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SPOROČEVALEC 
spletni časopis, ki ga pišejo slovenski invalidi  
za invalide in druge javnosti 

Leto: 6            20 let, 1996-2016 

 
št.: 43/2016 
 

Ljubljana, 17.08.2016 
 

KDO SI PA TI? 
Mladinska dokumentarna serija z zvočnim opisom za slepe in slabovidne 

Veronika Rot 
 

Skupinska fotografija protagonistov mladinske dokumentarne serije Kdo si pa ti? Foto: Robert 
Bogataj 

V Otroškem in mladinskem programu TV Slovenija je v sodelovanju s produkcijsko hišo Tramal Films 
nastala serija desetih dokumentarnih oddaj za mladostnike in o njih Kdo si pa ti? Z zvočnim opisom za 
slepe in slabovidne jih je opremila Mojca Mavec. Na sporedu bodo vsako popoldne od ponedeljka do 
petka med 22. avgustom in 2. septembrom popoldne na 2. programu TV Slovenija.   
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Logotip oddaje Kdo si pa ti? V rdečem okvirju je z 
velikimi rdečimi tiskanimi črkami izpisano KDO SI PA TI. Foto: arhiv MMC RTV SLO  

Zgodbe desetih protagonistov serije Kdo si pa ti? odkrivajo različne plati njihovega doživljanja življenja 
v drugem kulturnem okolju. V svojem pripovedovanju se dotaknejo veselih, zabavnih, duhovitih pa tudi 
resnih tem, ki jih prinaša življenje v Sloveniji. Predstavijo nam kulturno okolje, iz katerega izhajajo, in 
tudi njihovo ujemanje in prilagajanje na širše okolje v krogu prijateljstev, šole in družbe. Zgodbe mladih 
spontano in nevsiljivo posredujejo spoznavanje bogatega kulturnega izročila, rušijo stereotipe o 
drugačnosti ter spodbujajo k strpnosti in medsebojnemu spoštovanju. Olega, Nicolle, Tschimyja, 
Ramija, Sanskriti, Vendule, Tita, Jaya, Isabelle in Lucije je poiskala in njihove zgodbe prenesla v filmski 
jezik scenaristka Katarina Nikolov, oddaje pa je režirala Siena Krušič. 

10 mladih z vseh koncev sveta v Sloveniji 

Kaj imajo skupnega Oleg, Nicolle, Rami, Lucija, Sanskriti, Isabella, Vendula, Tschimy, Jay in Tit? Družijo 
jih tesna povezanost z različnimi kulturami. Nekateri od njih so se v Slovenijo priselili pred kratkim, 
drugi tukaj živijo že več let, tretji so se rodili v Sloveniji, a jih z drugimi kulturami povezujejo njihove 
družine. 

Tschimy je star šestnajst let in je zelo nadarjen glasbenik. Njegovo ime pomeni človek, čigar dejanja in 
besede uživajo občudovanje in spoštovanje. Karizmatični fant, rojen v Sloveniji, ima gabonske korenine, 
njihova moč pa sije kakor toplo afriško sonce skozi bogate avtorske ritmične tekste angažiranih 
raperskih besedil. Kdo si pa ti? s Tschimyjem bo na sporedu v ponedeljek, 22. avgusta, ob 14.15 na TV 
SLO 2. 

Tudi Lucija je stara šestnajst let in je bila rojena v Sloveniji. Del njenih korenin sega na Dansko in to 
severnjaško liberalnost je čutiti tudi pri Lucijinem kritičnem odnosu do družbe. Umetnost odrskih desk 
ji je položena v zibko in nadaljevanje družinske tradicije je več kot le nastop pred občinstvom; je del 
življenja. Njeno umetniško izražanje, prepletanje vikinške in slovenske kulture ter znanje tujih jezikov, 
ki bogatijo multikulturnost, bomo lahko spoznali v torek, 23. avgusta, ob 14.45 na TV SLO 2. 

Oleg je prav tako šestnajstletnik, rojen pa je bil v Donecku v Ukrajini. Izobraževanje na ravni 
mednarodnega šolskega sistema je bila njegova velika želja. Vojne razmere v rodnem mestu in novo 
dojemanje svobode so tako samo še pospešile odločitev za selitev družine v Slovenijo. Razgledan in 
družbenokritični najstnik v Sloveniji živi tretje leto in je tudi odličen glasbenik. Spoznali ga bomo v 
sredo, 24. avgusta, ob 14.40 na TV SLO 2. 

Nicolle prihaja iz Dominikanske republike. Nasmejana najstnica v slovenski prostor prinaša razigran 
dominikanski temperament, napolnjen z glasbo in plesom. V Sloveniji živi od leta 2004. Veliko več o 
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priznani hiphoperki, ki premika meje neverbalne komunikacije in v slovenski prostor prinaša barve, 
bomo izvedeli v četrtek, 25. avgusta, ob 14.45 na TV SLO 2. 

Isabella Clara je duhovita, nasmejana in družabna mlada Angležinja, rojena v Pemburyju. Strastni in 
kritični bralki dobre literature povsem nova izkušnja samostojnega cimrskega življenja v glavnem 
mestu Slovenije odpira nešteto možnosti za nadaljnji študij. Kje se kultura domovine njenega očeta 
Angleža stika s kulturo njene mame Slovenke in kje so razlike, bomo spoznali v petek, 26. avgusta, ob 
14.30 na TV SLO 2. 

Rami ima 19 let, rodil se je v Alepu v Siriji. Je Arabec po videzu in duši. V njegovih žilah se pretaka 
tradicija očetovega islamskega sveta, v katero posega mamina balkanska toplina. Kot 16-letni fant je 
zaradi vojnih razmer v svoji državi ob prihodu v Slovenijo naletel na velik kulturni, jezikovni, predvsem 
pa ekonomski šok. Življenje brezskrbnega najstnika iz Alepa se je obrnilo na glavo in gimnazijec je postal 
mladenič, ki o sebi pravi, da je ob boju za preživetje odrasel v moškega. Kako mu gre, v čem in s kom 
uživa, ko mu življenje dovoli? To boste izvedeli v ponedeljek, 29. avgusta. 

Sanskriti je devetnajstletnica Indijka, ki je iz svojega rodnega New Delhija v Slovenijo prišla leta 2004. 
Vrednote, kultura in pričakovanja indijske družbe izzivajo naše kulturne navade. Eksotični videz 
Sanskriti Kumar že od daleč obljublja zgodbe, ki pritegnejo marsikaterega poslušalca in gledalca. V Kdo 
si pa ti? v torek, 30. avgusta, bomo odkrivali, kako doživlja novo domovino, v kateri je pravzaprav že 
pol svojega življenja. 

Vendula se je v Slovenijo priselila leta 2014. Šestnajstletna čustvena Čehinja, ki se je rodila v Brnu, tudi 
tu neguje svojo ljubezen do konjev. Njena želja pa je negovati ljudi, in to poklicno. V oddaji v sredo, 31. 
avgusta, bomo občutili njeno slovansko toplino. 

Tit, čigar korenine segajo v sosednjo Hrvaško in v daljno Argentino, se je pred šestnajstimi leti rodil v 
Sloveniji. Skrivnosten in simpatično zasanjan, z južnjaškim temperamentom prepojen mladenič svojo 
zgovorno plat odkriva v svojstvenem stilu argentinskega ritma, kjer čas poteka drugače, predvsem 
počasneje in mirneje. Tit je izjemno nadarjen za fotografijo in uporabne umetnosti, rad pa se preizkusi 
tudi v kuhanju. Spoznali ga bomo na letošnji prvi šolski dan, v četrtek, 1. septembra. 

Iz Burirama na Tajskem pa je šestnajstletni fant Mongkol - Jay. Nadobudni dijak srednje oblikovne šole 
z veseljem pozdravlja vse novosti, ki mu jih je pred tremi leti na pot prinesla selitev na drugi konec 
sveta – v Slovenijo. Nasmejani mladenič bo med drugim spregovoril o razlikah v šolskih sistemih in 
jezikovnih preizkušnjah. Zadnjo oddajo iz serije Kdo si pa ti? boste lahko spremljali v petek, 2. 
septembra. 

Multikulturni popoldnevi na 2. programu TV Slovenija 

Dokumentarna serija Kdo si pa ti? je prvenstveno namenjena mladostnikom, ki jih zanima bogato in 
raznovrstno kulturno življenje vrstnikov in rušenje tabujev, pa tudi vsem drugim gledalcem in 
gledalkam, saj širi idejo sprejemanja drugačnosti in multikulturnosti. 

Z zvočnim opisom za slepe in slabovidne je vseh deset delov dokumentarne serije Kdo si pa ti? opremila 
Mojca Mavec.  

Vabljeni k spremljanju zanimivih portretov mladostnikov vsak dan od ponedeljka do petka, od 22. 
avgusta do 2. septembra, popoldne na 2. programu TV Slovenija. X 
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Paralitiki v Laškem na obnovitveni rehabilitaciji 

Marija Gradišar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
Udeleženci obnovitvene rehabilitacije Društva paralitikov Slovenije Paras, Foto: arhiv Aleksander Beccari            
                                                     

Minuli petek je skupina paralitikov Društva paralitikov Slovenije Paras zaključila dvanajstdnevno 

obnovitvene rehabilitacijo v zdravilišču Laško. 

Prepotrebno in koristno obnovitveno rehabilitacijo omogoča članom in tudi nečlanom društva Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, FIHO in Društvo paralitikov Slovenije Paras. Paralatiki so 
invalidne osebe z okvaro perifernega motoričnega nevrona. Klinično se ta okvara kaže kot flakcidna 
paraliza enega ali več udov oziroma trupa, odsotnost spastičnosti, ohranjena senzibiliteta, ohranjena 
kontrola sfinktrov, ni sistemske prizadedosti in stanje je dokončno.  
Posledica navedene okvare je stanje trajne vezanosti na invalidski voziček ali uporaba opornih palic pri 
premikanju in hoji na krajše razdalje ter uporaba opornih aparatov oz. drugih ortopedskih 
pripomočkov. 
V zdravilišču Laško, hiši zdravja in dobrega počutja, leto za letom prijazno sprejema- 
jo invalide in izvajajo odlične fizioterapije in s pomočjo termalne vode blažijo vsakodnevne napore 
paralitikov. Veliko paralitikov že dolga leta prihaja v Laško, kjer se spominjajo svojega začetnega 
zdravljenja že pred šestdesetimi leti, ko je pustošila epidemija otroške paralize.  
 

Skupina paralitikov, ki jo je vodil 
Aleksander Beccari, se je poleg terapij in 
plavanja pridružila programu animacije 
zdravilišča. Tako se je udeležila izleta in 
piknika na Šmohorju, glasbenega in 
folklornega večera, predavanja o 
ravnotežju in padcih ter družabnega 
večera, ki je bil sestavljen iz kulturnega, 
športnega in zabavnega dela.  

Član društva paralitikov Tone Iskra je predstavil nekaj ljubezenskih pesmi, Srečko Obolnar in Tone Iskra 
sta v nadaljevanju spregovorila o svojih športnih podvigih, animatorki zdravilišča pa sta poskrbeli za 
družaben del večera. Večer so zaključili z okusno torto, ki je bila namenjena slavljenki Nevi. 
Skupino invalidov paralitikov je v nedeljo nadomestila v Laškem že tretja skupina, medtem, ko si bo 
zadnja skupina obnovitvene rehabilitacije nabirala novih moči in zdravja v Termah 3000.  
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KJE SO NAŠI LJUDJE… 
 

                    
 

Z izleta v Las Vegasu nam je 
Janja Čolič poslala prikupno 
fotografijo srečanja z enim 
od stotine klovnov, ki tam 

nastopajo. 

 

 foto: Arhiv J.Č. 

 
 
 
 

Matija Šifrer pa je na svojem popoldanskem 
opravilu najprej nahranil nekaj mačk za katere 
skrbi že vrsto let. Matija je amputiranec, ki pa 

optimistično zre v življenje in mu živali pomenijo 
veliko terapijo, saj je ljubezen tako 

obojestranska. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                    Foto: S.B. 
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TUDI HUMANITARCI NA RADIU 

 

 

             Foto: B.P. 

To soboto bo na Radiu Štajerski val predvajana oddaja s Štefko Lukić Zlobec, kjer bo govorila o 

Alzheimerjevi bolezni. Gre za zelo zanimivo oddajo, kjer sama iz lastne prakse opisuje težke trenutke 

svojcev z bolnikom s to boleznijo.  

Sicer pa je pogovor s predsednico Društva Spominčica objavil tudi Dnevnik v sredo, 10. avgusta. 

Oddaja bo na sporedu med 14. in 15. uro. Frekvenca radia je 93,7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sporočevalec izdaja:  
Združenje invalidov – Forum Slovenije, Linhartova 3a, p.p. 2539, 1109 Ljubljana 
Glavni in odgovorni urednik: Borut S. Pogačnik 
Telefon: 041/381-679 
e-naslov: info@zifs.si 
Izhaja: brezplačno 
Naročila za vnos v adremo sporočajte na elektronski naslov od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro 
 


