
V A B I L O 
 

Spoštovane članice, člani. 22.05.2022 ali 25.05.2022, ob 20.uri, vas vabimo v Špas teater, v Mengeš, 

kjer si lahko ogledate žlahtno komedijo po izboru občinstva na Dnevih komedije 2022, v režiji Luka 

Marcena. Predstava s premišljenimi režijskimi izhodišči, z dodelano koreografijo in z glasbenimi točkami 

igralcem omogoči ustvariti osupljivo razigran spoj situacijske komike in besednega humorja ter vdihnila 

pronicljivo svežino predlogi slovenske literarne klasike. 

KOZLOVSKA SODBA V VIŠNJI GORI - komedija 

Zgodovinska povest pisatelja Josipa Jurčiča Kozlovska sodba v Višnji Gori, prirejena za gledališko 

predstavo govori o tem, kako se človeška neumnost, omejenost in hibe do danes niso spremenile. 

Lukež Drnulja neko popoldne v gozdu na skrivaj nabira listje za svojega kozla Lisca. Medtem vaški 
otroci in psi nadlegujejo njegovega kozla, ta pa zato iz domače veže pobegne pred njimi in se skrije za 
ograjo na vrtu Andraža Slamorezca. Njegov domnevni vdor na čudovit zelenjavni vrt sproži prepir med 
Drnuljo in Slamorezcem, ki vodi v slavno kozlovsko sodbo. Zapletena pravda sproži spor med vaščani 
in jih razdeli na dva tabora – za kozla in proti njemu. Na sodišču pa se mimogrede razkrijejo skrivnosti 
meščanov, zamere in sovraštvo, ki krojijo odnose med njimi. 
 

Satirična humoreska Kozlovska sodba v Višnji Gori izredno duhovito spregovori o odnosih v majhni 
skupnosti, podkupljivosti, tožarjenju, sprenevedanju in koristoljubju. Posega v bistvo posameznikovega 
značaja in dinamiko v skupnosti ljudi, zato ostaja aktualna še danes, saj se človeška neumnost, 
omejenost in hibe do danes niso spremenile. Jurčič je v tej zgodbi zabeležil brezčasno človeško 
neumnost, domišljavost, omejenost in primitivno maščevalnost in obenem te človeške hibe izrisal v 
šaljivem in pozitivnem tonu, tako da nas spravijo v smeh in dobro voljo. Še danes se v sporih pogosto 
vse prehitro odločimo, da bomo poiskali pravico na sodišču. Iskren pogovor, dobra volja ter trud za 
iskrene prijateljske, sorodstvene ali sosedske odnose pa nam znajo prihraniti veliko denarja, časa in 
energije. Nesporazume bomo lažje razčistili s pogovorom kot s tožbami in medsebojnim obtoževanjem. 
 

Igrajo: Barbara Medvešček, Urban Kuntarič, Filip Mramor, k. g./Damjan M. Trbovc, David Čeh, Tanja 
Potočnik in Žan Brelih Hatunić. 
 

 
 

Prijave zbiramo na društvu do zasedbe mest,  najkasneje do srede, 13.04.2022, na 
telefona društva: (01) 563-34-68, na GSM društva: 041/404-280 oziroma pišite na e-mail 
društva:  info@drustvo-paralitikov.si. 
 
LEPO VABLJENI! 
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