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Kratek opis igre: 

Občinski svet je politična satira. Občinski funkcionarji se zberejo na drugi 

občinski seji, dnevni red je obširen in kar nekaj zadev bo potrebno razrešiti. 

Nekateri svetniki podpirajo župana (pozicija), drugi so proti njemu (opozicija), 

župan pa s svojo politično pretkanostjo med njimi krmari tako, kot njemu 

najbolje ustreza. Vsak od svetnikov izpostavlja svoje lastne interese, sejo pa 

prekinjajo nepričakovani dogodki. Igra na humoren način pokaže ogledalo naši 

družbi. 

Skupaj igralcev:  

14 ( 6 moških, 8 žensk) 

Vloge: 

Župan  

Tajnica Mica 

Direktorica občinske uprave Greta Tkalec  

Predstavniki pozicije (sedijo desno od župana) 

- Miheličeva  

- Bregar  

- Klunova  

- Ambrožičeva  

- Lovšin  

Predstavniki opozicije (sedijo levo od župana) 

- Henigmanova  

- Drobničeva  

- Japelj  

- Merhar  
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- Tinček, sin Marte Lovšin  

- Čistilka Selma  

Glas v offu 

Scena:  

- pisarniški stol za župana - črn 

- miza za župana - črna 

- 9 šolskih stolov z mizicami (pet pobarvanih na belo, štirje pobarvani na 

rdeče) 

- 2 barska stola črne barve 

- zadaj za županom levo slika predsednika države 

- zadaj za županom desno stojalo za rožo s fikusom 

 

Stoli za svetnike so postavljeni levo in desno od sredine odra. Stoli pozicijskih 

svetnikov (5) so postavljeni na desno stran župana, na njegovi levi pa stoli 

opozicije (4).  Na sredini odra,  za stoli svetnikov stoji mala črna županova 

miza, za njo županov pisarniški stol. Levo in desno od županovega stola stojita 

dva barska stola za tajnico in direktorico občinske uprave.  

 

Luči: (v barvi slovenske zastave) 

- Župan, tajnica in Tkalčeva, ki sedijo na sredini so osvetljeni z modro 

barvo 

- Županova desna stran je osvetljena z belo barvo (pozicija) 

- Županov leva stran pa z rdečo barvo (opozicija) 

- Slika  in fikus zadaj sta  posebej osvetljena 
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PRVO DEJANJE 

 

Glas o offu (posnetek) 

»Spoštovane občanke in občani, 

Obveščamo vas, da se nahajate v občinskih prostorih, kjer je mobiteljenje z 

občinskim odlokom strogo prepovedano. V izogib kaznovanju s strani 

občinskega redarstva vas naprošamo, da mobitele izklopite ali pa jih nastavite na 

opcijo MUTE. Hvala vsem, ki spoštujete občinske predpise.« 

 

Selma pride na oder z močotom za pomivanje tal. Močo postavi na sredino odra 

in prične čistiti tla Ko pride do županove mize, pogleda proti vratom in se 

prepriča, da nihče ne prihaja, nato odloži pripomoček za čiščenje tal in se usede 

na županov stol. Počasi iz žepa svoje halje potegne listek z napisom in ga 

postavi na mizo. Na listku piše:«Županija« …uživa v trenutku…nato pogleda 

proti gledalcem… 

Selma: Živjo, ja sam Selma, čistačica, no čistilka. Veste, moram da naučim 

slovensko, nije lako al mi gre … polako. Da vam povem, zdaj bo seja, me prav 

zanima, kaj bodo spet povedali, mogoče ovo leto Selma dobi regres, lani ga 

nisam, so rekli, da ni bilo denara. 

(Na oder prihiti tajnica Mica in zagleda Selmo….ogorčeno zavpije) 

Mica: Selma, ja kaj pa počneš? 

Selma: (se dela, da čisti mizo) Pa ništa, …nešto nije bilo tu počisteno… 

Selma živčno pospravi listek z mize, zagrabi svoj močo in odhiti z odra. 

Mica: Gremo Selma, gremo…. imaš še cel hodnik za pomit….(pride do 

županove mize, postavi na mizo gradivo in tablice z imeni svetnikov, nato 

pogleda za Selmo)… pa na posodo od mojega kosila ne pozabi! 

(vzame tablice z imeni svetnikov in jih vtika za stole) 
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Mica: Saj ni čudnega da gre vse k vragu, današnji zaposleni pa res ne poznajo 

več nobenih manir…. nobenega reda in discipline ni več... Kaj vse si danes ne 

privoščijo čistilke, na Županov stol se je usedla, ja kaj pa misli da je... 

(ko konča s postavljanjem tablic se ustavi pri županovem stolu, pogleda proti 

vratom, da preveri, če kdo prihaja in se nato počasi tudi sama usede na županov 

stol…uživa v trenutku). 

…. 

(Vstopi Ambrožičeva….) 

Ambrožičeva: Bogdaj. 

Mica: (hitro vstane iz županovega stola in se ji osladno nasmeje) Pozdravljeni 

Ambrožičeva, vi ste pa res vedno točni. 

Ambrožičeva: (resno in odrezavo) Jaz ne zamujam, tako kot nekateri drugi. 

Mica: Seveda ne, vi ste izjemno vestni in svoje obveznosti vzamete kar se da 

resno. 

Ambrožičeva:  To se od svetnikov tudi pričakuje, mar ne?  

Mica: Seveda se, ampak saj veste….(zašepeta Abmrožičevi) nekaterim je čisto 

vseeno, samo da poberejo tisto sejnino. 

Ambrožičeva: Zato bi jo pa jaz ukinila in bom to danes gospodu Županu tudi 

predlagala. 

(Vstopita Klunova in Merhar. Drug drugemu se smejita in si dajeta 

komplimente) 

Ambrožičeva: Ko se vstopi, se pozdravi!  

Klunova: Dober dan Ambrožičeva. 

Merhar: Klanjam se. 
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Ambrožičeva: Ne  vem kaj so vas tam v šoli učili, ampak to, da se pozdravi, ko 

se vstopi, so očitno črtali iz učnega programa.  

Mica: (se obrne proti Ambrožičevi in z nasmeškom ) Počasi se pa le nabiramo… 

(Vstopi Bregar) 

Bregar:  Dober dan želim.  

Ambrožičeva: Bogdaj. No vsaj eden, ki še ve, kako se pozdravi, ko se vstopi. 

(Na oder vstopita Henigmanova in Drobničeva, zelo resno se pomenkujeta med 

seboj, zato pozabita pozdraviti) 

Ambrožičeva:  (očitajoče ju pogleda) Danes pa res nima nihče več nobenih 

manir, tudi starejši ne znajo več pozdravljati.  

Henigmanova in Drobničeva: (prav zabodeno gledata Ambrožičevo in 

zamomljata) Dober dan. (ter se naprej menita po svoje) 

(Vstopi Miheličeva.) 

Miheličeva: (nervozno) Se opravičujem, če zamujam. 

Mica: Nič še niste zamudili Miheličeva, ampak bomo pa kmalu začeli.   

(Mica svetnikom podelideli liste, na katerih je dodatno gradivo za sejo) 

Ambrožičeva: No, kdo še manjka? 

Mica: Mislim, da smo že skoraj vsi….pa tudi  Gospod Župan bo vsak čas prišel, 

je imel še en nujni telefonski klic….iz Ljubljane. 

Bregar: Če je pa iz Ljubljane, mora biti pa jako pomemben.  

(Na oder pride Japelj, ves pomečkan,v vojaških hlačah in vojaški majici, malce 

okajen in dobre volje.) 

Japelj: (salutira)Japelj se pokorno javlja!  
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Ambrožičeva: Malce resnosti Japelj, to ni kmečka veselica ampak občinska 

seja. 

Henigmanova: Veste Ambrožičeva, tako zabavno, kot je na teh občinskih sejah, 

ni na nobeni veselici. 

Ambrožičeva: Kaj ne poveste Henigmanova, ampak to samo zato, ker morate  

vi vedno vse povsod drezati. 

Henigmanova: Jaz nič ne drezam, zadeve kar same privrejo na dan.  

Ambrožičeva: Vi jih pa še podpihujete. 

Mica: (zaploska, da pridobi pozornost) Prosim za malce pozornosti. Razdelila 

sem vam dodatno gradivo, ki ga bomo danes obravnavali, zato vas prosim, da ga 

pogledate preden pričnemo z občinsko sejo. 

Drobničeva: Klasika, najbolj pomembne zadeve dobimo minuto pred sejo samo 

zato, da ne vemo čisto dobro o čem bomo pravzaprav odločali. 

Bregar: Oh Drobničeva, tudi če bi ga imeli cel mesec prej, vam to ne bi čisto 

nič koristilo. 

Drobničeva: (ogorčeno) Kaj ste rekel Bregar? 

(Vstopi Župan. Dobre volje in pozitivno naravnan.) 

Župan: En lep pozdrav mojim svetnicam in svetnikom.  

Henigmanova: Spoštovani  gospod Župan, nikar si nas ne prisvajajte, ker mi 

nismo vaše svetnice in svetniki, ampak smo bili od volivcev izvoljeni.  

Župan: Henigmanova, se vam opravičujem za to netaktnost, ampak ko vas 

imam pa vse tako rad, da vas imam kar za svoje. 

(Župan se usede, pogleda počasi naprej in reče) 

Župan: Spoštovane svetnice in svetniki, dobrodošli na drugi seji občinskega 

sveta.  
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Henigmanova: Saj je bil že skrajni čas, sem že mislila, da je letos sploh ne bom 

dočakala! 

(Župan presliši opazko in se obrne k Mici.) 

Župan: Mica, predajam ti besedo.  

Mica: Hvala gospod Župan. Najprej bomo preverili prisotnost. Kot vidim, je 

prisotnih osem svetnikov od devetih, kar pomeni, da je svet sklepčen. Lovšina 

sem pa nekajkrat klicala vendar se ni javil. 

Župan: (jezno) Kako se ni javil, pa še posebej sem mu naročil, da mora biti 

danes na seji, kje hudiča pa spet tiči! 

Drobničeva: A tako gospod Župan, vi dajete določenim svetnikom posebna 

navodila? 

Župan: To se vas ne tiče Drobničeva, to je med menoj in Lovšinom. 

Henigmanova: Joj pa res, danes smo pa enakomerno razdeljeni, štirje na levi, 

pa štirje na desni. 

Župan: Mica, pojdi in pokliči Lovšina. Povej, da je seja in da ga nujno 

potrebujem. 

(Mica pokima in gre iz odra poklicati Lovšina) 

Ambrožičeva: A bi lahko prosim začeli? 

Župan: Se nikamor ne mudi Ambrožičeva, sicer pa, počasi se daleč pride in 

tako delamo tudi na naši občini. 

Bregar: Tako je gospod Župan, počasi, ampak z občutkom.  

Župan: Hvala Bregar, hvala. Torej, nadaljujmo s sejo. Predlagam naslednji 

dnevni red: 

1) potrditev zapisnika 1. občinske seje 
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2) sprejem proračuna  

3) sprememba imena TVD Partizan 

4) odstavitev direktorja telovadnice 

(Mica pride  vsa nervozna nazaj na oder) 

Mica: Gospod Župan, Lovšina žal nisem dobila na telefon. 

Župan: Kako ga nisi dobila na telefon? Kje za hudiča pa spet tiči. Ga boš šla 

kasneje pa še enkrat poklicat. 

Mica: Prav gospod Župan, kakor rečete. 

Župan: No kje sem zdaj ostal? 

Mica: Pri peti točki. 

Župan: Aha, no prav 5. točka imenovanje uredniškega sveta občinskega glasila 

Sito  

6. točka imenovanje nove direktorice občinske uprave 

in pod točko 7 

7) razno. 

Predlagani dnevni red dajem na glasovanje? 

Mica: Gospod Župan, samo povem, da direktorice Tkalčeve še ni in da bi bilo 

dobro, da bi 2. točko dnevnega reda obravnavali takrat, ko bo prisotna tudi 

direktorica občinske uprave.   

Župan: Imaš prav Mica, torej svetnice in svetniki, pred glasovanjem  

predlagam, da 2. točko dnevnega reda, to je  sprejem proračuna, obravnavamo 

takrat, ko bo prišla direktorica občinske uprave.   

Drobničeva: A ne bi morala biti že tukaj g. Župan, sicer pa, komaj ste jo 

zaposlili,  pa že »plavga« tolče.  



10 

 

Ambrožičeva: Gospod Župan, jaz imam pa dodatni predlog dnevnega reda in 

sicer pod točko osem ukinitev prejemanja sejnin. 

Župan: Ambrožičeva, to ste predlagali že lansko leto, pa ni šlo skozi. Se vam 

zdi res potrebno, da ponovno obravnavamo to temo? 

Ambrožičeva:  Seveda,  zdi se mi zelo pomembna tema in vztrajam, da se jo 

doda na dnevni red. 

Župan: Prav, če že tako vztrajate. Predlagam dodatno 8. točko dnevnega reda 

ukinitev sejnin. Kdo je za? 

(Ambrožičeva zadovoljno dvigne tablico, ostali se ne menijo za to.) 

Župan: Je kdo proti? 

(Vsi ostali dvignejo tablico.) 

Župan: Ugotavljam, da predlog razširitve dnevnega reda ni sprejet, zato dajem 

na glasovanje moj prvotni predlagani dnevni red, kdo je za? 

(Vsi svetniki in svetnice dvignejo tablice, razen Ambrožičeve) 

Župan: Ugotavljam, da je dnevni red sprejet, zato predlagam, da preidemo na 

prvo točko dnevnega reda.  

Ambrožičeva: Svetnice in svetniki, vam povem kar naravnost, da je to 

popolnoma nemoralno, kar ste naredili danes. Delo svetnika  bi morali opravljati 

prostovoljno in častno, ne pa za denar, zato pa ste vsi podkupljivi! Me prav 

zanima koliko od vas jih tukaj sedi samo zaradi tistih par fičnikov na mesec. 

Župan: Ambrožičeva, prosim pazite malce na izrečene besede. O vašem 

predlogu smo glasovali, žal ni bil sprejet, zato vas prosim, da sprejmete 

odločitev večine. 

Ambrožičeva: Sramota, tako da veste…in to že drugo leto zapored! 

Župan: V pregled ste dobili zapisnik prve občinske seje, ima kdo kakšno 

pripombo? …. Ne? Torej dajem v potrditev zapisnik 1. občinske seje, kdo je za? 
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(Vsi dvignejo tablice).  

Mica: Gospod Župan, vsi so za. 

Župan: Ugotavljam, da je zapisnik soglasno sprejet, zato prehajam na drugo 

točko dnevnega reda. Naš TVD Partizan smo v zadnjem času lepo obnovili, 

zagotovili smo prenovo elektro inštalacij, znižali oder, prebelili stene in kupili 

čisto nove, modre zavese. Zdaj pa je čas, da temu prenovljenemu objektu damo 

še kakšno ustrezno ime…  

(Drobničeva ga ogorčeno prekine…) 

Drobničeva: …Gospod Župan, a vi temu pravite prenova dvorane? Lepo vas 

prosim! Oder ste znižali tako, da se zdaj iz zadnjih vrst sploh ne vidi na oder, da 

ne govorim o zavesah. Vi tem prozornim trakovom, ki visijo iz stropa rečete 

zavese? Saj se hecate….in ne nazadnje ste beljenje vzeli dobesedno in stene  

»POBELILI«, čeprav so vas nastopajoči večkrat opozorili, da morajo biti stene 

pobarvane na črno! A razumete, »ČRNO«! 

Klunova: Drobničeva pretiravate kot vedno. Kot je že rekel gospod Župan, 

problem ni v prenovi tega objekta, ampak v njegovem imenu. Tudi jaz mislim, 

da je skrajni čas, da ime TVD Partizan spremenimo v kaj bolj primernega 

današnjemu času. 

Ambrožičeva: Tudi jaz se strinjam s Klunovo. Tudi meni to ime ni všeč in se 

mi zdi skrajno neprimerno, da se objekt imenuje po tistih partizanih zato 

predlagam, da bi ga poimenovali po kakšnem svetniku, na primer po svetem 

Urbanu, ki je zavetnik vinogradnikov. 

Japelj: (ko zasliši besedo vino je ves navdušen) To Ambrožičeva! Tako se 

govori. Vinograde je treba zaščititi, da bo vinska kapljica dobra, predvsem pa da 

jo bo veliko. 

Merhar: (glasno pohrka in vstane) Mhhhhhhhm. Če bi že preimenovali stavbo, 

za kar sicer sam menim, da ni velike potrebe, saj ime samo kot tako ne pove 

veliko. Pomembno je tisto, kar se tam izvaja in kako so zadeve med seboj 

povezane. Rad bi dodal, da se meni nobeno od imen ne zdi primerno, kajti bolj 

ko razmišljam o primernosti teh imen, bolj me skrbi sama narava debate o tem 

ali je takšno ime primerno ali ni in čemu bi služila zamenjava imena stavbe. 
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Načeloma se lahko strinjam, da prvotno ime ni primerno, hkrati pa bi rad 

opozoril na to, da tudi drugo ime ne izkazuje upravičenosti za …. 

Bregar: Madonca Merhar, kaj pa blebetaš. Saj te noben hudič ne razume.  

Župan: Hvala Bregar, hvala. Svetnice in svetniki, tudi sam sem mnenja, da ime 

ni ravno najbolj primerno, zato predlagam, da razpišemo referendum za 

spremembo imena TVD Partizana. Naj odloči ljudstvo. 

Japelj: (na hitro dvigne tablico) Jaz sem za! 

Klunova: Za kaj? 

Japelj: Ja, za kar koli že glasujemo. 

Bregar: Nič še ne glasujemo Japelj. 

Japelj:  Aja…potem pa nič. 

(Miheličeva dvigne tablico in maha z njo ter čaka na besedo.) 

Župan: Miheličeva, imate besedo. 

Miheličeva: Gospod Župan, grem lahko lulat? 

Župan: Miheličeva,  sem vam že zadnjič rekel, da me to ne rabite spraševat. 

Miheličeva: Raje vprašam, da ne bom spet kaj narobe naredila. 

Henigmanova: Je že tako, da če narava kliče, tudi občinski svet temu ne more 

ugovarjati. 

Župan: Pojdite že, pa hitro se vrnite, da ne zamudite glasovanja. 

(Miheličeva prikima in odide na stranišče). 

Henigmanova: Gospod Župan, jaz pa odločno protestiram proti spremembi 

imena našega TVD Partizana. To je naša tradicija in naša zgodovina in prav bi 

bilo, da ime ostane takšno kot je. 
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Drobničeva: Se popolnoma strinjam s Henigmanovo. Partizani so se borili za 

našo osvoboditev in prav je, da ohranjamo spomin na njih. 

Bregar: Dajte no ženske, novi časi, nova imena. Podpiram gospoda Župana, da 

se ime TVD Partizan spremeni v kaj bolj primernega današnjemu času. 

Župan: Hvala Bregar, hvala. Torej predlagam, da se razpiše referendum o 

preimenovanju TVD Partizana. Kdo je za? 

Mica: Gospod Župan, a ne bi počakali, da pride Miheličeva iz stranišča? 

Župan: Ja madonca, a je še ni nazaj, kje se pa tako dolgo obira? ( pogleda proti 

vratom, od koder bi morala priti Miheličeva) 

(Miheličeva se vrne na oder). 

Župan: Končno Miheličeva, kje se pa obirate, ravno bomo glasovali.  

Miheličeva: Se opravičujem gospod Župan, ampak sem zelo hitela. 

Župan: Torej, kdo je za, da se razpiše referendum o preimenovanju stavbe TVD 

Partizan?  

(Tablice dvignejo: Klunova, Bregar, Miheličeva, Ambrožičeva) 

Japelj: Jaz sem za! 

Župan: Ne rabite vpit Japelj, dovolj je, če dvignete roko. Je kdo proti? 

(Tablice dvignejo: Drobničeva, Henigmanova in Merhar). 

Mica: Pet jih je za, trije so proti. 

Župan: Ugotavljam, da je predlog sprejet s petimi glasovi za. Prehajam na tretjo 

točko dnevnega reda, to je odstavitev direktorja telovadnice. Kot veste, smo v 

zadnjem času dobili anonimno pismo, ki namiguje, da je direktor skorumpiran. 

Zaradi tega smo uvedli posebno preiskavo in najeli preizkušene odvetnike. 

Zasegli smo vse službene računalnike in mobitele, ustanovili posebno 

preiskovalno občinsko komisijo in zaslišali direktorja ter druge priče. Na 



14 

 

podlagi zaseženega gradiva smo ugotovili, da je v delovanju direktorja dejansko 

prišlo do nekaterih nepravilnosti,  zato predlagam njegovo začasno razrešitev. 

Henigmanova: Gospod Župan, to, da je šlo leta in leta v tisti telovadnici vse 

zelo po domače so že vrabci čivkali na strehi, ampak, da je pa tudi vam direktor 

stopil na žulj, je moralo biti pa nekaj res zelo narobe. 

Bregar: Henigmanova, a morate res za vsako stvar prati umazano perilo? 

Drobničeva: Nihče ne pere umazanega perila, si ga je direktor kar sam napral. 

Klunova: No ja, saj vse pa tudi ni bilo tako slabo, jaz nisem imela slabih 

izkušenj z njim. Direktor je bil zelo šarmanten gospod in vedno prijazen, vam 

povem... 

Ambrožičeva: …Klunova, to je bil en navaden »švaler« in čisto nič drugega. O 

njegovi strokovnosti pa ne bi izgubljala besed, ker na njem ni bilo nič 

strokovnega, ni imel niti izobrazbe niti prakse. 

Mica: (vstane in ogorčeno pove) Oprostite Ambrožičeva, tukaj se pa ne strinjam 

z vami. Gospod direktor je imel zelo veliko prakse in je bil med drugim tudi 

izjemen fotograf. Iz osebnih izkušenj vam povem, da je delal vrhunske 

fotografije, takšne umetniške…bistveno boljše kot je tale za nami na steni… 

Merhar: (glasno zahrka in vstane) Mhhhhhhm. Opažam, da ponovno mešamo 

osebne in poslovne interese. Vsak človek ima svoje dobre in slabe lastnosti in 

nemogoče je vse slabo ali dobro obesiti zgolj na eno samo osebo. Vsekakor je 

direktor v nekaterih primerih ravnal razumno in učinkovito, v večini primerov 

pa je izkoristil svoj položaj in s svojim šarmom zavedel tako nežnejši kot tudi 

bolj možati spol … 

Bregar: …Merhar, spet nakladaš. Naj župan pove, kakšna je njegova odločitev, 

na nas pa je, da jo podpremo. 

(Selma pride s kanglico na oder in zaliva fikus,  Mica jo opazi in ji maha, naj se 

čim prej pobere z odra ) 

Drobničeva: A dajte no Bregar? Zakaj bi pa morali podpret Županovo 

odločitev? 
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Bregar: Župan najbolje ve, kaj je dobro za našo občino, kajne gospod Župan?  

Župan: Hvala Bregar, hvala. Sam menim, da je stvar zelo resna, zato 

predlagam, da direktorja začasno razrešimo, dokler se ne razišče vseh okoliščin. 

Torej glasujmo, kdo je za razrešitev direktorja telovadnice? 

(vsi dvignejo tablice)  

Mica: Vsi so za. 

Župan: Ugotavljam, da ste soglasno podprli predlog začasne razrešitve 

direktorja  telovadnice. Sedaj prehajam na četrto točko dnevnega reda, to je  

imenovanje urednika občinskega glasila Sito. Kot ste seznanjeni, so odstopili vsi 

člani uredniškega sveta, zato predlagam v izvolitev novega urednika, to je Karla 

B. Marijo Silvana. Odkar je sam začasno prevzel urednikovanje Sita je slednje 

zacvetelo v vsej svoji uredniški mladosti. 

Drobničeva: A kar tako, po domače bomo sedaj imenovali urednika. A ne bi 

razpisali kakšen natečaj in se potem odločili za najboljšega kandidata. 

Klunova: Če en človek zmore vse to, kar prej štirje niso zmogli, zakaj bi še 

iskali, ko pa že imamo idealno rešitev. 

Henigmanova: Idealno rešitev? Pa saj niste resni. Edino, kar ta človek res 

obvlada, je popolna cenzura. 

Bregar: Henigmanova pretiravate kot vedno. Urednik ne more objaviti vaših 30 

pisem na mesec, prvič, ker ni toliko prostora v časopisu, drugič pa….ja, kdo bo 

pa bral tisto vaše pisanje?  

Merhar: (glasno zahkra in vstane) Mhhhhhhhm. Moram priznati, da je fante 

zelo zagret, sem zadnjič opazil, da so odgovori na pisma bralcev objavljeni kar v 

isti izdaji,  kot so objavljena pisma, na katera odgovarja. Tako pedantnega 

urednika, ki bi odgovarjal na pisma bralcev še preden so bila slednja objavljena 

v glasilu,  pa še nismo imeli.  

Drobničeva: Seveda ga nismo imeli, pa si ga tudi ne želimo. Kje je pa tu še 

kakšna demokracija, pa pravica do ugovora, pa objava različnih mnenj, to ni več 

občinsko glasilo ampak čisto navaden Županov rog. 
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Župan: No, no Drobničeva, pazite na svoje izjave. Jaz nimam nič s tem.  Lahko 

povem le to, da vsi moji zaposleni opravljajo delo odgovorno, predvsem pa v 

skladu z mojimi navodili  in to je edino, kar je pomembno. 

Ambrožičeva: (sarkastično) Česa ne poveste gospod Župan. V skladu z vašimi 

navodili. 

Japelj: Zdaj pa mal mene poslušajte. Fantina mora biti hudičevo sposoben, saj 

ima kar štiri imena. Gašpar Gašpar Mišič pa Zmago Jelinčič Plemeniti imata pa 

samo po tri, pa poglejte kam sta prilezla. 

(Miheličeva dvigne tablico) 

Župan: Miheličeva, povejte še vi svoje mnenje.  

Miheličeva: Mnenje, kakšno mnenje? 

Župan: Ja saj ste dvignila roko. 

Miheličeva: Joj, jaz ne vem o tem nič, res, saj veste, jaz ne berem veliko, res 

nimam mnenja. 

Župan: Ja zakaj ste pa potem dvignila roko? 

Miheličeva: Sem samo hotela vprašati, če grem lahko telefonirati mojemu 

Tončku, sem mu pozabila naročiti, da naj kure zapre. 

Župan: Ne zdaj Miheličeva, zdaj bomo glasovali. 

(Miheličeva razočarano pokima). 

Župan: Zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Kdo je za, da se 

Karla B. Marijo Silvana imenuje za novega urednika glasila Sito in to za 

nedoločen čas? 

Henigmanova: (ogorčeno) Kako za nedoločen čas? A ne piše v občinskem 

odloku, da ima urednik občinskega glasila mandat? 
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Župan: No Henigmanova,  res da je to pisalo, ampak to bomo danes spremenili, 

pa tudi svet bomo ukinili. Sam sem ugotovil, da je najbolje, da zadevo prevzame 

en sposoben, odgovoren človek, ker bi ga drugi pri delu samo motili. Predlog 

novega odloka vam je Mica razdelila pred sejo in ne vem, zakaj ga niste 

pregledali. 

Drobničeva: Gospod Župan, to tako ne gre več. Ne morete nam poriniti odlok 

tik pred zdajci v roke in od nas zahtevati, da o tako pomembni temi na seji kar 

glasujemo. 

Mica: Oprostite Drobničeva, ampak v Statutu občine jasno piše, da ima župan 

pravico vložiti amandma in to je tudi storil. Sicer pa spreminjamo samo dva zelo 

kratka člena, saj to ni tako veliko, vse drugo pa ostane popolnoma enako.  

Župan: Drobničeva, to lahko storim in to bom tudi storil. Torej kdo je za 

spremembo odloka o občinskem glasilu in za imenovanje novega urednika? 

Henigmanova: (vstane in zgroženo zavpije) Ugovarjam in protestiram!  

Bregar: Nič novega Henigmanova, vi vedno nekaj ugovarjate in protestirate, 

imam občutek, da je to vaš edini hobi v življenju. 

Župan:  Hvala Bregar, hvala. Svetnice in svetniki, opozarjam vas, da sem 

razpravo zaključil in da smo pri glasovanju, torej kdo je za imenovanje in 

spremembo odloka? 

(tablice dvignejo: Bregar, Miheličeva, Klunova in Ambrožičeva.) 

Župan: Je kdo proti? 

(tablice dvignejo Merhar, Henigmanova, Drobničeva in Japelj.) 

Mica: (prestrašeno) Gospod Župan, glasovanje je neodločeno. 

Župan: Kako neodločeno? Boš pa še enkrat preštela! 

Drobničeva: Vi kar štejte gospod Župan, ampak glasovanje je in bo 

neodločeno.  
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Župan: Mica, pa kdaj bo prišel Lovšin? Kaj za hudiča je bolj pomembno od 

prisotnosti na moji občinski seji.  Bo že še videl hudiča. 

Henigmanova: Spoštovani Župan, svetniki ugotavljamo, da vaš predlog ni bil 

sprejet, zato bomo o njem očitno razpredali na naslednji seji, ampak vam 

povem, da prihodnjič ne bo šlo tako zlahka, kot si vi to predstavljate. 

Župan: To bomo pa še videli Henigmanova. Mica, predlagam, da se ta točka 

dnevnega reda izvede korespondenčno. 

Henigmanova: Kako korespondenčno? To pa že ne, o odlokih pa ne bomo 

glasovati po pošti. 

Župan: Henigmanova tako sem odločil in tako bo. Sedaj pa prehajam na peto 

točko dnevnega reda, to je imenovanje nove direktorice občinske uprave. 

Mica: Gospod Župan, ampak direktorice Tkalčeve še vedno ni, a ne bi počakali, 

da pride tudi ona? 

Župan: Pa  kaj je narobe s temi ženskami, vedno in povsod zamujajo. 

Klunova: To pa že ni res, gospod Župan, jaz sem bila vedno točna…(zapeljivo) 

mene niste rabili še nikoli čakati. 

Župan: Klunova, dajte se malce brzdati, to ni debata za na sejo. 

Klunova: Pa saj nisem nič povedala, samo… 

Ambrožičeva: …Klunova nehajte s temi svojimi zgodbicami, kdo bo pa to 

poslušal. Vi gospod Župan, pa nam raje povejte, če je res, da si je dala nova 

direktorica prenoviti celotno pisarno?  

Henigmanova: Poslušajte Ambrožičeva, sem slišala, da si je izbrala rdeče -belo 

pohištvo. Si predstavljate to! Me prav zanima, kako mora to grozno izgledati, si 

predstavljate, rdeče – belo pohištvo! 

Drobničeva: In vse to zapravljanje gre ponovno na račun davkoplačevalcev. No 

gospod Župan, vi nam raje povejte, koliko nas je ta nepotrebna razsipnost 

direktorice spet stala? 
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Bregar: Poslušajte ženske, vsakdo ima pravico, da si uredi pisarno po svojem 

okusu. V pisarni, kjer se človek ne počuti dobro, se ne da delati. 

Ambrožičeva: Bregar dajte ga nehat »biksat«, a ste res rekli delati? Če še niste 

opazili, tista prenovljena pisarna cele dneve sameva, ker naše nove direktorice 

nikoli ni notri. Kar poglejte, danes imamo sejo, nje pa spet od nikoder.  

Klunova: Joj kako bi bilo lepo na svetu, če ne bi ta »frdamana fovšija« pri 

nekaterih tako ven tolkla. A ne, gospe v letih? Tista pisarna je bila že čisto 

»ofucana«, pa tisti kavč v kotu ni bil prav nič udoben. No, skrajni čas je že bil, 

da jo ženska roka stilsko preuredi in ji vdahne malce erotičnega pridiha. 

Henigmanova: Komu si ti smrklja rekla gospe v letih? 

Japelj: Babnice zdaj pa mir, pa poslušajte me dobro! Ženska ima očitno kar 

veliko soli v glavi. Glede na to, da je opremila svojo pisarno v rdeče-beli 

kombinaciji, bo v eni polovici pisarne sprejemala ta rdeče, v drugi pa ta bele. 

Kaj ni to dobro ideja? 

Merhar: (glasno zahrka in vstane ) Mhhhhhhm. Mene sicer pohištvo ne zanima 

prav dosti, bi se pa strinjal, da če hoče človek delati dobro, se mora na svojem 

delovnem mestu tudi dobro počutiti. Barva pohištva je pri tem čisto 

nepomembna. Črno – sivo, rjavo – bež ali pa rdeče – belo, ni bistvene razlike. 

Tisto, kar šteje pri prenovi pisarne je dobra izbira materialov in kvalitetna 

izdelava, kajti le v tem primeru bomo lahko… 

Ambrožičeva: …madonca Merhar, vaših litanij imam zdaj pa tudi jaz dovolj. 

Dajte se že enkrat malce zbrati pa povejte stvari tako, da vas bo kakšen hudič 

sploh razumel. 

Drobničeva: (se zasmeje)  Ja Ambrožičeva, tole vas je pa res razburilo, čudno, 

ker ravno vi bi morali biti takšnega nakladanja navajeni, ga slišite skoraj vsak 

dan pri maši. 

Župan: Tišina ženske!...A bo kakšen red ali ga ne bo!.. …Kot sem že rekel, sem 

imenoval novo direktorico občinske uprave, gospo Greto Tkalec. Gospa ima 

dolgoletne izkušnje na področju mreženja…. 

(V sejno sobo ves zadihan vstopi Lovšin in si popravlja kravato) 
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Lovšin: Dober dan. 

Župan: (malce jezno) To, če bo dober,  bomo pa še videli Lovšin. 

Lovšin: Nikar tako črnogledo Župan, če kaj ne bo šlo, bomo pa porinili. 

Župan: A ti mene malo zajebavaš Lovšin? 

(sledi mu Tkalčeva, ki si popravlja obleko) 

Tkalčeva: Pozdravljeni, sem prišla kakor hitro sem utegnila. 

Župan: Tkalčeva, se vi nič ne spoznate na uro? 

Tkalčeva: Oh Župan, ne bodite no tako zadrti. Sicer pa ura ni bila nikoli moj 

gospodar, kajti jaz prisegam izključno na učinkovitost. 

Župan: Če je pa tako Tkalčeva, vam pa predlagam, da se nemudoma  

učinkovito usedete in da v prihodnje ne zamujate več na moje občinske seje, ker 

bomo potem lahko vsi bolj učinkoviti. 

Lovšin: No, jaz sem imel sejo v Državnem zboru, saj veste, tam odločamo o res 

pomembnih zadevah in vsak glas šteje, zato je bila moja prisotnost tam zelo 

pomembna. Sicer pa, a sem kaj takega zamudil? 

Henigmanova: Za enkrat še čisto nič Lovšin, ta glavno šele prihaja. 

Lovšin: Kako to mislite Henigmanova, kaj tako pomembnega pa imamo na 

dnevnem redu, da je taka panika? 

Ambrožičeva: Ja proračun Lovšin, kaj pa drugega. (posmehljivo) Zdaj ko ste vi 

in  direktorica Tkalčeva učinkovita prisotna, lahko končno obravnavamo tudi to 

točko dnevnega reda. 

(Miheličeva dvigne tablico.) 

Župan: Povejte Miheličeva. 
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Miheličeva: Gospod Župan, grem lahko sedaj svojega Tončka poklicati, saj 

veste, zaradi kur, bom takoj nazaj. 

Župan: Mica, kaj imamo zdaj na dnevnem redu? 

Mica: Proračun, gospod Župan. 

Župan: Zdaj pa ne Miheličeva, zdaj bomo sprejeli proračun, šele po glasovanju.   

(Miheličeva žalostno pokima in nesrečno obsedi na svojem stolu.) 

Župan: No, kje smo ostali? 

Drobničeva: Pri mreženju gospod Župan, govorili ste o tem, da ima nova 

direktorica izkušnje s področja mreženja. Me pa res zanima, kakšno znanje je  

to, ker za kaj takšnega pa še nisem slišala. 

(Tkalčeva jo grdo pogleda in pristopi k Drobničevi s svojo računalniško tablico)  

Tkalčeva: (zelo osladno) Oprostite gospa, žal nisem ujela vašega imena…  

Drobničeva: (presenečeno) Drobničeva...no, tako me kličejo po mojem 

pokojnemu možu. 

Tkalčeva: (začne zapisovati na tablico in pri tem glasno ponavlja) 

Drobničeva…..mreženje …. 

Klunova: Drobničeva,  čisto vseeno je kaj pomeni mreženje, jaz osebno mislim, 

da je vsako znanje dobrodošlo. Saj veste, jaz se tudi neprestano nekaj 

izobražujem in si nabiram izkušnje… 

Ambrožičeva: …vemo, vemo Klunova, predvsem prav določenih izkušenj vam 

ne primanjkuje. 

Klunova: Kako to mislite Ambrožičeva? 

Bregar: Ja kaj se pa mi spoznamo na stroko, gospod Župan je tisti, ki najbolje 

ve, kakšnega človeka potrebuje za svojo desno roko in prav je, da si izbere 

takega, ki mu bo zvesto sledil.  
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Župan: Hvala Bregar, hvala. 

Lovšin: Izkušnje so eno, pripadnost pa drugo… in pri dobrih kadrih je 

pomembno predvsem to drugo. Ta prav kader se mora zavedati, kdo jih je 

pripeljal zraven in komu morajo biti za to hvaležen (pogleda Župana in mu 

osladno zabrusi)  a ne Župan?... in to je tisto, kar je v politiki najbolj 

pomembno, vse ostalo jih pa že naučimo, če je treba. 

Merhar: (vstane in glasno zahrka) Mhhhhhhhm.  Jaz sem pa nekje slišal, da je 

mreženje zelo popularno pri tistih piramidnih zgradbah prodaje, saj veste, 

najprej dobiš enega, ki prodaja zate, pa potem drugega, pa tretjega in več kot jih 

namrežiš, višje po lestvici se vzpenjaš.  

Tkalčeva: (pristopi k Merharhz in osladno nadaljuje) Vi pa ste? 

Merhar: Jaz? ( zbegano gleda okoli sebe) A mene mislite? (ponosno in glasno) 

Merhar….Stane Merhar.  

Tkalčeva: (si zapisuje v tablico in glasno ponavlja) Merhar Stane. 

Ambrožičeva: Ja kaj za boga svetega si pa vi skozi zapisujete? 

Tkalčeva: (osorno) Kdo ste pa vi gospa? (pristopi k Ambrožičevi) 

Ambrožičeva: Jaz sem pa Ambrožičeva….ja, kar zapišite… Štefka Ambrožič… 

pa tudi to zapišite, da sem v tem občinskem svetu od samega začetka in bom še 

dolgo po tem, ko vas že dolgo ne bo več tu. 

Tkalčeva: Nikar tako srborito gospa Ambrožič. A se vam ne zdi prav, da vas 

bolje spoznam in kaj več izvem o vas? Saj veste, tudi jaz vas prvič vidim in mi 

bo veliko lažje z vami sodelovati, če bom o vas vedela še kaj tako…bolj 

osebnega…saj razumete a ne? Da pa ne pomešam vsega, si pa raje malce 

zapišem…saj veste kaj pravijo, pametni pišejo. 

Henigmanova: Se mi zdi gospod Župan, da vas je tale direktorica Tkalčeva 

čisto omrežila, ko ste jo pa tako na hitro postavili za direktorico občinske 

uprave. Vedno ste govorili, kako boste zaposlili nekoga iz naše skupnosti, sedaj 

pa tukaj sedi neka dama, ki je nihče od nas ne pozna, pa najverjetneje tudi vi ne 
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prav dobro. …bom pa samo še to dodala, da črna vdova tudi stke mrežo za 

svojega pajka, na koncu ga pa požre. 

Tkalčeva: (ogorčeno se obrne proti Henigmanovi) Kakšna predrznost! Kdo ste 

pa vi gospa? 

Mica: Gospa direktorica, vam bom jaz potem dala spisek svetnikov, si ne rabite 

vsakega posebej zapisati. 

(Direktorica zelo grdo pogleda Mico in odide proti svojemu stolu, Mica pa 

zmedeno gleda za njo) 

Župan: No, no, no babnice, zdaj bom pa jaz malo reda naredil.  Henigmanova, 

spet govorite neumnosti, ko bi se vsaj enkrat malce zadržala….Tkalčeva, nehajte 

s tem zapisovanjem ampak se raje pripravite na naslednjo točko dnevnega reda, 

ti Mica, pa piši zapisnik in ne jezikaj. Tako, seznanili ste se z mojim izborom za 

novo direktorica občinske uprave in zato zaključujem to debato.  

Drobničeva: Kako zaključujete debato? Saj nismo še nič izvedeli o direktorici 

občinske uprave, razen tega, da je očitno omrežila vse možakarje od prvega do 

zadnjega. 

Tkalčeva: Tudi mene bi kaj več zanimalo o vas Drobničeva, pa o ostalih 

svetnikih tudi. 

(Na oder pride Selma s palico za brisanje prahu ter  briše sliko predsednika 

države) 

Župan: Tišina sem rekel! S to točko dnevnega reda sem zaključil in prosim, da 

spoštujete mojo odločitev. Prehajamo na naslednjo točko, to je proračun občine 

za prihodnje leto. Gradivo ste dobili po pošti in upam, da ste ga tudi prebrali, ker 

vam ga tukaj še enkrat ne bom razlagal. Če pa koga vseeno kaj zanima, naj pa 

vpraša. 

(Opozicijski svetniki in Miheličeva dvignejo tablice) 

Mica: Selma,  a ne vidiš, da še nismo končali… 

(Selma ponovno odide z odra) 
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Župan: Počasi svetniki, počasi, vsi boste prišli na vrsto, eden po eden…čeprav 

res ne vem, kaj je sploh potrebno o tem razpravljati, denar smo porazdelili tako, 

kot je za občino najboljše. Miheličeva, kaj pa vi dvigujete roko, saj sva se 

zmenila, da pri proračunu ne boste razpravljali. 

Miheličeva: Gospod Župan, jaz bi res morala poklicati Tončka, saj veste, zaradi 

kur… 

Župan: Ne zdaj Miheličeva, še malce potrpite, kure bodo že počakale. No pa 

začnimo po vrsti, Henigmanova. 

Henigmanova: Župan, če vi temu rečete proračun, potem je nekaj hudičevo 

narobe na tej občini. Tole skropucalo od proračuna ni ničemur podobno.  Pa 

začnimo kar pri financiranju društev. Vsako leto jemljete ravno društvom, kot da 

niso že sedaj čisto na repu prejemnikov proračunskih sredstev. Samo poglejte 

naš klub podeželskih žena. Na leto nam namenite iz proračuna pičlih 100 €, da 

še za moko pa cukr nimamo, vi pa hočete, da vam za vsako pasjo prireditev 

pečemo piškote.  

Tkalčeva: Henigmanova, dajte malce zadihat, saj vas bo še kap od razburjenja. 

Dajmo si naliti čistega vina. Društva ljudje ustanavljajo zato, da jim v prostem 

času ni dolgčas. Namesto, da doma prenašate zoprnega in tečnega moža, greste 

raje v društvo, kjer lahko šimfate vse počez, zraven pa še kaj prigriznete 

(pogleda Henigmanovo), kar se vam je očitno že začelo poznati. In zdaj 

pričakujete od občine, da bo to vaše žuriranje podpirala? Veste kaj, še 100 € je 

preveč. 

(V sejno sobo priteče Tinček, sin Miheličeve)  

Tinček: Mama, mama! 

Miheličeva: Ja Tinček, kaj pa ti tukaj? 

Tinček: Mama, kure so ušle, oče jih je pozabil zapreti in sedaj so se  razbežale 

po celi vasi! 

Miheličeva: Joj, joj, joj, sem vedela, da bi morala poklicat Tončka. 

(Miheličeva vstane in gre s Tinčkom iz sejne sobe) 
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Župan: Miheličeva, kam pa greste, zdaj bomo glasovali! 

(Miheličeva zamahne z roko in s Tinčkom odideta iz odra) 

Lovšin: Vidim Župan, da nimaš čisto nobenega reda in kontrole. Da ti svetniki 

takole bežijo iz seje pred glasovanjem… no o tem se bomo pa v stranki še 

pogovorili.  

Župan: Če ti ne bi toliko zamudil Lovšin, bi že zdavnaj glasovali o proračunu.  

Mica: Gospod Župan, pa čem zapisati, da je šla Miheličeva kure zapreti? 

Župan: Mica, a me ti malce zajebavaš? 

Mica: Ne gospod Župan, resno vprašam. 

(Župan jo grdo pogleda in se ozre po svetnikih opozicije) 

Župan: Drobničeva, imate besedo. 

Drobničeva:  Ene kure krojijo usodo Miheličeve, druge  pa usodo naše občine. 

Župan: Drobničeva! 

Drobničeva: Prav, prav. No gospod Župan, gledam tale proračun in se čudim, 

kako neproduktivni ste tam na občini. Večino sredstev ste namenili asfaltiranju 

nepomembnih gozdnih poti in izgradnji preštevilnih mrliških vežic. Kot da 

planirate, da bomo v kratkem vsi pocrkali in boste tako opravičili visoke stroške 

za izgradnjo pregrešno dragih mrliških vežic. Ampak vam povem, mi športniki 

se ne damo in nas ne bo tako hitro pobralo, kot bi si vi želeli.  

Župan:  Drobničeva, vi pa vaš šport. Če bi več delali, pa manj jezik vrteli, ne bi 

rabili toliko športati.  

Ambrožičeva: Tudi jaz imam pripombe na proračun.  Tako malo sredstev, kot 

namenite oratoriju, skavtom in karitasu, je več kot sramotno dejanje. Ljudje se 

trudijo, pomagajo, se odrekajo svojemu prostemu času… vi jim pa še mal 

tringelda ne privoščite.  
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Tkalčeva: Ambrožičeva, občina pa res nima sredstev za tringeld! Če vam gre pa 

tako na tesno, pojdite do župnika, vam bo mogoče on kaj iz puščice dal. Glede 

na to, kakšna je gneča ob nedeljah v cerkvi, mu to ravno ne bo v hudo breme. 

Župan: Ženske, dajmo malce pomiriti strasti! Razprava naj bo kulturna in 

spoštljiva, drugače bom pošteno zarobantil! (udari po mizi) 

Klunova: Joj gospod Župan, vedno ste se mi zdeli seksi, ko se tako razburite. 

Bregar: Pa kaj ste danes vse babe ponorele ali kaj! Pa saj ni polna luna! 

Henigmanova: Ti bom jaz dala babe in polno luno! Bregar molči, da ne kasiraš 

še ti kakšne. Župan, kaj pa tiste dodatne ceste okoli železnice? 250 taužnt nas 

bodo koštale! In za kaj? Zato, ker se vam, Županu, ni dalo enkrat samkrat za 

občane postaviti. Ne, raje ste počepnili pred temi ljubljanskimi oholeži. Me prav 

zanima, koliko ste v žep pospravili, ker nobeden normalen župan tega, da bi vse 

prehode čez železnico zaprl, ne bi nikoli dovolil.  

Župan: Henigmanova, zdaj ste pa prestopili vse meje dobrega okusa! 

Drobničeva: Poglej ga no kako se repenči, pa ko bi se imel vsaj za kaj repenčit.  

Merhar: Ampak res Župan, kako bomo pa s traktorji v gozd pa na njive hodili? 

Tudi mene je ta vaša odločitev precej presenetila. Nazadnje ko sva se menila ste 

mi obljubili, da se to ne bo zgodilo… 

Tkalčeva: Kakšna vaška preprostost, saj se mi je zdelo, da v tem občinskem 

svetu ne bom videla drugega kot navadne vaške opravljivce. Mi je že žal, da sem 

to službo sploh sprejela, ker takih kmetavzarskih bunk pa že dolgo nisem videla. 

Župan: (vstane in močno udari po mizi) Zdaj je pa dovolj! To je občinski svet 

in ne živalski vrt! 

Lovšin: No, o tem bi se pa dalo razpravljati, odkar sem več v Ljubljani in se bolj 

posvečam strankarskim zadevam so ti tile občinski svetniki precej iz vajeti ušli. 

Župan:  Molči Lovšin! ….sedaj bomo razpravo nadaljevali kot civilizirani 

ljudje in ne kot divje živali. 
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Japelj: Jaz imam pa živali zelo rad, nekatere so tako prikupne, recimo doma 

imamo telice, pa žrebeta, pa ta mladi bikec je tako luštkan… 

(Merhar dviguje tablico…) 

Župan: Kaj bi spet radi Merhar? 

Merhar: No, nič takega, samo to sem hotel vprašati, če boste vseeno namenili 

kakšne subvencije za nakup traktorjev. Saj veste župan, v kmetijstvu je 

prihodnost in zadnje raziskave kažejo, da če občina nameni le 2% svojega 

proračuna v razvoj kmetijske mehanizacije, lahko s tem poveča prihodke na 

kmetijskih pridelkih kar za… 

Bregar: …Madonca Merhar, pa ne že spet. Povej direktno, da bi rad traktorje, 

ki jih prodajaš, z občinskim denarjem podtaknil našim kmetom….in to s 

hudičevo dobro maržo. 

Merhar: (vstane) To so super traktorji da veš Bregar, Fergusoni, in za tak 

traktor se splača dati mal več denarja, ne pa tisti tvoj češki Zetor, ki ni pol k 

vreden! 

Bregar: (vstane)Ti boš meni traktor pljuval ali kaj? Ti smrkavec, ki sploh ne 

veš, kako se njiva preorje! 

Lovšin: Dajta no fanta, Ferguson ali Zetor, isto sranje, drugo pakovanje. Sicer je 

pa to kmetijstvo totalno neproduktivno,  denar je v orožju in posojilih.  

Bregar: (Lovšinu) Ta prav se je oglasil, še to ne veš, kje imaš svoje njive, pa 

gozd, ker imaš tako polne žepe od provizij, da ti je za grunt prav malo mar! 

Župan: Zdaj je pa tega res dovolj! Dajmo malce pomiriti strasti, drugače bom 

predčasno zaključil sejo. 

(Bregar in Merhar se počasi usedeta) 

Tkalčeva: O to pa ne Župan, proračun moramo sprejeti še danes, drugače ne bo 

financiranja iz državnega proračuna. 

Župan: Te vaše pametne pripombe…vedno ob nepravem času. 
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Klunova: (dvigne tablico in nesamozavestno vpraša) Gospod Župan, bi lahko še 

jaz nekaj vprašala…glede proračuna… 

Župan: Klunova a res morate? No, naj vam bo, imate besedo. 

Klunova: Gospod Župan, jaz vem, da se vi zelo trudite in da radi vsem 

ustrežete… sicer sem vam pa tudi jaz večkrat ustregla … 

Župan: Klunova o proračunu govorimo. 

Klunova: Saj, o proračunu sem želela nekaj vprašati. Sem videla, da ste 

namenili veliko sredstev za tiste ceste okoli železnice, pa sem mislila vprašati… 

Tkalčeva: (skoči pokonci in zavpije)… Madonca koliko je že ura, jaz pa še kar 

visim na tej občinski seji. Župan, jaz moram nujno na en sestanek, tako da se 

opravičujem. 

Župan: Kaj, kam, kako? Ja kaj pa proračun? 

Tkalčeva: Jaz tako ali tako ne glasujem, vi pa svoje svetnike poštimajte tako, da 

bo šel proračun gladko skozi, tako kot sva se zmenila. Se vidiva jutri. (odbrzi z 

odra) 

Lovšin: No, pa je odletela tako, kot je priletela. Zdaj jo vidiš, zdaj je ne vidiš… 

ampak vtis pa pusti. 

Ambrožičeva: Tudi vi puščate vtis Lovšin, ampak na našo žalost precej slabega.  

Župan: Svetnice in svetniki, dajmo se že malo umiriti. Če nima nihče več 

nobenih pripomb glede proračuna… 

(Selma gre zada čez oder in z razpršilcem za čisti zrak šprica po odru) 

Japelj: Bi pa še jaz nekaj povedal Župan…če lahko... 

Župan: Japelj, imate besedo. 
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Japelj: Malce sem gledal tale proračun Župan, saj ne veliko, ni bilo časa, ampak 

tisti del, ko financirate nas, vojne veterane…tisoč evrov… Župan, to se mi zdi 

pa osebna žalitev. 

Župan: Japelj, saj jaz bi vam dal več, ampak tista direktorica občinske uprave, 

vam povem, ona je kriva, je vsem vzela in zmanjšala, pa čisto nič me ni 

poslušala. 

Drobničeva: Pa kdo je zdaj župan te občine, vi ali direktorica Tkalčeva? 

Župan: No kaj sem pa hotel, Lovšin jo je pripeljal, jaz sem jo pa zaposlil. 

Lovšin: O tega mi pa ne boš naprtil. Sam si se tako odločil…jaz sem ti samo 

predlagal.  

Henigmanova: Sem vedela, da ni šlo vse po regelcih, ker tole mreženje… 

Merhar: (glasno zahkra in vstane) Mhhhm. Kot sem že rekel, mreženje 

pravzaprav ni tako slaba zadeva, če se tega seveda pravilno lotimo… 

Ambrožičeva: Merhar, za danes ste povedali dovolj, prišparajte kaj še za 

drugič. 

Župan: Svetniki in svetnice, predlagam, da tole točko dnevnega reda 

nemudoma zaključimo in sprejmemo proračun za prihodnje leto. 

Drobničeva: To so pa samo vaše pobožne želje gospod Župan, ker jaz takega 

skropucala od proračuna že ne bom podprla.  

Henigmanova: Pa jaz tudi ne. Da ne omenjam katastrofalno razporejenih 

sredstev, pa odnos zaposlenih do nas, svetnikov. Gospa direktorica si ni niti 

toliko časa vzela, da bi dokončali točko dnevnega reda.  

Ambrožičeva: Tokrat dam pa Henigmanovi in Drobničevi prav, predlagam da 

sejo občinskega sveta obstruiramo. 

(Ambrožičeva, Merhar, Henigmanova in Drobničeva skupaj ponavljajo) 

AHMD: Obstruiramo, obstruiramo, obrstruiramo, obstruiramo… 
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Bregar: …Kaj hudiča pa to zdaj pomeni? 

Merhar: Obstruirati pomeni, da nasprotujemo sprejemu odloka. Značilno za 

obstrukcijo je, da svetniki… 

Ambrožičeva: (vstane) …vstanemo in zapustimo sejo. (Henigmanova, 

Drobničeva in Merhar tudi vstanejo).  

Župan: Pa dajte no, saj ne mislite resno. 

Klunova: (vstane) Sicer pa, če dobro razmislim, grem tudi jaz počasi proti 

domu, mene tako ali tako nikoli nihče ne posluša, kaj imam povedati. 

Japelj: (vstane) Meni je pa doza tudi že popustila, tako da grem na enga ta 

kratkega. 

Župan: (vstane, se približa svetnikom in ves nervozen začne razlagati) 

Poslušajte me no, Mica je vse pripravil (se obrne proti Mici)..a ne Mica ( Mica 

kima)…. danes imam namreč god, pa sem vas hotel po koncu seje malce 

pogostiti… 

(svetniki in svetnice ki stojijo se spogledajo) 

Japelj: Pa imaš kakšno dobro pijačo? 

Župan: Veš da, ta najboljši dolenjski cviček. 

Japelj: No prav, toliko časa bom pa tudi še zdržal.  

Ambrožičeva: No, če imate pa ravno god gospod Župan, se pa res ne spodobi, 

da kar odidemo,  mar ne? (pogleda Henigmanovo in Drobničevo) 

Henigmanova: Ja, če boste pa že vsi ostali, bom pa tudi jaz. 

Drobničeva: Kaj sladkega je pa tudi meni zadišalo, tale seja se že hudičevo 

dolgo vleče. 

(Vsi razen Klunove kimajo in se usedejo nazaj na svoje sedeže. Župan Klunovi 

prikupno pomežikne, zato se  Klunova nasmehne in usede) 
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Župan: No, me prav veseli, da smo končno umirili strasti… (se vrne nazaj za 

svojo mizo) Mica zapiši, da bomo proračun obravnavali na naslednji seji. 

(pogleda po svetnikih in svetnicah) A je prav tako? 

(Vsi kimajo) 

Župan: Veste, saj se tudi jaz ne strinjam s tem proračunom, ampak ko je pa 

direktorica Tkalčeva tako vztrajala….Ampak pred pogostitvijo… vem, da jo vsi 

že težko pričakujete…. pa moramo obdelati še zadnjo točko dnevnega reda, 

takšen je red, saj veste. Torej prehajam na zadnjo točko dnevnega reda,  to je 

točka razno. Kdo želi besedo? 

(Vsi svetniki dvignejo tablice in mahajo Županu. Župan se malce razgleda po 

svetnikih in daje besedo enemu za drugim.) 

Župan: Klunova imate besedo. 

Klunova: Gospod Župan, saj veste, o tem sva že večkrat govorila, pa obljubili 

ste mi… 

Župan: No povejte že enkrat Klunova. 

Klunova: No, tam od naše štale naprej pa do ceste bi res rabili asfalt, veste 

zaradi teh avtomobilov se nam tako praši, da imamo solato čisto belo. 

Župan: Klunova, sem vam že zadnjič povedal, da letos ni denarja za takšne 

investicije, mogoče drugo leto. Vi pa večkrat svojo solato operite, pa ne bo več 

bela. Kdo še?  

(vsi svetniki, ki še niso dobili besede dvignejo tablice)  

Ambrožičeva. 

Ambrožičeva: Gospod Župan, saj veste, da vaše politike ne podpiram, ampak 

tokrat ste me pa pozitivno presenetili. To, da ste organizirali državno proslavo v 

cerkvi, to je vse hvale vredno. Zato predlagam, da bi bile v prihodnje vse 

občinske proslave v tej naši prečudoviti cerkvi, ne pa v tisti grdi, prešvicani 

telovadnici, kaj pravite?  
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Župan: Hvala Ambrožičeva, se bom potrudil po svojih najboljših močeh, da se 

bomo čim več dobivali v tem našem prelepem posvečenem prostoru. Bi še kdo?  

(vsi svetniki, ki še niso dobili besede dvignejo tablice)  

Bregar povejte. 

Bregar: Gospod Župan, priznati vam moram, da imate izjemno dober okus,  tale 

nova direktorice občinske uprave, Tkalčeva,  ima res dobre noge. Bi bila kakšna 

možnost, da bi v naslednji številki Sita objavili kakšno njeno sliko, mislim tako 

celo, lahko tudi čez dve strani. 

Župan: Bregar, vaš predlog  je hvale vreden, se bom potrudil, vem pa, da me 

bodo spet kritizirali. Ta zlobni jeziki bodo spet vrteli, kako je pri izbiri 

direktorice odločala zgolj zunanjost…no pa pustimo to. Še kdo?  

(vsi svetniki, ki še niso dobili besede dvignejo roke)  

No kaj pa vas moti Henigmanova? 

Henigmanova: Javna razsvetljava me moti. Oziroma me ne moti, ker je 

nimamo. Včasih bi šel človek rad zvečer na kakšen sprehod, pa človek sploh ne 

vidi, kam stopi. 

Župan: Henigmanova, ponoči nimate kaj okoli hoditi, doma bodite. Vi ste 

poročena ženska z otroki in poštene ženske so ponoči doma. Kdo še? 

(vsi svetniki, ki še niso dobili besede dvignejo roke)  

Lovšin. 

Lovšin: Župan, saj veš, da sem te vedno podpiral, da te podpiram in da te bom 

tudi v prihodnje mogoče podpiral, kajti jaz sem eden tistih tvojih zvestih 

podpornikov… 

Drobničeva: …podrepnikov!  

Župan: Drobničeva, Lovšin ima besedo. 
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Lovšin:  Hotel sem povedati,  da pogledam stran tudi takrat, ko ne bi bilo treba. 

Ampak, veš Župan, danes ni nič več zastonj. Tudi podpora ima svojo ceno, zato 

me zanima, kako si se odločil glede tiste zadevice, ki si mi jo zadnjič obljubil… 

Župan: Lovšin, molči že enkrat! Zamudil si skoraj polovico seje, sedaj si pa 

najbolj glasen. Sicer pa, če sem obljubil, še nisem dal.   

Lovšin: No, če je pa tako, bom pa tudi jaz razmislil o nadaljnji podpori.  

Župan: (priliznjeno) No, no, nikar tako vihravo Lovšin. Sicer pa, če me spomin 

ne vara,  imaš tudi ti še dolg za nazaj poplačat. Še kdo? 

(vsi svetniki, ki še niso dobili besede dvignejo roke)  

Župan:  Merhar! 

Merhar: (prestrašeno) Ja? 

Župan: Besedo sem vam dal Merhar. 

Merhar: Aja, to. (vstane in si mane roke) No gospod Župan, že zadnjič sem 

vam malce omenil, da bi imeli razstavo Fergusonovih traktorjev na občinskem 

stadionu, pa me zdaj zanima, če nas boste oprostili najemnine za stadion, ki ste 

jo uvedli pred kratkim. Veste Fergusoni so v javnem interesu, saj spodbujajo 

kmetijstvo.  

Župan: Merhar, o tem bova kasneje debatirala, zdaj ni pravi čas. Bi še kdo rad 

kaj vprašal? 

(vsi svetniki, ki še niso dobili besede dvignejo roke)  

 No Drobničeva, sedaj ste pa vi na vrsti. 

Drobničeva: Gospod Župan, jaz tega ne bom več trpela. Koliko časa bomo še 

čakali na pločnik in urejene bankine? Predlagam, da dokler se to ne uredi, en pas 

ceste zapremo, pa naredimo izmenični promet čez našo vas, tako bomo imeli 

drugi pas ceste namenjen izključno pešcem in kolesarjem, kaj pravite?  
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Župan:  Drobničeva,  sem vam že stokrat povedal, da stanujete ob državni cesti 

in da to ni v moji pristojnosti. Če vas kaj žuli glede te ceste,  se kar v Ljubljano 

na ministrstvo obrnite, pa naj vam oni namalajo tiste črte gor in dol.  Še kdo ni 

dobil besede? 

(vsi svetniki, ki še niso dobili besede dvignejo roke)  

Župan: No Japelj, zdaj pa še ti. 

Japelj: Poslušajte me gospod Župan, a res ne bi spremenili tistega odloka o 

delovnem času, pa ponovno odprli gostilne do polnoči, do desetih je jako malo, 

a se vam ne zdi? 

(Miheličeva in Tinček pritečeta vsa zadihana na oder in Miheličeva v grozi 

vpije). 

Miheličeva: Joooj gori, gori! 

Tinček: Res gori! 

Župan: Kaj gori? 

Miheličeva: Vrtec gori! 

Tinček: Ja, vrtec gori! 

Bregar: Kaj? Ta nov, ta lesen vrtec gori? 

Miheličeva: Ne, ta star vrtec gori. 

Tinček: Ja, ta star vrtec gori! 

Župan: Kaj pa blebetate Miheličeva, kako če ta star vrtec goret, saj smo ga 

vendar podrli. 

Miheličeva: Saj, tisto, kar ste podrli in v Zgorje odpeljali, tisto se je vnelo. 

Tinček: Ja, tisto se je vnelo! 
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Henigmanova: Sem vedela, da to niso bili čisti posli, ko se je pa vse tako na 

potiho delalo. 

Bregar: Madonca, nesreča pa res nikoli ne počiva. 

Drobničeva: Kakšna nesreča, to je navadna šlamparija in malomarnost! 

Župan:  (Župan živčno zavpije ) Mica, kaj sediš, takoj po ključe od občinskega 

avta, pa v Zagorje me odpelji. 

(Vsi razen Japlja sledijo Županu z odra, Ambrožičeva je zadnja).  

Ambrožičeva: Ja kaj pa pogostitev in vaš god gospod Župan? 

(Japelj se na svojem stolu razgleduje levo in desno) 

Japelj: Ne vem kam zdaj vsi letijo, kar je zagorelo, bo tudi pogorelo. Ampak, da 

se je moralo pa ravno zdaj vžgati, ko sem že mislil, da bomo gostilne spet do 

polnoči odprli…..(počasi vstane in pogleda proti občinstvu) očitno bom hodil še 

vse do druge seje ob desetih domov. (salutira) Japelj se pokorno odjavlja. (odide 

z odra). 

(Na oder pride čistilka Selma s svojim močotom za čiščenje tal in se postavi na 

sredino odra, prične s čiščenjem tal in nato počasi pogleda proti občinstvu in se 

nasloni na močo)  

Selma: Ste videli kako so govorili i govorili, a nič  dogovorili, uvjek  isto, kad 

bi jaz tako delala,  ništa  ne bi bilo napravljeno.  

Ma ni to hec, vse je res,  a ja, Selma, sam morala da  jih čekam do sada. 

Slovenci kažete počisti, »Selma počisti«, a niko me ne praša,  koliko ur  več 

delam, niko ne praša Selme, dali ima časa da dela do kasno, vsi bi oni mene učili 

kako da delam, a oni ne rade ništa.  

Pa ja, Selma, mogla bi da jih naučim kako se za sabo počisti i kako se napravi 

prava bosanka kafa…..kava, tako pravte Slovenci.  
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Vam povem oni avtomat tam, ne vem  kaj  je ono ali sam sto posto da nije kava. 

Kad se  včas ovak mal počijem i skuham  pravu bosansku  kavu več čujem Micu 

kad viče: » Porkaflik Selma, spet ne delaš!«.  

Eeee gde so časi, kad smo bili skupa  u bratstvu i jedinstvu, tada se drugač  

delalo, počasi,  bez  žurbe, da se  čovek  ne  umori prehitro… no ni takrat  nije 

bilo vse  super  ali barem smo imali dobru kavu.  

E moji Slovenci, radi veliko govorite a još radije drugim kažete kako da delaju.  

Saj ne vem, al  bi še kaj povedala al mogoče  bolš da sam tih i delam svoj posao 

(vzame močo in ga ponovno namoči v vodi) 

Sad sam se sjetila,  zdaj treba da naučim dobro slovensko i da veliko  govorim i 

potem mogoče i ja nekad sednem na enega od tih stolov…to je super plan Selma 

(vzame močo s tal in ko se že skoraj odpravi z odra, še enkrat pogleda 

občinstvo) ……jer zdaj je Slovenija moja dežela. 

 

KONEC 
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KOLOFON 

Naziv dela: 

Občinski svet (politična satira) 

 

Avtorica:  

Andreja Škrabec 

 

Založnik:  

Kulturno umetniško društvo DramŠpil, Kolodvorska 17, 1310 Ribnica 

 

Gradivo dosegljivo:  

 

Kraj izdaje:  

Ribnica 

 

Datum izdaje:  

Oktober  2018 

 

Nosilec avtorskih pravic: 

Andreja Škrabec, Hrovača 62, 1310 Ribnica 

 

 

 

 

 


