
Vabimo vas k ogledu dokumentarne serije 

»ZGODBE IZZA OBRAZOV«, 
ki je nastala v okviru Izobraževalnega programa TVS. 

 
 

V dokumentarni seriji predstavljamo zgodbe ljudi, ki so na svoji 

življenjski poti našli tisto, kar jih v življenju res izpolnjuje in hkrati 
žene le še naprej.  Nekaj, kar počnejo  iz srca in to zanje sploh ni več 

delo. To je nekaj,  kar enostavno živijo! 

 

1. ODDAJA: DUŽINA GASILCEV  

sobota, 17. MAJ  2014 ob 21.50 na TVS 1 

 
 

Pravi  gasilec... je časten človek! Postopa junaško, vendar to ne počne zaradi pohvale drugih. 

Pravi gasilec VE, da je storil dobro delo. Pravi gasilec je zaupanja vreden tovariš. Tudi tedaj, 

ko odloži svojo uniformo…In v svoj svet so gasilci Gasilske brigade Ljubljana za nekaj dni 

prijazno sprejeli tudi našo TV ekipo. In nas prepričali, da za njih to ni le poklic, temveč 

poslanstvo, ki ga uresničujejo z veliko vnemo in predvsem srčnostjo. In da je Brigada njihova 

druga družina, v kateri se lahko stoodstotno zanesejo drug na drugega, mu zaupajo tudi svoje 

življenje in drug z drugim delijo dobro in slabo. Iz prešernih mladeničev v prostorih Gasilske 

brigade, vedno pripravljenih na smeh in polnih domislic in norčij, se ob zvoku alarma 

spremenijo v profesionalce, resne in odgovorne  reševalce življenj in imetja. Včasih jih je tudi 

strah, toda to je pozitiven strah, ki v izjemnih situacijah le še izostri njihovo pozornost in 

sposobnosti. Se imajo za junake? Ne, le za ljudi, ki radi in po svojih močeh najbolje pomagajo 

in ki jim še vedno po vsaki intervenciji preprosta beseda hvala s strani prizadetih ljudi,  največ 

pomeni! 

 

2.ODDAJA: KAZIMIRA NANUT LUŽNIK 

sobota, 24. MAJ 2014 ob 21.50 na TVS 1 

 



 
 
 

Kazimira Nanut Lužnik  vsak dan posebej navdušuje s svojo živostjo, življenjsko energijo in 

številnimi  cilji, ki si jih nenehno znova postavlja in se pri svojih skoraj osemdesetih letih 

počuti – mlado. Zase pravi, da ljubi življenje, se veseli vsakega novega dne in vedno gleda le 

naprej, preteklost, ki jo je velikokrat  tudi bridko preizkušala, pušča za seboj. Njeno življenje 

že ves čas spremljata dve ljubezni – glasba in tek in njena družina, seveda.  Ljubitelji 

maratona jo vsako leto z navdušenjem pozdravljajo na Ljubljanskem maratonu, saj je v vseh 

letih na njem manjkala le enkrat, s svojimi pokali in medaljami s tekov in maratonov po celem 

svetu je lahko vzor marsikateremu mlademu tekaču. V Slovenj Gradcu, kjer živi s svojo 

družino, jo domačini dnevno srečujejo, ko po mestu s kolesom drvi po opravkih, vedno dobre 

volje in nasmejana, teče po okoliških hribih ali pa se z možem sprehaja v okolici. In tu je še 

glasba…ki je bila Nanutom, kot pravi, položena že v zibelko, saj so vsi njeni bratje in sestra, 

na čelu z bratom Antonom Nanutom, življenje tako ali drugače posvetili glasbi. Z zaključeno 

srednjo glasbeno šolo je leta poučevala klavir, je še vedno ponosna zborovodkinja  pevskega 

zbora Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ljubezen do glasbe in teka pa deli tudi s svojimi 

štirimi otroki in vnuki.  Le ti so ponosni nanjo in jo absolutno podpirajo pri njenih izzivih. 

Tisti, ki jo poznajo, pravijo da je Kazimira navdih za mnoge in da je zaradi nje svet lepši in 

prijaznejši! 
 
 

3. ODDAJA:  NATAŠA IN RAVIL SULTANOV 

sobota, 31. MAJ 2014 ob 21.35 na TVS 1 

 

 

 
 
 



Ko sta se Nataša in Ravil Sultanov, profesionalna klovna, diplomanta moskovske Akademije 

za cirkuške umetnosti, pred leti naselila v Sloveniji, deželici, ki jo je skoraj povsem obšel 

cirkuški vrvež, sta se odločila, da bosta tudi ta košček sveta povezala s cikusom. Po dveh 

desetletjih in po številnih uprizorjenih predstavah, tako avtorskih kot tudi po številnih vlogah 

v predstavah Mladinskega gledališča, sta vzgojila novo generacijo gledalcev, ki znajo ceniti 

tovrstno umetnost. Kajti za njiju je klovnovstvo  umetnost, ki je sicer po tradiciji spadala v 

cirkus, toda onadva jo prelivata tudi na gledališki oder. Kjer klovni lahko delujejo tudi brez 

rdečih noskov, prevelikih čevljev in skodranih lasulj. Brez smeha pa raje ne! 

Nataša in Ravil Sultanov, katerih izjemne sposobnosti in veščine cenijo tudi njihovi slovenski 

kolegi igralci in režiserji, s katerimi sta sodelovala, pravita, da je klovnovstvo zanju  način 

življenja. Je stalno raziskovanje samega sebe, družbe, dogajanja okrog nas. Klovnovstvo živiš 

vsak dan, vsak trenutek, ne le takrat, ko si na odru. In le kaj se lahko človeka dotakne bolj kot 

to, da o resnih, globokih rečeš pripoveduješ skozi smeh? Ja, klovn vedno nastavlja ogledalo 

ljudem in svetu nasploh. 
 
 
 
 
 
 
 

Scenaristka in urednica serije: Neva Novljan 
Režiserka serije: Siena Krušič 

Snemalca: Mišo Čadež, Aleš Živec 
Montažerja: Maja Gaspari, Aleš Dolinar 

 
 

Vljudno vabljeni k ogledu! 
 


