vejo več od 
njih na teh področjih, torej, od katerih se lahko tudi kaj 
naučijo. Iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da sem večkrat 
naletel na razumevanje starejših, kot pa svojih vrstnikov. 
Obratno velja tudi za mlajše  od nas/sebe, ki jih lahko tudi 
mi kaj naučimo, če jih zanimajo podobne stvari, kot nas 
in če se ti interesi v določenem pomenu prekrivajo.  Sam 
sicer mislim, da starostne razlike niso tako bistvene in da 
se s svojimi posebnostmi človek lahko uveljavi tudi mimo 
njih.

Mesečnik

Ker se z vrstniki ne morejo dobro sporazumevati, za kar 
pa vrstniki (večinoma) nimajo potrpljenja, starejši od ose-

be s SAM pa načeloma imajo. Vsaj v mojem primeru je 
tako.

Hana

To vprašanje me je razveselilo, saj mi je dalo vedeti, da 
nisem edina s to izkušnjo.

Zame trditev drži – ponavadi hitreje navežem stik z mlaj-
šo ali starejšo osebo kot z osebo svojih let. 10 do 15 let sta-
rejšo ali mlajšo. Ob njih sem tudi bolj sproščena.

Zakaj?

Po mojem mnenju vzrok tiči v našem‚ valovitem profilu 
sposobnosti‘. Nekje imamo močan primanjkljaj, drugje 
smo boljši kot nevrotipiki. Po domače povedano smo bolj 
zreli in bolj otročji – oboje.

Zato pa se mi je tudi malo lažje srečati z avtistično osebo 
(ali na kak drug način atipičnim človekom) mojih let kot 
z NT sovrstnikom. V praksi lahko to zgleda približno tako: 
malo skakljava in se igrava kaj otroškega ter se non stop 
reživa, vmes imava zelo zrel pogovor in se sprašujeva, za-
kaj nekatere osebe najinih let tega, o čemer se pogovarja-
va, še niso ‚pogruntale‘. Le zakaj jim še ni potegnilo?

Utrinek: Pred kratkim sem imela s štiriletnikom prav zag-
reto debato o vseh epizodah češke risanke Krtek...

Hecno, ne ? :)

Sperans Aeternum

Po mojem mnenju avtisti na splošno sprejemajo starej-
še od sebe in jih imajo tudi za prijatelje, morda zato, ker 
nas nevrotipični ljudje zaradi drugačnega, bolj uradnega 
in za svoja leta ne vsakdanjega govora, obravnavajo kot 
male odrasle. 

Zato sem se v preteklosti izogibal družbe mlajših, tu mis-
lim predvsem na vrstnike, medtem ko sem se jaz osebno 
v družbi otrok vedno dobro počutil. Razlog je sledeč:  da, 
kadar se družim s otroci, se v veliki večini druženj igram z 
njimi, pri vrstnikih pa me je motilo in me še zmeraj, njih-
ovo nezrelo obnašanje. Bolj so hedonistični, tem manj so 
odgovorni do sebe in do drugih. Izjeme so tu kot svetle 
zvezde na temnem nebu. 

Strokovnjaki svetujejo
Zakaj osebe s SAM lažje sprejemamo starejše od 
sebe in jih imamo za prijatelje ?
Avtor: Različni avtorji
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Res mi gre na živce, ko me sedem let mlajša sestra opo-
zarja, da imam umazana očala. Vendar ji nič ne rečem, 
naredim kar me opozarja; torej si očistim očala. 

Ampak mislim si: »kaj pa ona ve, nima pojma, zakaj so 
očala umazana«.

Le tako lahko opazujem bacile v barvnih krogcih, ki jih 
ustvarja svetloba na površini steklene površine očal. To je 

tako zanimivo – kot pod mikroskopom. Le z manjšo pove-
čavo. Notri v krogcih se premika življenje v različnih obli-
kah in barvah, cel barvni spekter.  Zelo zanimivo.

Ko bi lepo risal, bi bilo zelo lepo to dat na papir v povečani 
varianti.

Kaj pa ona ve … nima pojma …

Zgodbe nekega 
avtista
Očala kot mikroskop

Avtor: Damjan

Foto: Osebni arhiv
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Za svoja študijska leta sem si zadala, da bom počela čim 
več stvari, povezanih z ljudmi ter si tako pridobila raz-
novrstne izkušnje in si ustvarila široko socialno mrežo, ki 
mi bo olajšala pot do zaposlitve. Rekla sem si, da se bom 
preizkusila v delu z različnimi ranljivimi skupinami ljudi. 
S prostovoljstvom mi je uspelo odkljukati delo z učenci z 
učnimi težavami, delo z otroki z downovim sindromom 
in z otroki migranti. Stika z avtisti pa do tretjega letnika 
faksa še nisem imela, zato sem, ko sem na seznamu insti-
tucij, kjer lahko opravljamo andragoško prakso, izkoristila 
priložnost in poklicala v Društvo ASPI ter se dogovorila za 
sodelovanje. Poleg tega sem si ASPI izbrala tudi zato, ker 
sem opazila, da je predsednica društva andragoginja in 
da je študirala na isti fakulteti in oddelku kot jaz. Zara-
di tega sem vedela, da bom imela dobro prakso. Še isti 
dan sem poklicala na društvo in vesela sem bila, ko mi je 
sogovornica na telefonu brez premisleka rekla »ja« in me 
tako sprejela na prakso. Že takrat sem vedela, da je moja 
odločitev pravilna in da se bom na praksi imela lepo.

Svoj prvi dan prakse sem imela konec februarja in takrat 
tudi čisto prvič stopila v stik z avtisti. Moram priznati, da 
sem se na začetku malo bala zaradi svoje neizkušenosti, 
sem bila pa tudi zelo vznemirjena in polna pričakovanj. 
Nisem vedela kako naj se obnašam in bila sem prepriča-
na, da bom takoj, ko bom odprla usta, rekla kaj napačne-
ga in s tem kakšnega uporabnika morda prizadela. Zato 
sem si pred prakso na spletu prebrala nekaj splošnih zna-
čilnosti o avtistih, da sem se čutila malo bolj pripravljeno 
in kompetentno. Strah pred tovrstnim delom in stikom 
z »drugačnimi« ljudmi pa je izginil še isti trenutek, ko 
sem spoznala toplo ekipo dveh in pol zaposlenih. Sprejeli 
so me z nasmeški in pravkar skuhanim čajem. Ko sem 
prebrala seznam dejavnosti katere bom v sklopu prak-
se opravljala, sem se vprašala »Pa bom to res zmogla?«. 
Seznam je bil res dolg in raznolik, na njem pa kar nekaj 
stvari, ki jih še nikoli nisem počela. 

V naslednjih dveh mesecih sem postopoma in po de-
lih opravila vseh 80 ur predvidenih za študijsko prakso. 
S pomočjo mentorice in njenih spodbud mi je le uspe-
lo premagati dvome in uspešno sem odkljukala vse na 
seznamu. Na praksi sem med drugim spisala nekaj infor-
mativnih elektronskih sporočil za uporabnike in prosto-
voljce, naredila seznam institucij na katere bi lahko poslali 
vabila in nagovor za morebitne prostovoljce, hospitirala 
sem na pogovornih skupinah in individualnih pogovorih 
ter bila prisotna na sestankih zaposlenih. Od prakse mi 
bodo zagotovo najbolj ostale v spominu pogovorne sku-
pine. Predvsem tiste za ženske. Zdi se mi, da smo se lahko 
pogovarjale o mnogih temah, o katerih se sicer ne moreš 

pogovarjati z vsakim. Vedno se je razvil zanimiv pogovor, 
od katerega sem tudi jaz marsikaj odnesla. Dve sem tudi 
vodila in se tako preizkusila v svojih sposobnostih voden-
ja. Seveda mi je pri tem pomagala tudi mentorica. Bila 
sem presenečena kako dobro mi je šlo.

Poseben preizkus je zame predstavljala tudi soba pobe-
ga, ki sem jo morala pripraviti za najstnike z avtizmom. 
Vse skupaj zahteva kar dosti razmisleka. Ideje za pripravo 
in izvedbo sem iskala na internetu, prav tako pa mi je pri 
tem pomagala ena od zaposlenih. Uspela sem jo narediti 
v enem dopoldnevu. Glede na to, da so sodelujoči v igri 
zelo uživali, mislim, da mi je vse skupaj dobro uspelo. Edi-
na napaka, ki sem jo naredila, je bila ta, da je bilo premalo 
namigov in zato igra prekratka. Udeleženci so iz sobe po-
bega ušli res zelo hitro.

Letos je bil 2. april zame prav poseben dan, saj sem po-
magala na stojnici na Prešernovem trgu ob svetovnem 
dnevu avtizma. Do sedaj nisem vedela, da je ta dan na-
menjen avtistom. Kljub temu, da nam vreme tistega dne 
ni bilo najbolj naklonjeno, je bil dogodek lep. Prav vsak, ki 
je sodeloval ali prišel pogledat, je dodal svoj košček.

Čeprav društvo nima veliko zaposlenih, izvajajo ogrom-
no različnih aktivnosti. Res me je presenetilo, kako lahko 
tako malo ljudi opravi tako veliko dela, izpelje mnogo de-
javnosti in osreči marsikaterega uporabnika. Nekaj stvari 
pa opravijo tudi srčni in zagnani prostovoljci. Delo na dru-
štvu je zelo dinamično in tudi malce naporno. Prepričana 
sem, da bi, v kolikor bi imeli kakšnega zaposlenega več, 
lahko izvedli še marsikaj drugega in razširili svoje društvo 
ter vanj sprejeli še več uporabnikov. Prav tako pa bi s tem 
razbremenili trenutno zaposlene.

Med prakso se je spremenil tudi moj pogled na avtiste. 
Marsikatero prepričanje, ki sem ga imela prej, se je izka-
zalo za napačno. Naučila sem se kako pristopiti do avtis-
tov in z njimi razviti odnos. Študijska praksa in prvi pristen 
stik z avtisti je zagotovo pripomogel k boljšemu razu-
mevanju same diagnoze in težav s katerimi se srečujejo 
osebe s SAM. Vesela sem, da sem lahko različne teorije 
naučene skozi študij povezala s prakso. Naučila sem se 
ogromno novega in prišla do marsikaterega osebnega 
spoznanja, ki me je preoblikovalo. Prav tako sem zaradi 
pestre palete dejavnosti, v katerih sem se preizkusila, do-
bila dober vpogled v to, kaj lahko kot andragoginja v pri-
hodnosti počnem. Zagotovo je praksa izpolnila vsa moja 
pričakovanja in želje. Zdaj sem še bolj motivirana za študij 
in v pričakovanju prihodnosti, saj vem, da je najboljše še 
pred mano.

Študijska praksa
Moja praksa v društvu ASPI
Avtor: Julija Mihovec, študentka pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubl-
jani
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Ker s pisanjem ponavadi zavlačujem do roka, mi je tokrat 
zmanjkalo časa da bi dokončala načrtovani članek. Zato 
se tokrat ne bomo učili, kako postati luciden. Namesto 
tega vam ponujam zgodbo.

Moje nočne zgodbe, ki jih delim z ljudmi, so prave sanje. 
Niso napisane podnevi – to so zapisi iz mojega sanjskega 
dnevnika!

Postavi se vprašanje, če lucidnost postane dolgočasna. 
Odgovor je: lahko. Običajne sanje imajo svoj čar. Tako je, 
kot bi se zgodba pisala sama. Šele zjutraj jo doživiš na pol-
no, skozi spomin, tvoj razum jih uzre in se ji čudi. Zato je 
najbolj prijetno imeti nekaj navadnih sanj in nekaj lucid-
nih, kjer si ‚šefe‘.

Kako je živeti v hiši, poseljeni z duhovi? Ste se kdaj vpraša-
li? Jaz ne, pa so mi sanje nekoč vseeno ponudile odgovor. 
To niso bile lucidne sanje, a so ene od mojih najzanimi-
vejših.

Poglejmo...

Ahhh

„Ko zaslišite tak zvok, je zavzdihnil duh,“ nam pove očka. 
Ko duhovi takole zavzdihejo, nam dajo znak, da se pri-
pravljajo na napad. V tistem trenutku morate vse spustiti 
z rok in teci iz hiše, kar se da urno“, nadaljuje z resnim 
tonom.

Takšno je naše življenje. Vedno smo na trnih, vedno pri-
pravljeni na beg. Jaz, mama, očka in moja petletna brat-
ca. V majhni leseni hišici.

Poskušamo živeti kar se da normalno življenje, ne misliti 
ves čas na nevarnost. Tako, na primer, v tem trenutku pri-
pravljamo sendviče.

Z mamo sva dogovorjeni, da v primeru tako imenovanega 
zavzdiha vsaka pograbi enega od dečkov in letimo ven.

Ta čas v mesecu je, ko se zavzdih približuje.

A nikoli ne vemo, kdaj točno ga bomo slišali.

Ker sem vegetarijanka, med polaganjem ogrske salame 

na kruh tuhtam, če je to dovolj izreden primer, da pojem 
meso. Res je. Tako smo že vajeni duhov, da se lahko na-
mesto, da bi skrbeli glede njih, sekiramo zaradi salame.

Zatopljena v laste misli ga skoraj preslišim.

Vzdih.

Vseh pet nas švigne ven. Na dvorišču smo v trenutku – 
prednost majhne hiše. Zaloputnem vrata in jih tiščim k 
sebi. Duhovi butajo po njih in jih poskušajo odpreti.“Pridi 
sem, pomagaj mi!“ zakličem očetu. Takoj je ob meni in 
prime kljuko, jaz pa vrata zapahnem.

Zapahi so štirje, a tudi to ni dovolj. Duhovi butajo in bu-
tajo, upognejo spodnji del vrat in tam zazeva črna luknja.

Napnem možgane in se poskušam domisliti, kako bi jih 
zadržala notri.

Že vem, nasprotnika je treba zmest! Presenetit!

Pretvarjala se bom, da sem na njihovi strani.

Nadenem si črno rokavico. Moja roka je zdaj kot roka 
duha. Približam se vratom, pokleknem in jo pomolim 
skozi luknjo pri tleh. Nasmejim se, pomignem s prstom in 
pokličem duhove k sebi. „Pridite.“

Zmedeno se umaknejo od vrat in utihnejo.

Skrbi je konec. Veselo se obrnem k svoji družini.

Lucidne sanje
Lahko lucidnost postane dolgočasna

Avtor: Hana
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Življenje z avtizmom; otroštvo, diagnoza, šolanje, 
družina

Preden je dobila diagnozo avtizem, so ji pri sedmih letih 
ugotovili diskalkulijo, disleksijo in ADHD. Kot otrok je obo-
ževala živali in aktivnosti na prostem, še posebej kampi-
ranje.

V šolanje je vložila veliko truda, vendar je težko dosegala 
kriterije standardiziranih testov.

Že za časa predšolskega programa (pre-k; pri nas primer-
ljivo z malo šolo) je bila zaradi težav z branjem, pisanjem, 
matematiko in socializacijo deležna tutorstva.

Starša sta bila v veliko podporo pri doseganju Kaylinih po-
tencialov. Rada je razstavljala različne pripomočke, saj jo 
je zanimalo kako delujejo. Te ji je poiskal oče v trgovinah 
iz druge roke. Mama pa jo je prijavljala na različne umet-
niške tečaje in celo pustila službo, da jo je lahko dnevno 
vozila v Chartwell šolo (trajanje šolanja ustreza obdobju 
naše osnovne in srednje šole). Ta šola je posebej namen-
jena učencem z disleksijo in drugimi učnimi težavami, na 
enega učitelja pridejo trije učenci. Učenje je osnovano na 
projektih (project based learning), kar pomeni  da je vsa-
ko šolsko leto razdeljeno na 4 projektna obdobja, tekom 
katerih se učenci posvetijo določenemu vprašanju.

Pred prepisom v specializirano šolo je vedno končala zad-
nja, počutila se je izločeno, tudi zmerljivke so padale. Šele 
v posebni šoli je imela priložnost se izkazati in zaljubila 
se je v igralstvo, preko katerega je tudi izboljšala socialne 
veščine. 

Manekenstvo, igralstvo, aktivizem

Zanimajo jo nerazložljivi pojavi, parapsihologija, kar pred-
stavlja tudi začetek njene igralske kariere; kot gost se je 
pojavila v resničnostni seriji o paranormalnem, Ghost 
Brothers.

Z manekenstvom je pridobila samozavestno in elegant-
no držo, kar je unovčila pri igranju. Meni, da je njena igral-
ska prednost  opažanje stvari, ki jih drugi ne; značilnost 
aspergerjevega sindroma.

Pri igranju se je vanjo vtisnil nasvet učitelja, naj sprejme 
in izrazi resnično sebe. Morda je tudi zaradi tega »pristala« 
pri vlogi avtistične Matilde v seriji Everything is going to 
be ok. 

Serija  everything is going to be ok in zanimivost o reži-
serju

Tako Kayla kot Matilda, njena vloga v seriji, sta lahko neve-
de smešni, sprejemajoči do svoje drugačnosti in pripravl-
jeni na samozagovorništvo. Kayla v seriji vidi priložnost za 
zagovorništvo nevroraznoličnosti.  Režiserju in glavnemu 
igralcu serije Joshu Thomasu pa je občinstvo namignilo, 
da njegovo vedenje zelo spominja na avtistične poseb-
nosti in tako je leta 2021 še sam pridobil diagnozo.

Izkušnja z oblačili

Za konec se s Kaylino prigodo navežimo na temo tokrat-
ne revije. Bil je »dan kavbojk«, kar je očitno še en ameriški 
način popestritve šolskega življenja…  Kayla je res želela 
biti vključena, a imela je pretesne kavbojke. To je ni usta-
vilo in nase jih je spravila s pomočjo otroškega pudra. Ko 
se je usedla, so se kavbojke strgale, puder pa puhnil na 
plano.

https://the-art-of-autism.com/an-interview-with-kayla-
cromer-autistic-actress-on-everythings-gonna-be-okay/

https://people.com/tv/kayla-cromer-opens-up-about-
breaking-boundaries-on-tv-autism-doesnt-define-me/

https://www.wolfandfriends.com/blog/kayla-cromer-au-
tistic-actress-everythings-gonna-be-okay

Znane osebnosti
Kayla Cromer

Avtor: Mari

Osnovni podatki; starost, kraj bivanja, po čem je 
znana

Kayla Cromer je 24-letna ameriška igralka iz majhnega 
mesta v Severni Kaliforniji. Najbolj poznana je po vlogi 
Matilde v seriji Vse bo v redu. S to vlogo je prva avtistična 
igralka, ki v seriji igra glavni avtističen lik. Vir: Internet
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Tokrat sem si izbral temo, ki je težka za obravnavo, ker go-
vori o smrti dveh ljudi, ki sta neizbrisljivo zaznamovala naš 
prostor, ki pa je širši od slovenskega, saj nista bila »čista« 
Slovenca, hkrati pa tudi ožji, saj se (vsaj v zadnjem obdob-
ju njunega življenja) koncentrira predvsem okoli Kopra. 
Prav v tem mestu sva s prijateljem Žanom lansko poletje 
preživela nekaj dni, stanujoč »na turistične bone« v pre-
novljenem hotelu. Že takrat je bilo jasno, da je Marko Bre-
celj na smrt bolan in je celo sam (hote?) povzročil govorice 
o svoji smrti, ko se je podpisal s »predsmrtnimi ostanki«, 
kar so pograbili rumeni in tudi manj rumeni mediji, ki 
(skoraj po definiciji) ne razumejo samoironije in koncep-
tualnega humorja. Niti slutiti pa ni bilo mogoče, da se bo 
njegov prijatelj Tonči Kuzmanić poslovil še pred njim, že v 
lanskem letu. Zakaj ju omenjam v isti sapi? Imela sta kar 
veliko skupnega: kot bi rekel Tonči, sta bila oba »politični 
živali«/»beštiiji« oz. bitji in sta se temu ustrezno tudi ceni-
la. O Marku Breclju dolgo časa nisem vedel veliko, saj je 
v času, ko sem se začel malo bolj zanimati za popularno 
kulturo, že zdavnaj »poniknil« v svoj koprski »geto« - MKC, 
ki ga je vodil kot  samozvani »WC-direktor«. Občasno pa 
se je v javnosti izpostavil v »mehkoterorističnih akcijah«, 
ki so bile, kljub temu, da običajno ni dajal takega vtisa, vse 
skrbno načrtovane, natanko premišljene in pripravljene z 
vseh vidikov, tudi pravnega. Večkrat je povzročil zgražan-
je javnosti, a vendar ni nikoli nikomur skrivil lasu na glavi, 
še najbolj direktno se je temu približal z »vatentatom« na 
»večnega« zunanjega ministra Rupla.  Nekdanji popu-
larnoglasbeni zvezdnik, avtor Cocktaila, ki ga je posnel z 
Bojanom Adamičem in pevec Buldožerja, se je umaknil v 
geto stroge alternative in na margino kulturnega doga-
janja, iz katere se je tu in tam pokazal s svojo edinstveno 
pojavo v kakšnem manjšem »škandalu«, ki ga je povzročil, 
včasih v spremljavi vprege z osličkom, klobukom, baloni 
in tudi sodelavci.  

Tončija se spomnim še iz svoje mladosti, ko sem ga slučaj-
no srečal na obisku pri stricu, čigar sosed je bil takrat, kot 
priseljenec iz Dalmacije oz. Komiže na otoku Visu, kamor 
se je vračal vsako leto. Takrat še nisem vedel, kdo in kaj je, 
kasneje pa sem ga večkrat zasledil na Radiu Študent in 
drugim medijih, pa tudi mimogrede srečal na fakulteti, 
čeprav ni bil nikoli moj profesor, pa je bil nespregledljiv 
in markanten s svojo pojavo z značilnimi nepogrešljivimi 
brki. Že pred leti sem slišal o nesporazumih, ki sta jih ime-
la s kolegom Žanom, ko je bil še njegov študent na kopr-
ski Fakulteti za menedžment in ko sem ga slučajno srečal 
na poti na Tončijev javni nastop v zdaj že bivši knjigarni 
na Trubarjevi, sem ga seveda povabil s seboj. Na Youtubu, 
kolikor vem, še obstaja posnetek tega večera. Po koncu 
dogodka je Tonči celo vprašal Žana, ki se ga je seveda 

spomnil, kako je kaj zdaj. Sam sem bil zraven, sedeč na 
svojem kolesu, a se nisem odločil, da bi kaj rekel, čeprav 
bi lahko. Če namreč mislim, da imam pred seboj sogo-
vornika, ki mu po veščini govora nisem kos, pri meni pač 
prevečkrat prevlada strah, da bi »zavozil« pogovor. Pove-
dal pa bi mu lahko, da sem nekakšen »vezni člen« med 
predmetom njegove neizprosne kritične analize, zdaj že 
dobrih 10 let pokojnim slikarjem in boksarjem Marjanom 
Skumavcem, prijateljem moje tete, ki je kot novinar oz. 
avtor Nočne kronike včasih pisal tudi o »bitjih s pol streši-
ce« in njim, ki ga je seveda to sicer »gostilniško«, čeprav v 
bistvu humorno, a z današnjega vidika globoko »politično 
nekorektno« pisanje zbodlo, in njim. Tončijevo navdušu-
joče, mediteransko vehementno in ostroumno razpravl-
janje je bilo nepozabno, še toliko bolj, ker je obrnil hrbet 
vsem etabliranim intelektualnim tokovom pri nas in se p 
osvetil študiju klasikov, tudi v stari grščini, posebej Aristo-
tela. Kljub temu, da se z nekaterimi njegovimi interpre-
tacijami svetovnih dogajanj nisem mogel vselej strinjati, 
saj so se nevarno približevale popularnim teorijam zarot, 
npr. o terorističnem napadu na ZDA leta 2001 in da sem 
videl, kako je ob rob svojega izvoda njegove diplomske 
naloge, ki je govorila o znanem politiku in ideologu Kar-
delju, v kateri ga je Tonči primerjal kar s Heglom, naš 
spoštovani profesor napisal ob rob »ubogi Hegel« ter da 
je nekoč zamešal Bakunina z Buharinom, pa je njegova 
intelektualna in tudi človeška zapuščina izjemno drago-
cena. Bil je neusmiljeno kritičen in oster mislec, ki je učil 
študente brati stare mislece od stavka do stavka, ker se 
je hotel poglobiti v izviren pomen le-teh.  Na Fakulteti za 
menedžment  je kritiziral menedžment, prevlado oikosa 
nad polisom, pa tudi »levičarje« in vse sfere družbenega 
in politične tehnologije, da bi lahko vzpostavil »politiko« v 
pravem antičnem pomenu. Organiziral je neformalne ob-
like izmenjave idej, kot je bil npr. koprski »Likej« in javna 
predavanja po raznih lokalih-kavarnah, saj mu je posta-
jalo čedalje bolj jasno, da se univerze spreminjajo v eko-
nomske korporacije in izganjajo kritično mišljenje, zato je 
na FM Univerze na Primorskem tudi ustanovil podiplom-
ski študij politologije brez enega samega ekonomskega 
predmeta. Prepričan sem, da bi imel veliko povedati tudi 
o aktualni politični situaciji, tako domači, ko je bil za no-
vega premierja izvoljen tehnokrat in menedžer, kot tudi 
svetovni, ki se je radikalno spremenila po napadu Rusije 
na Ukrajino. Pa tudi mi, z motnjami avtističnega spek-
tra, se lahko kaj naučimo od njiju, vsaj to, da je mogoče 
vplivati na širšo javnost tudi z margine, kjer hočeš nočeš 
smo in se boriti za svoje pravice , torej kot enakopravni del 
ne le civilne družbe, ampak znotraj polisa, kot državljani 
in politična bitja (»zoon politikon« po Aristolelu), enaka 
vsem ostalim.

Perspektive
Tonči Brecelj
Avtor: Abditus
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Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu, 2. aprilu, smo 
pripravili dogodek z naslovom Živela avtistična drugač-
nost!. Želeli smo opozoriti na nas in na naše zgodbe. Že-
leli smo pozvati tiste, ki odločajo, da nas opazijo in najde-
jo rešitve (tudi) za nas. Na Prešernovem trgu v Ljubljani 
smo nastopali mladostniki in odrasli z avtizmom. Snežni 
metež ni bil ovira! Zaplesali smo na znano pesem Samo 
ljubezen, ki sta jo napisala Barbara in Robert Pešut – 
Magnifico. V snežni ples nas je skupaj s plesalkami in ko-
reografinjami Plesnega epicentra Katjo Čuk, Nevo Kralj in 
Ano Stritar popeljala Larissa Braatz, plesalka z Asperger-
jevim sindromom.

Prireditev je prvič, a suvereno vodil Jan Hlade, diplomira-
ni zgodovinar z Aspergerjevim sindromom, ki je spomnil 
na to, kaj je avtizem in kdo vse so znani avtisti ter da ne 
smemo pozabiti niti tistih, ki so trenutno na mnogih voj-
nih območjih, tudi v Ukrajini.

Prvi med nastopajočimi je nastopil Orlando Stepančič, 
ki ima rad medicino, rad nastopa v filmih ter rad pije in 
kuha kavo drugim. S svojo pesmijo je spomnil, da samo 
ljubezen ni dovolj in da avtizem ni nalezljiv. Pa tudi da raz-
like med avtisti in luno ni: »Oba gresta do cilja vsakič po 
isti poti.«

“Samo ljubezen ni dovolj!
Imam Aspergerjev sindrom 

in nisem molj.
 

Zato ni treba se me bati,
in kadar sem prisoten

stati mi za vrati.
 

Oseba z Avtizmom lahko ima tudi vpliv,
vendar zapomni si -
Avtizem ni nalezljiv!

Aktualno
Dogajanje in druge zanimivosti
Avtor: Sperans Aeternum in Teja Oblak

Živela avtistična drugačnost! - dogodek ob 2. aprilu, Svetovnem 
dnevu zavedanja o avtizmu

Foto: arhiv
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- Na javnih prireditvah, kjer je veliko ljudi (razni koncerti 
ipd) bi lahko bil kakšen miren prostor, kamor bi se avtist 
lahko zatekel, če bi ga motile močne luči ali močan hrup.

- Kakšna je razlika med luno in Avtistom? Ni je. Obadva 
gresta do cilja vsakič po isti poti.”

Kaj pa je sploh Aspergerjev sindrom je zanimivo opisa-
la 17. letnica, ki ima sestri z Aspergerjevim sindromom. 
Hana je občuteno prebrala tudi zgodbe drugih oseb s 
SAM oziroma izkušnje sorojencev oseb s SAM. »Zavedanje 
ni dovolj, to je le prvi korak. Drugi korak je sprejemanje in 
tretji je praznovanje. Vmes jih je še veliko, nobeden med 
njimi pa se ne imenuje obup,« je poudarila Hana.

“Aspergerjev sindrom je ena izmed različic avtizma. Lah-
ko se kaže na več različnih načinov. Ljudje z aspergerjivim 
sindromom se ponavadi obnašajo precej drugače kot 
»normalni« ljudje, kar pa lahko vpliva na njih in na ljudi 
okoli njih. In nekateri imamo to srečo ali nesrečo da smo 
njihovi sorojenci. V tem članku boste izvedeli kako (pre)ži-
veti z bratom ali sestro, ki ima aspergerjev sindrom. Bodi 
pripravljen/a na težave Sama se ponavadi poizkušam 
izogniti situacijam, ki se utegnejo razrešiti ne meni v prid, 
se mi pa včasih zdi, da ima moja sestra talent za najde-
vanje težav. Stvari, ki nas večino sploh ne motijo so lahko 
zanjo cela katastrofa (primerljiva na primer s hurikanom 
Katrina). In če si v bližini lahko to pomeni tudi težave zate. 
Kar je tudi nekoliko nadležno pri ljudeh z aspergerjevim 
sindromom je, da včasih vidijo svoje težave veliko večje 
kot so in zelo radi problemirajo, zato včasih spregledajo 
težave drugih. Če je tvoj brat ali sestra asperger, je najbol-
je včasih reševati probleme, še preden nastanejo, tudi če 
se rešitve kasneje izkažejo za nepotrebne. Bodi pripravl-
jen/a, da te bodo ljudje gledali čudno/grdo. Če misli tvoj 
sorojenec vsake toliko izbruhniti iz njemu nerazumljive-
ga razloga, je to verjetno precej normalno. Kadar se to 
zgodi, lahko uporabiš več različnih taktik. Številka ena: se 
preprosto potuhneš in celotno situacijo zignoriraš. To se 
sicer sliši zelo grdo, ampak je zelo uporabno kadar dru-
ge stvari ne delujejo, ali pa preprosto nimaš energije za 
razreševanje tujih težav. Ima pa ta tehnika še eno veliko 
težavo, saj se vedno najde nekdo, ki te začne spraševati 
nadležna vprašanja (o tem bom še govorila). Številka dve 
je verjetno najbolj prijazna do tvojega sorojenca in okolja, 
ne pa toliko do tebe. Vse kar narediš je da spraviš osebek 
z aspergerjevim sindromom v neko varno okolje, stran 
od motečih dejavnikov. To je včasih zelo težko narediti, še 

posebej v javnosti in se lahko razreši z veliko kričanja (z 
vseh možnih in celo nemožnih strani) in na koncu lahko ti 
izpadeš kot »the bad guy«. Možnost številka tri: odstraniš 
moteči/moteče dejavnik/e. Ta taktika se lahko izredno hit-
ro zakomplicira, ker so lahko (pogosto) moteči dejavniki 
ljudje in to ljudje, ki so prepričani, da vejo več od tebe, 
ali pa se obnašajo pokroviteljsko, kot da vejo več od tebe, 
kar ti gre lahko zelo hitro na jetra. Bodi pripravljen/a na 
vprašanja. Kot sem omenila že prej, se pogosto zgodi, da 
ljudje pričakujejo, da boš imel/a odgovor na vsa njihova 
(včasih nadležna in vsiljiva) vprašanja. Vprašanja so včasih 
res prijetna, saj s tem nekateri ljudje pokažejo, da jim ni 
vseeno za druge ter si dejansko skušajo razširiti obzorja. 
Žal pa je takih res malo. Vsakič, kadar moja sestra naredi 
nekaj čudnega, po mnenju »normalnih« ljudi, lahko pri-
čakujem celo goro (izredno neumnih) vprašanj. In seveda 
eno vprašanje ni nikoli dovolj. Primer takega pogovora je: 
Vprašanje : Kaj je s tvojo sestro? Odgovor: Ima asperger-
jev sindrom. Vprašanje: Kaj je to? Ali je nalezljivo? (moje 
drugo najljubše vprašanje, ki sem ga dobila do zdaj) Od-
govor: Vrsta avtizma in ne, ni nalezljivo. Vprašanje: Ali ji ne 
morejo dati zdravil za to? (moje prvo najljubše vprašan-
je) Odgovor: Ne. Ponavadi bi ljudje lahko dobili odgovor 
na vsa vprašanja, ki jih imajo, na internetu, ampak če jim 
to rečem, me ponavadi grdo gledajo in postavijo še več 
vprašanj. Bodi pripravljen/a na prevzemanje več odgovor-
nosti Še ena neprijetnih lastnosti moje sestre je to, da ni 
pretirano odgovorna. Velikokrat pozabi na stvari, ki bi jih 
mogla opravit, zato sem se s časom navadila, da jo za vsa-
ko stvar večkrat vprašam, če jo je naredila. Včasih je res 
nadležno, ampak je pogosto edini način, kako je dejansko 
vse narejeno. Bodi pripravljen/a da bodo starši včasih po-
zabili nate. Na prvi pogled se zdi to nekoliko neresnično 
in kar nekaj ljudi mi je reklo, da si to samo predstavljam, 
ali pa da hočem pozornost. Ampak če pogledaš globl-
je, večkrat lahko opaziš, da se odrasli več posvečajo bolj 
očitnim težavam, zato je logično, da posvetijo več časa 
otroku z aspergerjevim sindromom. Sama vem, da moji 
starši posvetijo več časa moji sestri in večino časa s tem 
nimam problemov, obstajajo pa tudi trenutki, ko si želim, 
da bi opazili moj trud, moje dosežke in moje želje, saj trud 
in dosežki moje sestre izgledajo večji, njene želje bolj po-
membne, njene ideje bolj zanimive... Vem, da je sebično 
si želeti biti več od drugih, ampak včasih si tudi jaz želim 
biti več. Ne pozabi, da nisi edina oseba na tem svetu s 
težavami in imej rad/a svoje brate, sestre... ker ne glede 
kako težko postane, je na koncu vedno vredno truda. Biti 
sorojenec je lahko težko ne glede na to kako »drugačni« 
so tvoji bratje in/ali sestre. Upam, da je ta članek vsaj ne-
koliko pripomogel k vašemu preživetju in če je, je bil moj 
namen dosežen.”

Vztrajne navzoče je na prireditvi nagovorila tudi predsed-
nica društva Teja Oblak, ki je uvodoma poudarila, da »na 
vreme pač nimamo vpliva imamo pa vpliv na to, kaj lahko 
naredimo za osebe z avtizmom in koliko energije lahko 
vložimo v naša prizadevanja, da bo osebam s SAM bolje« 
-  https://www.youtube.com/watch?v=h0YE-FA35KU .

“Tukaj smo, sporočajo danes s to prireditvijo mladostniki 

Foto: arhiv
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in odrasle osebe s spektroavtistično motnjo. Med vami 
smo. In avtizem ni nalezljiv, zato se nas ne bojite, ampak 
nas sprejmite medse. Kaj vse si želijo, vam bodo nekateri 
med njimi v imenu tudi tistih, ki ne zmorejo, sporočili v 
nadaljevanju dogodka, ki so ga pripravili. Njihova sporoči-
la so pogosta, vendar še preslabo slišana.

Današnji dan je namenjen praznovanju in ozaveščanju, 
da bi lahko od jutri naprej živeli prav vsak dan bolj kako-
vostno. Ne samo osebe s SAM, pač pa tudi njihove dru-
žine: nemalokrat pozabljeni sorojenci, preobremenjeni 
starši ali skrbniki, stari starši ter vsi, ki skrbimo, da bi jim 
bilo bolje, da bi bili opaženi in razumljeni. Če razumemo, 
kaj prinaša spektroavtistična motnja oziroma avtizem, 
kot ji pravimo poenostavljeno, in ukrepamo tako, da so 
zadovoljene temeljne potrebe vseh oseb z avtizmom, 
potem dvignemo težko breme tudi iz njihovih družin, iz 
vseh nas. »Zato je pomembno, da nas spoznavate,« spo-
ročajo otroci, mladi in odrasli s spektroavtistično motnjo 
ta dan.

Kot predsednica društva ASPI, ki podpira prizadevanja 
mladostnikov in odraslih z avtizmom ter njihovih družin, 
vas na tem mestu nagovarjam, da nam pomagate okre-
piti naš glas. Verjamemo, da nam le skupaj lahko uspe, da 
naša družba postane vključujoča za vse, da bo v njej lahko 
našel svoj prostor vsak.

Danes je dober dan, da sami sebe vprašamo, ali zares po-
znamo avtiste. Ali vemo, da se radi družijo, čeprav vča-
sih ne dajejo takšnega vtisa. Ali vemo, da dojemajo svet 
drugače kot mi, odlično slišijo in opazujejo. Slišijo tudi vse 
tiste naše obljube o tem, da jim bomo zagotovili spreml-
jevalce v šolah, učitelje z znanjem o posebnih potrebah, 
osebne asistente, ki jim bodo lahko pomagali samostoj-
neje živeti. Vidijo zadrego policistov, s katerimi prihajajo 
včasih v stik, ki ne vedo, kako z njimi ravnati. Vidijo, ko jih 
kdo gleda postrani, ker misli, da se neprimerno obnašajo. 
Oni pa so morda le v stiski zaradi preveč hrupa. Slišijo, ko 
jim NE obljubljamo možnosti, da bi lahko samostojno bi-
vali v zanje prilagojenih nastanitvah, ampak morajo tudi 
kot odrasli stanovati pri starših ali celo v kateri izmed in-
stitucij, ki zanje nikakor ni prilagojena. Vidijo tudi, kako 
jim država ne zagotavlja strokovnjakov, ki bi vedeli, kako 
jim pomagati. Vidijo, kako njihovi starši izgorevajo, da bi 
jim pomagali dobro živeti, in kako so njihovi sorojenci za-
postavljeni, ker mnoge družine ne dobijo podpore. Vidijo 
kako starši vsa razpoložljiva finančna sredstva namenjajo 
za terapije in kako so ostali brez ambulante, kjer je bila 
še v okviru javnega zdravstva mogoča diagnostika že pol-
noletnih oseb, ki so sumile, da imajo spektroavtistično 
motnjo. Vse to lahko vidijo. In slišijo. Pa vendar ne odne-
hajo. In danes tukaj želijo sporočiti svoje želje in nekatere 
potrebe.

Hvala, ker ste danes prišli in ker boste okrepili njihov glas.

Morda bodo z vašo pomočjo nekoč dobili svoj dnevni cen-
ter, v katerem bi se družili in srečevali, tudi z vami. Morda 
bodo imeli tudi zaradi vas v prihodnje večje možnosti, da 

bodo delali, kar zmorejo in znajo in da bodo delovna mes-
ta njim prilagojena. Morda jim nekoč več ne bo treba stati 
tukaj in govoriti o sebi, saj jih boste poznali, jih razumeli in 
se z njimi družili tudi vi. Želijo biti vključeni.” 

Jan je po nagovoru predsednice Društva ASPI, Teje Oblak 
nadaljeval: »Aspergerji in avtisti nasploh smo tudi topli, 
sočutni in prijazni ljudje, čeprav pravijo, da nimajo empa-
tije. Kar ni res. Tudi mi si želimo biti srečni kot vi - neuro-
tipični ljudje.

Prisluhnimo pesmi Nastje Trtnik, ki je danes na drugem 
dogodku v podporu avtizmu in bo njeno pesem Sreča 
prebrala Hana, ki se z Nastjo in z drugimi člani društva 
srečuje v centru ASPI v Domžalah.« 

Nastja Trtnik

Sreča

»Kdor resnično srečen ves čas biti si želi,

Svojega življenja ne napolni naj s stvarmi,

Ki izbiral jih je zaradi njih lepote,

Ampak s takšnimi ki resnične so vrednote.

Pogosto sreča zelo muhasta je gospa,

Ki nikomur na ukaz zvabiti se ne da,

Ampak se odloči sama, h komu bo prišla.

Ko iskal boš srečo zase

Se ti bo izmaknila,

Ko iskal jo boš za druge,

Pa k tebi sama bo zavila.

Kadar najbolj si na tleh,

Nesrečen ves in beden,

Nekdo pove ti da te rad ima.

Ko verjameš da ljubezni prave nisi vreden,

Jo spoznaš in okusiš nje napoj že naslednji teden.

Naša sreča je v resnici le stranski proizvod pravih

naših odločitev, ki pravo pot izbrale so.

Je vseh korakov rezultat, ki storili smo jih mi.

Ko na izbrano pot samostojno smo krenili.«
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Larissi Braatz, plesalki z Aspergerjevim sindromom so 
snežni metež, nemogoče vremenske razmere in s tem 
spolzka tla onemogočili, da bi predstavila dve balet-
no-plesni točki: svojo avtorsko z naslovom Super srečni 
solo o vsem na S – sreči, svobodi, smeri – in drugo na pe-
sem ukrajinske glasbenice Jamalle z naslovom 1944. Zato 
nas je vse optimistično pozvala, da se vidimo ob naslednji 
priložnosti.

Hana Ciuha Šnajder je odštekana in igriva duša, ki nas je 
spomnila na vztrajnost s pesmijo, ki jo je sama v sloven-
ščino prevedla pri predmetu indijske kultur ter v svojem 
govoru opozorila na težave s katerimi se je soočala tekom 
študija 

- https://www.youtube.com/watch?v=jxZgGKS-AfY. 

Posebej oster je bil v snežnem metežu Aljaž Koželj, diplo-
mirani ekonomist, ki je spomnil, da se zadeve na področju 
zaposlovanja oseb z avtizmom ne spreminjajo v skladu 
z željami avtistične populacije. Osebe z avtizmom se še 
zmerom srečujejo s številnimi težavami, posebej pa jih 
boli nesprejemanje. »Zdravstvene težave imamo vsi, mi 
pa imamo potem še težave z zdravstveno oskrbo. Ampak 
to je nekaj povsem običajnega v naši lepi Sloveniji. Vseka-
kor upamo, da se bo situacija izboljšala, kot upamo, da se 
bo izboljšalo vreme. Vse enkrat mine in pomlad prihaja, 
upamo da tudi za nas,« je optimistično zaključil Aljaž.

“Pred nekaj leti sem videl v centru grafit o dnevu žena in 
sicer “dan žena ni dovolj”. Podobno bi lahko rekli za dan 
avtizma, ki ga praznujemo danes: žal zgolj dan avtizma ni 
dovolj, še posebej glede na to da imamo tudi ta dan iste 
probleme kot vedno... Sicer je bil v zadnjih letih dosežen 
določen napredek, kar je vsekakor zelo dobro? Vendar pa 
potrebujemo še precej več, za odrasle so na voljo dolo-
čene prilagoditve a je zelo težko dobiti diagnozo, ki je se-

veda ključ do vsega pa tudi druge potrebne zdravstvene 
storitve je včasih precej težko dobiti že za običajne ljudi, 
kaj šele za osebe z avtizmom in pandemija je to mestoma 
še poslabšala zato so tu izboljšave precej potrebne. Prav 
tako je pri zaposlitvah, ki so bolj usmerjene v neka eno-
stavna ročna  dela, kar je morda za koga v redu, številni pa 
žal nimajo ročnih spretnosti, bi pa z veseljem delali kaj na 
drugih področjih, ki jih zanimajo ali pa na katerih imajo 
znanje in spretnosti pa trenutno morejo.  Prav zato je po-
membno da osveščamo ljudi na vseh ravneh o potrebah 
oseb z avtizmom sa dosežemo potrebne prilagoditve, ki 
bodo omogočile, da smo res vsi lahko produktivni člani 
naše družbe po svojih zmožnostih. Verjamem, da nam 
lahko uspe, da postanemo še boljši in še bolj prijazna 
družba do vseh za res  lepši jutri vseh brez izjeme. Hvala 
lepa in lep pozdrav.”

Maj Mlinar je apeliral na vse, naj prilagajamo komunikaci-
jo, saj lahko razume več kot si mislimo in da želi imeti vse 
pravice, tudi volilno.

Foto: arhiv
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Člani društva ASPI se zavedajo, da je skupnost tista, ki 
omogoča razvoj. Živijo sodelovanje in se tudi medsebojno 
podpirajo. Medtem, ko je Damjan Turk, Primorčan, držal 
dežnik, je Aljaž je prebral njegove izkušnje biti avtist, ki so 
segle še nekoliko nazaj, ko je beseda skupnost vendarle 
imela poseben pomen.

“Življenje … Človek se v vsakem obdobju svojega življenja 
srečuje z raznimi spoznanji, izzivi, odgovornostjo in teža-
vami. Te na različne načine sprejema in rešuje. Ljudje smo 
družabna bitja; eni bolj, drugi manj. Odvisno od trenutnih 
razmer in naših predhodnih izkušenj. Smo čustvena bitja, 
kar nas dela občutljive za krivično dogajanje v okolju v ka-
terem živimo. …

V času mojega rojstva in odraščanja so bili v materialnem 
smislu težki časi, vendar so bili ljudje bolj povezani; poma-
gali so si med sabo.  Bolj so bili povezani z naravo. Bolj so 
bili odkriti in spontani, niso bili tako zlagani in hinavski – 
vsaj večina ne. Ljudem se je lahko bolj zaupalo in veliko je 
bilo zaupanje - eden do drugega. Ni se izstavljalo računov. 
Če je kdo kaj rabil je enostavno povedal in ko ni bilo dru-
gače možno, so se zbrali sosedje ali prijatelji in pomagali. 
Za plačilo je bilo tako ali drugače poplačano ali z denar-
jem ali z kakšno drugo uslugo – vsak je kdaj rabil pomoč.

Res ni čudno, če so ljudje revni in brez službe. 

Temu primerno je tudi zdravstveno stanje  ljudi. Včasih so 
bili ljudje zelo povezani z naravo in so naravo spoštovali. 
Ta jim je obilno vračala. Narava je ljudi učila skromnosti, 
praktičnosti, uporabnosti okolja in stvari v okolju … vsega.  
Ljudje so se zavedali, da so sestavni del narave in da si 
morajo pomagati, da bi lažje preživeli v naravi…Vedno bolj 
smo postajali domišljavi in s časom se ljudje vedno bolj 
oddaljujemo od narave, kar nas vedno bolj tepe. Vsi se se-
veda s tem ne strinjamo, a smo sestavni del te družbe in 
ne moremo več narediti, kot da opozarjamo na nepravil-
no ravnanje.

Je pa v življenju tudi zelo veliko dobrega in lepega. To je 
pa tisto, kar človeka dviga in mu daje moč v težkih tre-
nutkih.

Ljudje smo zelo različni po temu, kaj največ občutimo v 
življenju. So nekateri, ki vidijo vse slabo, hudo, težko …, so 
pa drugi, ki so vedno veseli in vidijo vse veselo, lepo … Naj-
boljše je verjetno nekje vmes.

Prva lekcija je bila ta ob rojstvu – dobro ne more brez sla-
bega. To je treba vedeti in moramo biti vedno pripravljeni. 
Toda kot otroci smo nebogljeni, ne zavedamo se življenja 
v taki meri in ne vemo, da nam od kje preti nevarnost. 
Zato imamo starše. Na žalost je pa tako, da tudi starši ne 
vejo vsega. Celo tako je, da kot mladi starši nimajo dovolj 
znanja in izkušenj za pravilno vzgojo in delo z otroki. To 
pa uspešno nadomesti ljubezen, ki lahko vlada v družini 
med člani družine; mladostna energija staršev.... Dobro-
došla je pa tudi pomoč sorodnikov oziroma skupnosti v 
kateri živi družina.”

Zadnji prispevek je prebral povezovalec dogodka Živela 
avtistična drugačnost, Jan Hlade, diplomirani zgodovinar 
- https://www.youtube.com/watch?v=5ln8t6Ps0LY.

“Spoštovani, vsi mimoidoči in na Prešernovem trgu zbra-
ni.

Današnji dogodek je organiziran na dan, ko se obeležuje 
svetovni dan avtizma. Avtizem v svojem bistvu pomeni 
drugačnost. Ta drugačnost se velikokrat izraža na svoje-
vrsten način. To pomeni, da so osebe z avtizmom v veliki 
večini primerov ljudje, ki nimajo vidnejših zunanjih zna-
kov invalidnosti, kakršna sta na primer bela palica za sle-
pe in slabovidne ter invalidski voziček za gibalno ovirane.

Drugačnost avtizma se med drugim izraža z odzivanjem 
na nepredvidljive vsakodnevne situacije. Pogosto je za 
osebo z avtizmom značilno, da ga ali jo kaotično okolje, v 
katerem prevladuje nepopisen hrup ter množica zunan-
jih zvokov, vonjev, okusov, izjemno obremenjuje. Takrat se 
oseba zateče k ponavljajočim ritualom, ki mu ali ji poma-
gajo prebroditi stresno situacijo. 

Marsikdo bi dejal, da se oseba z avtizmom v tistem tre-
nutku vede družbeno nesprejemljivo. In ravno tu tiči 
problem. Osebe z avtizmom pogosto obveljajo za čudake 
ali vaške posebneže.

In zato ljudje mislijo,da je mnenje ali pa delovanje, če ho-
čete, večine tisto kar je socialno sprejemljivo. Tako mišl-
jenje vodi do socialne izključenosti oziroma izključenosti 
iz družbe, posledično pa se avtistu v navednicah prilepi 
oznaka neprilagojenega človeka, ki ni zmožen prilago-
ditve večinski populaciji.

Foto: arhiv
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A v tej silni potrebi po ukalupljanju, po uniformiranosti, po 
teženju k mnogokrat navidezni enotnosti v smislu, da se 
je mnogo lažje asimilirati ali pa sprejeti mnenje oziroma 
delovanje večine kot pa razumeti in vključiti skupine ljudi, 
ki so v družbi odrinjeni in jim s tem zagotoviti miroljubno 
sobivanje, se pogosto pozablja na pomembno dejstvo, da 
imajo osebe s avtizmom tudi prednosti. 

Ena izmed njih je izjemna sposobnost koncentracije in 
fokusa na delovnem mestu. Odlikujeta jih tudi fotograf-
ski spomin ter izjemen čut za podrobnosti. Monotonost 
opravil jih ne moti, nasprotno, to jim daje občutek varnos-
ti in stabilnosti.

Država in delodajalci pogosto nočejo zaposliti oseb s av-
tizmom, saj te osebe potrebujejo ogromno prilagoditev 
in dolgotrajnejšo podporo na delovnem mestu. Pogosto 
ima oseba s avtizmom tudi status invalida. In potem dr-
žava in družba mislita, da če ima nekdo status invalida, 
da ni  umsko sposoben opravljati zahtevnejših nalog. Po-
splošeno rečeno, če ima oseba invalidnost, potem ima 
tudi umsko okvaro.

Zato od države terjamo, ponavljam terjamo, korenite 
spremembe. Intelektualni avtisti, ki imajo visoko stopnjo 
izobrazbe, se ne smejo siliti v slabše plačana dela, kot je 
naprimer delo v proizvodnji ali pa celo obveljati za neza-
posljive.

Namreč, velikokrat sem se v mesecih, ko sem iskal ustrez-
no zaposlitev, spraševal: ”Zakaj sem toliko let študiral in 
nazadnje diplomiral, če pa bi na koncu po dolgotrajnem 
neuspešnem iskanju primerne zaposlitve,imel ponuje-
no edino možnost to je delo v proizvodnji? Tega nikakor 
ne želim, kajti želim si delovno mesto s prilagoditvami, v 
okolju, kjer lahko moja raven izobrazbe pride do izraza”.

Sam nimam fine motorike, ki je nujna za nemoteno 
opravljanje proizvodnega dela. Poleg tega sem že izkusil 
kako monotono in za telo škodljivo je intenzivno opravl-
janje enih in istih opravil s pomočjo strojev. Poleg tega si 
pod časovnim in siceršnjim pritiskom in rezultati so slabi, 
ker hitiš, da bi zadostil norman. Kot intelektualcu mi je 
ljubše, če se s neko nalogo ukvarjam dlje časa, tako se ji 
lahko posvetim in nimam občutka, da mora naloga biti 
narejena v kratkem časovnem roku.

Namreč država pogosto odgovarja: Ni denarja, ni mentor-
jev, ni prostorov, ne da se.

Verjemite, vsi ti ljudje bi radi delali, nihče noče biti stalno 
na sociali. Le strahove, predsodke in mnoge druge ovire 
je treba premagati.

Zato, pojdimo naprej, pogumno v prihodnost, da bomo 
mi, osebe z avtizmom, polnopravni člani naše ljube do-

movine!

Živela avtistična drugačnost!”

 

Častni pokrovitelj dogodka je varuh človekovih pra-
vic Peter Svetina. Ta je v svoji poslanici poudaril, da je v 
Sloveniji izvajanje integracije oseb s SAM in tudi drugih 
družbenih skupin nezadostno, vse prevečkrat odvisno le 
od razpisanih programov, brez ustreznih analiz ali sis-
temskega pristopa, niti ni zaznati volje za korenit premik 
pri skrbi za ranljive. »Osebe s SAM imajo specifične potre-
be, ki jih večina prebivalstva ne pozna, nemalokrat pa jih 
ne poznajo niti tisti, ki to morali že po svoji službeni dolž-
nosti. Zato znova poudarjam, da mora biti izobraževanje 
tako o avtizmu na sploh kot o specifičnih pristopih gle-
de na potrebe oseb s SAM eden od ključnih elementov v 
akcijskih načrtih za integracijo,« ocenjuje varuh. »Samo 
s spoznavanjem drugačnosti lahko gradimo družbo, ki 
vidi vsakogar in najde prostor zanj,« ob mednarodnem 
dnevu zavedanja o avtizmu še poudaril varuh človekovih 
pravic Peter Svetina.  

Foto: arhiv
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Naslednje poročilo o pohodu na Boč dne 3. aprila 2022 
sem sestavil pišoči kot eden od udeležencev pohoda in 
vsebuje poleg splošnih informacij o poteku samega po-
hoda tudi nekaj subjektivnih opažanj in vtisov, ki pripo-
morejo k temu, da samo poročilo ne izpade tako pusto. 

Dan po obeležitvi svetovnega dneva avtizma, ki smo ga 
članice in člani Društva ASPI pripravili in premierno izpel-
jali na Prešernovem trgu v soboto, 2. 4. 2022, je napočil 
dan za planinski izlet na Boč, kakor ponavadi v okviru pro-
jekta Skupaj v hribe - Nevrorazlični AMA, katerega smo se 
iz Društva ASPI-Društvo za pomoč in podporo mladost-
nikom in odraslim s spektroavtistično motnjo, udeležili 
naslednji člani društva: Predsednica društva ASPI Teja 
Oblak, strokovni delavec Robert Mlakar, ter člani društva, 
t.i uporabniki: Nastja Trtnik, Benjamin Prosenc, Nikolaj, 
Nejc Pogačar, Hana Ciuha in Sperans Aeternum, kot pi-
sec tega poročila. 

Večina pohodnikov je na avtobus, ki je začel svojo pot v 
Domžalah ob 7.00, vstopila na postajališču Ljubljanskega 
potniškega prometa Kolosej. Ob 7.20 smo se odpravili na 
pot proti Boču. Pot smo izpred Koloseja nadaljevali na Le-
tališko cesto in potem po Ljubljanski vzhodni obvoznici 
od izvoza Ljubljana Nove Jarše do Šentjakoba in nato po 
avtocesti A1 Šentilj- Srmin, na katero smo prišli ob 7.28.

Ob 7.39 smo na bencinski črpalki Lukovica naredili po-
stanek, ker se nam je tam pridružil eden od planinskih 
vodičev. Vodič se je usedel na sedež za menoj in ko sem 

poslušal, kaj je govoril kolegu, mi je bilo jasno, da se dan 
ne bo dobro končal. V pogovoru se je namreč omenjal 
alkohol. 

Pot se je nadaljevala brez zapletov, a na tem mestu naj 
omenim samo naslednje:  nekateri vozniki iz Knežjega 
mesta, ki so splošno znani po prometni nekulturi v naši 
domovini, so povzročili nekaj prometnih prekrškov, ki se 
na srečo niso končali s prometno nesrečo.

A1 smo na izvozu Poljčane zapustili ob 8.31 in nato smo se 
po lokalni cesti peljali do železniške postaje Poljčane, ka-
mor smo prispeli ob 8.42. Tam so nas že čakali Benjamin 
Prosenc, Robert Mlakar in Andrej Lešnik. Robert je prispel 
z avtomobilom, Benjamin je prišel z vlakom. Dejal je, da je 
vožnja minila brez zapletov, le na vlak, ki ga je peljal proti 
Poljčanam, je na Zidanem Mostu moral čakati 10 minut. 

Ob 8.49 smo vožnjo nadaljevali proti koči pod Bočem. Po 
pazljivi vožnji, ker je bila cesta zelo ovinkasta in mokra od 
snega in dežja, smo na izhodišče pohoda prispeli ob 9.15. 

Prehodno obdobje od 9.15 do 9.51, ko se je za tiste udele-
žence pohoda, ki so si za svoj cilj izbrali kočo Velikonoč-
nico, pričel pohod, je minilo v znamenju priprav na sam 
pohod. 

Koordinatorja pohoda, Jurček Nowak in Marjeta Čič s 
Ptuja, sta udeležence razdelila v dve skupini. Ena je pod 
vodstvom vodiča z Lukovice odšla na vrh Boča, druga se 
je z Marjeto in Jurčkom odpravila proti koči Velikonočnici. 

Poročilo o pohodu na Boč s dne 3.4.2022

Avtor: Sperans Aeternum

Foto: arhiv Foto: arhiv
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Izhodišče je bilo na 658 m.n.v in sicer za Planinski dom 
na Boču. Vrh Boča se nahaja na 976 m.n.v., medtem ko se 
koča Velikonočnica nahaja na 550 m.n.v. 

Člani skupine, ki je imela za cilj kočo Velikonočnico, so 
bili tudi trije makedonski prostovoljci, ki so pomagali pri 
vleki dveh invalidskih vozičkov. Pred začetkom samega 
pohoda je velika večina skupine pod vodstvom Marjete 
Čič izvedla sedaj že tradicionalno ogrevanje s pesmico, 
ki vsebuje poleg verzov tudi igro rok, ki ponazarja same 
besede. 

Osnovno besedilo gre takole: »En mali slonček se je po-
zibaval na pajčevini tam pod drevesom. Ko je videl, da 
stvar je zanimiva, je k sebi poklical še enega malega 
slončka.« 

Pot do koče Velikonočnice ni bila preveč zahtevna, ven-
dar nam je jo zagodel zadnji odsek poti, ki je bil precej 
blaten. Sneg se je na nas, udeležence pohoda, pogosto 
usipal z vej. V preteklih dneh je namreč snežilo in v vre-
menski napovedi dva dni pred samim pohodom sem sli-
šal jasno navedbo in sicer, da je na Štajerskem nad 500  
m.n.v sneg. 

H koči smo prispeli ob 10.42. V njej smo popili čaj, ki je bil 
zelo dober in po nekaj skupinskih fotografijah, ki so bile 
posnete pred samo kočo, smo se nazaj odpravili okrog 
11.25. H koči pod Bočem smo prispeli ob 12.32. V njej je 

nato potekal kulturni program. Govorili so različni udele-
ženci pohoda, imeli smo tudi živo glasbo. Orkester je igral 
večinoma pesmi narodnozabavnega tipa, vendar je proti 
koncu izvedel tudi zelo znano pesem By the rivers of the 
Babylon. 

Ko se nekateri udeleženci pohoda niso ob dogovorjeni uri 
prikazali na avtobusu, s katerim smo se odpravili domov, 
je naša predsednica Teja Oblak iz minute v minuto po-
stajala vedno bolj nezadovoljna. Šele na avtobusu, se je 
jasno pokazalo, zakaj je bil naš odhod domov zamaknjen 
za skoraj pol ure, natančneje 28.min. Namesto ob 15.00 
smo se v dolino odpravili ob 15.28. 

Planinski vodič z Lukovice je namreč kar krepko pogledal 
v kozarec in zaradi njega smo najprej izgubili 20 minut 
na bencinski črpalki v Poljčanah in nato še dodatnih 15 
minut na izvozu Lukovica, ob lokalni cesti. Na koncu se 
je zadeva končala tako, da je hči svojega očeta odpeljala 
izpred zdravstvenega doma Domžale, kamor je bil vodič 
pripeljan. 

Kaj reči ob koncu? Bil je zelo zanimiv dan, ki se je končal 
nekoliko nenavadno, a ne morem zanikati, da me doga-
janje v zvezi z vinjenim vodičem ni zaznamovalo. Pred-
sednica društva ASPI Teja Oblak je jasno poudarila, da se 
to ne sme več dogajati in s tem se vsekakor strinjam. 

V Ljubljani, dne 5. 5. 2022
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Vtisi iz pohoda slap Peričnik, dolina Vrat Hana

Vsak človek, ki se ima za ljubitelja vode, mora nujno en-
krat v življenju do slapa Peričnika.

Ugodje so prinesli tudi krompirjevi polpeti. Teh sem se 
veselila, odkar sem slišala, da bodo za kosilo, ko gremo 
na pohod.

Posebne javne zahvale: Sperans Aeternum se je sloves-
no sprehodil do kapele in zvonil na čast denarni socialni 
pomoči, ki bo kmalu virtualno zažvenketala na mojem 
bančnem računu.

Sperans Aeternum

Izjemno všeč mi je bilo, da sem po dolgem času ponovno 
obiskal Slovenski planinski muzej. Slap Peričnik in nje-
gova galerija sta bila fantastična.Dolina Vrat s domom in 
njegovo okolico je bila sijajna.

Ama inkluzijski pohod - Slap Peričnik

Avtor: Zapisi različnih avotrjev

Foto: arhiv
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Damjan

V nedeljo zjutraj ob 5 uri sem vstal in se pripravil za na pot. 
Okrepčal sem se z zajtrkom. Že prejšnji dan sem pripravil 
vse potrebno za na pot. Pomislil sem na možne vremen-
ske zaplete in na nepoznano pot v planinskih pogojih. 

Ob 5.30 je prišla tudi moja asistentka in se ponudila, da 
ona pelje do Ljubljane (Kolosej). Na aplikaciji mi je poka-
zalo, da je iz Šempetra do Koloseja 111 km. 

V Ljubljano, smo prišli približno ob 6.45. Parkirali smo in 
opazili, da ob prostoru, kjer se ustavi avtobus, že čakajo 
ljudje. Pogledal sem, če koga poznam. Nekaj sem jih po-
znal, saj so bili iz naše skupine.

Kmalu je prispel še avtobus. Vkrcali smo se. Pisana drušči-
na, veliko ljudi z različnimi vrstami invalidnosti. Prostovol-
jec, ki je bil v vlogi animatorja in vodiča na avtobusu je 
povedal, kako bo predvidoma potekal dan. Dobili smo 
glavne potrebne informacije. 

V Mojstrani smo si ogledali planinski muzej. Pred njim pa 
naleteli na par čevljev neznane in »zelooo«  velike številke 
to. Zelo lepo. Veliko informacij. Malo smo poklepetali in se 
družili. Pogledali smo se multimedijsko filmsko predsta-
vitev kraja in znamenitosti v okolici. Ogledali smo si veliko 
razstavljenih eksponatov.

Ja, potem pa naprej do slapa Peričnik. Velik, lep mogo-
čen slap. Ogledali smo si ga iz različnih lokacij. Od slapa 

naprej smo šli do doma na Vratih. To je bil za mene za-
nimiv dogodek, zaradi okoliščin, ki so me malo presene-
tile in sem se zaradi tega malo zamislil. Spodbudilo me 
je, da pogledam na določene stvari iz drugega zornega 
kota oziroma, da gledam na stvari zunaj okvirjev, kot se 
reče. Naj razložim. Z nami so bili tudi drugi invalidi (gibal-
no ovirani na vozičkih, slepi …). Vsi so imeli usposobljene 
spremljevalce, a na pohodu smo prišli do točke, ko le ti 
niso bili dovolj. Za premik od slapa do doma v Vratih, je 
bilo potrebno pomagati tistim, ki so bili na vozičkih, da 
pridejo do tja. Da čimbolj polno doživijo to pot v tem pre-
lepem gorskem okolju. Cesta je bila dobra, a se je skoraj 
celo pot vzpenjala. Potrebno je bilo vsak voziček spredaj 
v dveh vleči, medtem ko je tretji bil pri vozičku na roča-
jih za usmerjanje. Javil sem se in sem šel vleči. Malo sem 
okleval, saj take prakse še nisem videl, pa sem veliko pre-
meščal in spremljal invalide na vozičkih. Še bolj sem se 
začudil, ko sem videl, da se cesta v glavnem vzpenja. Pri 
tej vleki vozičkov sem se preizkusil, kako sem s kondici-
jo. Dolžina poti me je tudi presenetila. Vpraševal sem se, 
kako so to lahko tako organizirali – nič mi ni bilo jasno. 
Taka praksa mi je bila tuja in nerazumljiva. V sebi sem pa 
razmišljal o tem. Vpijal sem podatke iz okolja in si skušal  
razložiti nepoznano. Kasneje sem v pogovoru in izmenja-
vi mnenj nekako dobil odgovor, tako da sem lažje sprejel 
nekaj, kar mi ni bilo logično. To je bilo zame posebno in 
končno lepo doživetje, ki mi je dodatno popestrilo dan.

Prišli smo pred dom v Vratih. Preoblekel sem si majico, saj 
je bila mokra.  Kmalu smo naročili in pojedli kosilo. Po ko-
silu smo popili še kavo. Naredili smo skupinsko sliko, tako 
da se v ozadju vidi severna stena Triglava. Kasneje smo šli 
pogledat še spomenik padlim partizanskim alpinistom v 
obliki varovalnega klina in priponke. Tam so se nekate-
ri slikali. Malo smo raziskali bližnjo okolico doma. Kmalu 
smo se odpravili po poti proti parkirnemu prostoru, kjer 
je bil avtobus. Odšli smo proti Ljubljani. Domov sva z Dan-
jelo prišla ob 20.30.  

Doma sem kar še nekaj časa mlel in predeloval vtise raz-
ličnih dogodkov prek dneva. Bil je lep in lepo preživet dan.

Foto: Damjan

Foto: Damjan Foto: Damjan
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Donirajte
Zakaj donirati društvu ASPI?
Na svetu je vsakih 11 minut neki osebi diagnosti-
cirana spektroavtistična motnja. Že vse od leta 
2010 opozarjamo širšo javnost na spregledanost in 
splošno problematiko na tem področju. Osebam 
s SAM želimo ustvariti boljši svet, zato se trudimo 
za reševanje in lajšanje socialnih in drugih stisk in 
težav mladostnikov in odraslih oseb s SAM, za za-
govorništvo te skupine oseb v družbi, za nudenje 
pomoči njim in njihovim bližnjim in preprečevanje 
poslabšanja njihove zdravstvene in socialne situa-
cije.

Naših dejavnosti ministrstva ne pokrijejo v 100% deležu, 
zato moramo za izvajanje le teh pridobiti lastna sredstva.

Za izpolnjevanje našega poslanstva in namena se zana-
šamo na donacijo ljudi, kot ste vi. Vaš prispevek bo takoj 
uporabljen za financiranje podpore mladostnikom in od-
raslim s SAM, njihovim staršem in pomembnim drugim 
ter nudenju podpore strokovnim in laičnim delavcem. 
Vaša donacija dragoceno podpira naše poslanstvo in stra-
teške prednostne naloge. Sredstva lahko donirate nepo-
sredno na naš račun ali pa izpolnite donacijsko pogodbo. 
Oboje najdete tukaj. Lahko pa nam denar nakažete tudi s 
pomočjo QR kod na priloženih slikah: 

Foto: Internet

https://www.drustvo-aspi.si/podprite-nas/donirajte-nam/
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