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TOREK, 21.2.2023 

 

OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ  
"DRAMČKI OŠ TRŽIČ"   
DARKA MIKULANDRA 
ČAROVNIK IZ OZA 
35 minut 
8:30 – 9:05 
 
OŠ BISTRICA  
»9 PRIJATELJEV«  
MOJICEJA PODGORŠEK  
O VOLKU, KI JE ISKAL PRAVLJICO  
10 minut 
09:20 – 09:30 
 
KUD LOM POD STORŽIČEM   
igralska skupina »DECEMBERČKI«  

BRIGITA TORNIČ MILHARČIČ   
TRI GOSKE  

40 minut  
9:45 – 10:25 

 
OŠ TRŽIČ 
DRAMSKI KROŽEK PREDMETNE STOPNJE 

VIKA GROBOVŠEK  
LAHKO NOČ, HUDOBA   

35 minut  
10:40 – 11:15 

 
Skupna dolžina: 2.uri 
Ogled: VDC, vrtec, OŠ 
 



OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ  
"DRAMČKI OŠ TRŽIČ" 
   

DARKA MIKULANDRA  
ČAROVNIK IZ OZA   
Priredba po Lymanu Franku Baumu: Darka Mikulandra 
 

Režija Dramaturgija Scenografija Kostumografija Koreografija 

Darka Mikulandra Darka Mikulandra Darka Mikulandra Darka Mikulandra Darka Mikulandra 

 
Glasba:       
Storm - Vanessa Mae;  
Africa - Perpetuum Jazzile 

   
Zasedba vlog in starost izvajalcev (14):  
Primožič Pavlina Vida (8 let) - DOROTEJA, 
Paplar Špela (8 let) - STRAŠILO,  
Stegnar Zara (10 let) - DRVAR,  
Porić Ajlin (10 let) - LEV,  
Bilajac Lina (8 let) - ČAROVNIK OZ,  
Čabraja Luka (8 let) - STRAŽAR,  
Meija Sara (8 let) - SEVERNA VEŠČA in GLINDA,  
Avdič Ula (10 let) - HUDOBNA ZAHODNA VEŠČA,  
Potrbin Ana (9 let),  
Krasniči Learta (9 let), Bijelić Tijana (9 let) - MEZINCI in PEDENCI,  
Manojlović Maja (9 let) - TETA EMA, KROKAR 
  
Dolžina predstave: 35 minut   
  
Dramski krožek razredne stopnje deluje v okviru interesnih dejavnosti, ki jih ponujamo učencem OŠ Tržič. 
Obiskujejo ga učenci tretjega in četrtega razreda, ki so izkazali zanimanje za igro, improvizacijo, 
nastopanje in druženje. Vaje potekajo enkrat tedensko, dve šolski uri. Kot običajno, imajo učenci še druge 
obveznosti in krožke, zato smo pri vajah večkrat okrnjeni in iščemo proste trenutke za dodatna srečanja. 
Po pregledu predstav, ki smo jih pripravili v preteklosti, je med njimi prišlo do želje, da bi uprizorili 
Čarovnika iz Oza. Ker je "dramčkov" tokrat manj, smo morali predstavo nekoliko prirediti. Učenci se trudijo 
po svojih močeh. Nekaterim uspeva bolje, drugi imajo težave. Vsi pa si želijo nastopanja, imajo tremo in 
veliko pričakovanje čara pravega odra.  
 
Nevihta dvigne majhno hišico in jo nosi naokoli. V hiši sta tudi deklica Doroteja in njen psiček Toto. Po 
dolgotrajnem vrtinčenju pristaneta v neznani deželi, kjer še vedno vladajo dobre in slabe čarovnice. 
Dorotejo čakajo zanimiva doživetja. Spozna nove prijatelje. Na poti k čarovniku Ozu, ki bi ji pomagal pri 
vrnitvi v Kansas, se ji pridružijo še strašilo, kositrni drvar in lev. Tudi oni imajo težave, ki bi jih morebiti 
lahko rešil čarovnik Oz. Oza so našli in obljubil jim je rešitev, v zameno za uničenje Zahodne vešče. Ta 
je zelo močna in zlobna. Ima tudi  krokarja in čarobno čepico, zato ji nihče nič ne more. Dokler ne pridejo 
prijatelji...           
  

Ciljna publika: predšolski otroci; 1. - 3. razred OŠ; 4. - 6. razred OŠ 
 
 
 

 



OŠ BISTRICA  
»9 PRIJATELJEV« 
  

MOJICEJA PODGORŠEK  
O VOLKU, KI JE ISKAL PRAVLJICO    

  

Režija Scenografija 

Marija Likozar in Anja Janc Petra Smolej 

          
Zasedba vlog in starost izvajalcev (9):  
Volk: Adam Madany, 9 let, 
Mojca: Zarja Kokalj, 9 let, 
Muca Copatarica: Julija Bijelić, 7 let, 
Kresnička: Sara Čoralić, 7 let, 
Čriček: Vid Štefe, 9 let 
Sraka tatica: Gal Perko, 9 let, 
Rdeča kapica: Hana Muratović, 9 let, 
Janko: Nejc dolžan, 9 let, 
Metka: Mila Rakovec, 9 let.  
   
Dolžina predstave: 10 min   
    
Smo skupina devetih prijateljev in zelo radi nastopamo na odru. Z dramsko skupino se dobimo enkrat na 
teden, se družimo in vadimo. Na začetku smo imeli nekaj težav s tremo in glasnostjo govorjenja, zato 
smo delali različne vaje in se šli različne igre, s pomočjo katerih smo danes glasnejši, bolj sproščeni in 
tudi trema pojenja. Naše vaje so zanimive in polne dobre volje. Všeč so nam kostumi, ki si jih nadanemo 
in se spremenimo v pravljična bitja. Upamo, da bomo še veliko nastopali in uživali v tem. To smo mi, 
Adam, Gal, Hana, Julija, Mila, Nejc, Sara, Vid in Zarja.  
 
Zaigrali bomo predstavo z naslovom: O volku, ki je iskal pravljico. To je zgodba o volku, ki je nekega 
deževnega dne padel iz pravljice in se ne spomni iz katere. Je zelo osamljen, zato se odpravi na pot, da 
bi našel svojo pravljico. Na poti naleti na nekatere znane pravljične junake, jih prosi za streho nad glavo 
in upa, da bo kdo vedel, katera je njegova pravljica. Odslovita ga Mojca Pokrajculja in Muca Copatarica, 
kresnička in čriček pa mu priskočita na pomoč in tudi ponoči ostaneta z njim. Naslednji dan volk opazi 
Rdečo kapico in babico in je vesel, da je končno našel svojo pravljico. Sraka tatica ga posvari, da naj se 
jima nikar ne približuje, ker so ga vrgli ravno iz te pravljice. Razočaran volk naenkrat nekje od daleč zasliši 
meketanje kozličkov in se odloči, da si poišče novo pravljico. 
 
Ciljna publika: predšolski otroci;  1. - 3. razred OŠ; 4. - 6. razred OŠ  
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KUD LOM POD STORŽIČEM   
igralska skupina »DECEMBERČKI« 
  

BRIGITA TORNIČ MILHARČIČ   
TRI GOSKE 
  

Režija in priredba 
   

Dramaturgija Scenografija Kostumografija Koreografija 

Nana Peharc  
Janja Meglič  

   

Nana Peharc 

Nana Peharc  
Matej Pisek  
Goran Peharc Nana Peharc Janja Meglič 

 

Luč in oblikovanje projekcije na platnu: Matej Pisek  
Ton in glasbena oprema: Matej Pisek  
Seznam glasbenih del:  
Dominik Krt: Zmajčkove pesmi za srečo, Za okolje bo najbolje  
 

Zasedba vlog in starost izvajalcev (16): 
Tinka: Kristina Perne, 13 let 
Lenka: Nika Perne 14 let  
Lili: Meta Tišler  12 let 
Ptičica: Brina Inja Perko, 10 let  
Škrat: Mark Pisek, 5 let 
Ježek: Tai Lazar 8 let 
Zajec: Mia Roblek, 10 let 
Lisica: Maša Roblek, 15 let 
Pripovedovalka: Rebeka Peharc, 36 let  
Zborček:  
Martin Roblek: 8 let,  
Teja Meglič: 10 let  
Naja Meglič: 8 let 
Anže Perne: 10 let 
Ema Meglič: 7 let 
Nina Godnov: 10 let 
Tina Godnov: 7 let  
 

Dolžina predstave: 40 minut  
 

Igralska skupina Decemberčki se je pod vodstvom Nane Peharc formirala leta 2010, zgolj za potrebe decemberskih predstav 
za otroke. V svoje vrste vabimo podmladek, saj so otroci, ki so bili vključeni v začetkih že odrasli najstniki. Naše predstave 
so vedno glasbeno in kostumsko bogato opremljene. Otroke spodbujamo, da pesmi prepevajo ob glasbeni podlagi, solo ali 
v zborčku. S tem si zagotovimo, da predstave z zanimanjem spremljajo tudi najmlajši (od 1-5 leta). Letos prvič delujemo pod 
okriljem KUD Lom pod Storžičem in prvič smo se prijavili na razpis otroških gledaliških skupin.   
 

V predstavo je vključeno 15 otrok in ena odrasla - pripovedovalka. Zgodba je vsebinsko zanimiva tako za mlajšo, kot tudi za  
starejšo publiko. S priredbo se je predstava podaljšala za vsaj 30 minut. Izpostavili smo tako odnos treh sester gosk, njihove 
različne karakterje in skupni cilj, smrečico, brez katere menijo, da ne bodo dobile daril. Druga zanimivost, so zimske radost i, 
kepanje, sneg, snežak, škrat na saneh in zborček, ki je vključen ne samo v prepevanje, ampak tudi v igro samo. Pozitivni 
liki so ptičica, ježek, zajček ter škrat. Lisica pa predstavlja temnejšo plat in oviro, do cilja, ki pa ga kljub temu s sodelovanjem 
dosežejo. 
Mladi igralci prihajajo iz različnih okolišev, a so se med samim ustvarjanjem predstave zelo povezali in spletli prijateljske 
vezi. Na vajah enostavno uživajo, razvili so zanimive karakterje, ki so jih začutili zelo spontano.  
 

Ciljna publika: predšolski otroci, 1. - 3. razred OŠ, 4. - 6. razred OŠ, 7. - 9- razred OŠ 

 



OŠ TRŽIČ 
DRAMSKI KROŽEK PREDMETNE STOPNJE 
 

VIKA GROBOVŠEK  
LAHKO NOČ, HUDOBA   
  

Režija in priredba Dramaturgija Scenografija Kostumografija 

Blanka Rejc  
Azemina Cinac 

Blanka Rejc  
Azemina Cinac 

Blanka Rejc  
Azemina Cinac 

Blanka Rejc  
Azemina Cinac 

 
Zasedba vlog in starost izvajalcev (14):  
Miha: Miha Brišar, 12 let,  
Maja: Kristina Perne, 12 let,  
Luka: Luka Fišteš, 12 let,  
Jana: Sara Frank, 12 let,  
Vita: Ajda Škaper, 12 let,  
Tina: Živa Dolhar, 12 let,  
Urša: Polona Bajc Trtnik, 12 let,  
Glavna hudoba: Alja Kavar, 12 let,  
Hinavščina: Teja Meglič, 12 let,  
Laž: Ela Liza Bergant, 11 let,  
Zloba: Sara Pobežin, 12 let,  
Hudoba: Gabrijela Meglič, 12 let,  
Prevara: Špela Maselj, 14 let,  
Polkovnik Joža: Maks Mežek, 14 let  
 
Dolžina predstave: 35 minut   
 

Že vrsto let na naši šoli poteka interesna dejavnost dramski krožek. V letošnjem letu jo obiskuje 14 
učencev iz 6., 7., in 9. razreda. Nekateri obiskujemo dramski krožek že leto ali dve, spet drugi pa so se 
nam pridružili v letošnjem letu. Srečujemo se enkrat tedensko, včasih pa tudi večkrat. Kaj nas združuje? 
Vsekakor želja po nastopanju in igranju. Velikokrat si srečanje popestrimo z improvizacijskimi in drugimi 
igrami. Veseli smo, ko naše delo in ustvarjalnost lahko pokažemo našim staršem, sošolcem in prijateljem. 
Zato si želimo čim večkrat nastopati.  
  

Miha in Maja ostaneta sama doma in odločita se prirediti zabavo brez vednosti staršev. Že med pripravo 
na zabavo, pa Miha sliši čudno glasbo in glasove, ki napovedujejo, da bodo na zabavo prišli tudi oni 
(nepovabljeni gostje). Pridejo prijatelji in zabava se začne. Ker so otroci preglasni, zbudijo soseda, ki živi 
v spodnjem nadstropju. Sosed zabavo za nekaj časa prekine. Vendar ko odide in se otroci zopet posvetijo 
svoji zabavi, pridejo nepričakovani in nepovabljeni gostje. To so zlobna bitja, ki želijo vse v mestu narediti 
zlobne. Otroke zvežejo in zlobe začnejo svoj odurni ples, ki pa zopet prikliče spodnjega soseda. Sosed 
na poseben način prežene zlobe.   
 

Ciljna publika: 4. - 6. razred OŠ 1. - 3. razred OŠ, 7. - 9- razred OŠ 

 

 
 
 



SREDA, 22.2.2022 
 

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO AMPUS 
LUTKOVNA SKUPINA   

TADEJ PIŠEK  
KAKO JE PETELIN IZVALIL JAJCE?  

30-35min 
8:30 – 9:05  

 
OŠ TRŽIČ 
IGRALSKA SKUPINA POŠ PODLJUBELJ  

HELENA AHAČIČ  
KJE JE PES?   
20 - 25 minut 
09:25 – 09:50  
 
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA 
» BREZJE & KOVOR « 

DONALD DALLAS 
ZAJČKOVI PRIJATELJI 
15 minut 
10:10 – 10:25 
 
KULTURNO DRUŠTVO ZALI ROVT  
OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA POŠ LOM POD STORŽIČEM 

DANILO VRANC  
ZAJČKON IN VOLK   

20 minut 
10:45 – 11:05 
 

Skupna dolžina: 1:35   
Ogled: POŠ Podljubelj, POŠ Lom, POŠ Kovor 
 

 

 



KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO AMPUS   
LUTKOVNA SKUPINA   
 

TADEJ PIŠEK  
KAKO JE PETELIN IZVALIL JAJCE?  
  

Režija Dramaturgija Scenografija Kostumografija 

Anže Bizjak in Tadej Pišek Tadej Pišek igralci igralci 

glasba je avtorsko delo glasbene sekcije društva Ampus 

 

Zasedba vlog in starost izvajalcev (4): 
petelin/zmaj - Anže Bizjak, 34 let,  
kokoška1/čarovnica - Ana Kasunič, 32 let,  
kokoška2/zmajček - Lina Peharc, 23 let,  
kmet/zmajček/glasbeni vložki Primož Kuburič, 29 let  
 

Dolžina predstave: 30-35min   
 

Lutkovna skupina društva Ampus je nastala leta 2019 in v svoji premierni predstavi uprizorila domačo, 
tržiško legendo iz gradu Altgutenberg o zakleti grajski gospodični. Za drugo predstavo si je skupina izbrala 
domačo pripovedko tokrat o samem nastanku Tržiča, o petelinu in zmaju. Lutkovno skupino sestavljajo 4 
aktivni člani - Anže Bizjak, Ana Kasunič, Lina Peharc in Primož Kuburič, povezujejo pa se tudi z likovno 
in glasbeno sekcijo društva. Vse lutke so unikatni izdelki članov omenjenih sekcij, enako velja tudi za vso 
glasbeno podlago, ki se v živo izvaja med predstavo (Primož K.). Pri sami izdelavi teksta in dramaturgiji 
skupina sodeluje s Tadejem Piškom. 
  

Predstava temelji na legendi o nastanku Tržiča. Za razliko od izvirnika, vas bo predstava popeljala na 
kmečko dvorišče kjer boste priča vsakdanu glavnega petelina in njegovih kokoši, ki so starega petelina 
že dodobra site in si želijo, da ga nadomesti nov, mlajši petelin! Kako je petelin izvalil jajce, kakšno je bilo 
njegovo nenavadno pišče in kako je vrh gore poletel v zrak, pa si lahko ogledate v tej 35 minut dolgi 
lutkovni predstavi z unikatnimi, ročno izdelanimi lutkami in hudomušno avtorsko glasbo, katere avtorji so 
člani društva Ampus. Tekst za predstavo in pomoč pri režiji je prispeval Tadej Pišek.  
 

Ciljna publika: predšolski otroci, 1. - 3. razred OŠ, 4. - 6. razred OŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



KULTURNO DRUŠTVO ZALI ROVT  
OTROŠKA GLEDALIŠKA SKUPINA POŠ LOM POD STORŽIČEM  
 

DANILO VRANC  
ZAJČKON IN VOLK  

 

Režija 
Priredba 

Dramaturgija Scenografija Kostumografija 

Katjuša Šlibar Nemec  
Janja Meglič 

Katjuša Šlibar Nemec  
Saša Rozman 

Katjuša Šlibar Nemec  
Janja Meglič 

Katjuša Šlibar Nemec  
Janja Meglič Saša Rozman 

 

Zasedba vlog in starost izvajalcev (5):  
Zajčkon: Stella Rupar, 11 let 
Volk: Anže Perne, 11 let 
Volkuljica: Sophie Kemperle, 11 let/ Julija Golmajer, 10 let 
Šoja: Lia Šušteršič, 11 let 
Lisica: Mia Roblek, 11 let  
 

Dolžina predstave: 20 minut   
 

Otroška gledališka skupina POŠ Lom pod Storžičem deluje kot sekcija v Kulturnem društvu Zali rovt. V 
skupini so člani v starosti od 6 - 11 let. Delujejo pod okriljem petih mentoric. Glavna dejavnost skupine je 
priprava ene otroške gledališke predstave na sezono. Poleg tega pripravljamo tudi kulturni program ob 
različnih dogodkih Podružnične šole Lom pod Storžičem in Krajevne skupnosti Lom pod Storžičem. 
Usmerjeni smo v gledališko, deklamatorsko in glasbeno dejavnost. 
Pri nastajanju gledališke predstave veliko sodelujejo otroci sami - s svojimi idejami, predlogi, 
ustvarjalnostjo. 
 

Volkuljica volku naroči, naj v gozdu ujame zajca, da bo lahko skuhala zajčjo obaro. Volk se res odpravi v 
gozd po zajca, toda prebrisani zajec Zajčkon ga vedno zmede tako, da volk ne ve več, po kaj je prišel. 
Najprej se mu smeji v nedogled in ga s tem zmede, da je pozabil, da je prišel po zajca. Spet drugič volka 
prepriča, naj ga ne ujame in naj ga raje prihrani za rezervo, za takrat, ko ne bo mogel ujeti nič drugega. 
Volk mu verjame in se k volkuljici vedno znova vrača brez zajca, zato je volkuljica nanj že zelo jezna. 
Močno se razjezi nad volkom in takrat se tudi volk ne heca več. Zajčkonu se ne piše nič dobrega. Poleg 
volka ga želi za večerjo še lisica. Še dobro, da mu pri vseh nevarnostih ob strani stoji prijateljica šoja.
  

Ciljna publika:  predšolski otroci ; 1. - 3. razred OŠ;    4. - 6. razred OŠ; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



IGRALSKA SKUPINA  
PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE PODLJUBELJ 
  

HELENA AHAČIČ  
KJE JE PES?   
 

Režija Dramaturgija Scenografija Kostumografija Koreografija 
Glasbena oprema 

Helena Ahačič Helena Ahačič Helena Ahačič Helena Ahačič Helena Ahačič 
Helena Ahačič 
Tjuš Aljančič 

 
Glasba:  
Plesoča muca; R. Novak; CD Glasba 2, 2000, Mladinska knjiga, 1 minuta 
Miki koraka; P. Šivic; , CD Glasba 2, 2000, Mladinska knjiga, 45 sekund 
Ptica Visokica; R. Novak;  CD Glasba 1, 2006, Mladinska knjiga, 1 minuta 
Medo Nizkojedo; R. Novak;  CD Glasba 1 2006, Mladinska knjiga, 1 minuta 

 
Zasedba vlog in starost izvajalcev (7):  
Miška: Taja Mohorič, 9 let 
Ptici: Maša Njegovan, 9 let  
Jernej Vizjak, 9 let 
Muca: Neja Vidic Ahačič, 9 let 
Krava: Stella Veldin, 9 let 
Medved: Nino Crnovršanin, 9 let 
Pes: Aljaž Hribernik, 9 let"  
  
Dolžina predstave: 20 - 25 minut  
  
Igralsko skupino sestavljajo učenci 4. razreda POŠ Podljubelj.   Druži jih veselje do nastopanja in dramske 
igre. Poleg tega radi nastopajo tudi na šolskih prireditvah in prireditvah v kraju. Z veseljem so sodelovali 
tudi pri nastajanju predstave. Dobrodošle so bile njihove zamisli pri dialogih in kostumografiji, saj so 
poskrbeli za primerna oblačila . Vsi so pridno in zagnano vadili, vsak se je potrudil po svojih močeh in s 
tem prispeval k skupnemu cilju, da  predstavo pokažejo sošolcem, staršem in krajanom.   
Mestna miška se izgubi v gozdu in ne najde prave poti  proti domu. Pot ji prekriža muca, ki jo hoče ujeti. 
Zavetje najde v skrivališču, ki pa ga mačka skrbno varuje. Kako  naj ji uide? Pomoč ji ponudita živahna 
gozdna prebivalca, ki pa imata kar veliko težav pri iskanju prave rešitve. Za pomoč prosita tudi ostale 
gozdne prebivalce in ob tem spoznata veliko novih in zanimivih prijateljev. Vsi pa niso pripravljeni 
pomagati.  Jima bo uspelo s pomočjo živali rešiti miško ali pa bo ostala ujetnica muce? 
 
Ciljna publika: predšolski otroci; 1. - 3. razred OŠ;  4. - 6. razred OŠ  
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OSNOVNA ŠOLA BISTRICA 
»BREZJE & KOVOR« 
 

DONALD DALLAS 
ZAJČKOVI PRIJATELJI 
Prevod in priredba: Marija Bohinjec  

 

Režija Dramaturgija Scenografija Kostumografija 

Marija Bohinjec 
Marija Likozar 

Marija Bohinjec  
Marija Likozar 

Marija Bohinjec 
Marija Likozar 

Marija Bohinjec  
Marija Likozar 

Boštjan Gabršček - oblikovalec ilustracije za scensko ozadje 
 
Glasbo na odru izvaja Otroški pevski zbor PŠ Kovor: 
Osel in kukavica, A. Gretry, J. Humer  
Čin, čin čin Drežnice (slovenska ljudska)  

Zajček (F. Lainšček, M. Ostojić)  

Lisička je prav zvita zver (slovenska ljudska)  
Čebelice (L. Slak, ponarodela) 

 
Zasedba vlog in starost izvajalcev (27):  
Zajček: Nika Dežman, 9 let  
osliček: Ema Zajc, 9 let  
kozliček: Anže Grohar, 8 let  
čebela 1: Meta Rozman, 7 let  
čebela 2: Anja Šuštar, 8 let 
čebela 3: Eva Ribnikar, 7 let  
čebela 4: Maj Fic, 8 let  
lisica: Kaja Štrukelj, 10 let  
in  Otroški pevski zbor PŠ Kovor 
 
Dolžina predstave: 15 minut 
 
Otroci, ki igrajo v igrici so učenci Osnovne šole Bistrica, od 2. do 5. razreda, skupno jim je, da so vsi doma 
iz vasi Brezje pri Tržiču, kjer je del svojega življenja preživel tudi Polde Bibič. Predstava je nastala za že 
tradicionalno prireditev Spominjarije Poldeta Bibiča (in v povezavi s čebelarstvom, saj se je igralec tudi s 
tem ljubiteljsko ukvarjal). Skupini se je pridružil Otroški pevski zbor Podružnične šole Kovor in s svojimi 
pevskimi vložki ustvaril kolaž z igranimi vlogami. Učenci najbolj uživajo, ko lahko vadijo sproščeno na 
domačem odru in s svojo ustvarjalnostjo razveseljujejo svoje starše in sokrajane. 
 
Predstava je nastala po predlogi kratke knjižice Rabbit's Friends (Donald Dallas) v angleščini. Prevedena 
in prirejena je bila v slovenščino z lokalnim privdihom. Govori o zajčku, ki je pridno obdeloval svoj vrt in 
sadovnjak, skrbel za svojo hiško in ob času pobiranja pridelkov vse delil z znanci. Ko mu je lisica zasedla 
hišo in mu grozila, da ga bo pojedla, mu le malokdo od tistih katerim je on pomagal, nudi pomoč. 
Pomagajo mu čebelice, ki preženejo lisico. Zajček spozna prave prijatelje, ampak tudi ostali se iz te 
izkušnje naučijo nekaj o pomenu prijateljstva. 
 
Ciljna publika: predšolski otroci;  1. - 3. razred OŠ; 4. - 6. razred OŠ               
  

 
 
 
 



 
Izvedba Območnega pregleda otroške gledališke ustvarjalnosti 

2023: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Tržič 

ob pomoči 
Občine Tržič  

 
Strokovni spremljevalec prireditve: Mojca Madon 

 

Prireditev povezuje: Tereza Gosar 
 

Programsko zloženko je izdal in založil JSKD OI Tržič 
Zanjo: Boris Kuburič, koordinator območne izpostave JSKD 

Podatki  so povzeti po e-prijavnicah 
 
 

 januar 2023 
 

 
 
 

 


