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ZMEDA NA  

VETERINARSKI KLINIKI  

Komedija v prleškem narečju 

Posel, nezgoda, družina, prikrita ljubezen in zagate zaradi laži so v 

zmedo spravile naše sodelavce na veterinarski kliniki.  

Samo vodenje klinike je že samo po sebi stresno, in če mislite da si 

predstavljate koko se to stopnjuje, ko se napove inšpekcija, se 

motite. Direktorjevo paniko stopnjuje še nepredvidena nezgoda 

ravno ob napačnem času z napačno osebo. Vse prigode se zgrnejo 

v napačen dan. Pojavi se namreč direktorjeva bivša ljubica in se 

sreča z njegovo ženo. Časovno in situacijsko stisko ob prihodu 

inšpekcije poglobi prikrivanje resnice in prihod najstnice, ki išče 

očeta. Laži se kopičijo in zmeda prekipeva. Kmalu se več ne ve kdo 

je kdo ter kdo je gotov, kdo je koga, kdo je živ, kdo ni. 

Le ena oseba na kliniki povsem razume zagete in nastalo zmedo. 

Čistilka je namreč vedno pravi čas na pravem mestu, saj skrbi, da 

je klinika sterilno čista. Kdo potegne ta kratko in ali se zmeda 

razreši? Kdo je psihično dovolj močan, da prebrodi zmedo na 

veterinarski kliniki? 

 

https://www.facebook.com/Gledali%C5%A1ka-sekcija-Kulturnega-dru%C5%A1tva-Obre%C5%BE-1135685913206986/


 

Opis Kulturnega društva Obrež 
 

Kulturno društvo 
Obrež je bilo 
ustanovljeno leta 
1974. Delovati je 
začelo s tremi 
sekcijami, folklorno, 
gledališko in 
pevkami ljudskih 
pesmi. Društvo se je 
takrat imenovalo 
Kulturno prosvetno 
društvo Obrež. Vse tri sekcije je ustanovila in vodila Otilija Kolarič.  
Danes še vedno delujejo vse sekcije, a ima vsaka sekcija svojega vodjo. 
 

Gledališka skupina Kulturnega društva Obrež deluje že od ustanovitve, 

a se je pomladila pred 8-mimi leti, saj je nastala iz skupine staršev otrok 

vrtca Navihanček in njihovi prijatelji.  

V zadnjem obdobju smo aktivni skozi vso leto, saj se trudimo ohranjati 

tradicijo in šege povezane s prazniki in ljudskimi običaji. Uprizarjamo tudi 

avtorske predstave in radi zabavamo občinstvo.  

Aktivni smo kot odrasla oz. starejša in mlajša gledališka skupina. Pri 

ustvarjanju predstav smo večinoma samostojni, saj si omislimo in 

zapišemo lasne avtorske vsebine. Radi se udeležimo gostovanj, še 

posebej, če smo povabljeni v goste. Sicer pa smo dejavni tudi pri 

povezovanju prireditev. Bolj nam ležijo prireditve namenjene zabavi in 

druženju, kjer vedno poskušamo biti komični in v sproščenem vzdušju 

povezati program. Če nam dopušča čas, le te povežemo s kratkimi skeči 

in tako dodatno obogatimo prireditev. 

Nekaj naših projektov: 

Zmeda na veterinarski kliniki (2022)- avtorska komedija: Boštjan Kuharič 

Gostüvajnska štorija (2021)- avtorska celovečerna kom.: Boštjan Kuharič 

Linine sanje in praznična tradicija (2018) – avt. otroška pred.: B. Kuharič 

Nežka se moži (2018- 2019) – Celovečerna kome.: Vinko Müdendorfer 

Vitezova šibkost (2017)- avt. otroška pred.: B. Kuharič 

Praznične dogodivščine Picka in Packa (2017)- Priredba otroške predsta. 

 


