
PO SLEDEH SPOMINOV - DOKUMENTARNI FILM OB 60. OBLETNICI ZGRADBE 

OSNOVNE ŠOLE GORNJI PETROVCI  

7. 2. 2022 je OŠ Gornji Petrovci praznovala 60. obletnico zgradbe OŠ Gornji Petrovci. Ob tej 

priložnosti smo v sodelovanju z Jožetom Glažarjem posneli dokumentarni film Po sledeh 

spominov, v katerem predstavljamo najpomembnejše dogodke iz naše preteklosti. Posneti film 

tankočutno, iskrivo in pristno ponazarja utrip življenja na OŠ Gornji Petrovci nekoč in danes. 

Idejna zasnova in scenarij - Breda Kerčmar 

Režija - Jože Glažar 

Pri pripravi dokumentarnega filma so sodelovali učenci in učitelji OŠ Gornji Petrovci ter 

- Aleksander Ružič, upokojeni učitelj, 

- Aleksander Kerčmar, upokojeni zobozdravnik, 

- Jožef Kuronja, nekdanji učenec, 

- Gizela Špilak, nekdanja učenka, 

- Franc Šlihthuber, župan, 

- Johann Laco, ravnatelj. 

 

 

DRAMSKI KROŽEK & OTROŠKI PEVSKI ZBOR OŠ GORNJI PETROVCI 

 

Dramski krožek obiskujejo učenci 3., 4. in 5. razreda, skupaj 14 učencev, katerim se pridružuje 

10 pevcev otroškega pevskega zbora.  

Nekateri učenci krožek obiskujejo že več let, drugi so se pridružili v letošnjem šolskem letu. 

Vsakega, ki si želi nastopati, sprejmemo medse in se vsi skupaj potrudimo, da čim prej ujame 

tiste, ki so že "stari mački". Učenci se z veseljem udeležujejo vaj, radi improvizirajo na odru in 

se vživljajo v različne vloge. Še posebej obožujejo kostume in masko. Če pa celotno 

dogodivščino na odru spremlja še glasba in skupina pevcev, je toliko bolj veselo in zabavno.  

Dramska igra: Zelena je zakon 

Avtor: Slavica Trkam 

Priredba: Melita Bračko Hakl 

Avtor besedil pesmi: Janja Lamovšek 

Glasba: Luka Ščavničar 

Kostumi: Renata Koltaj 

Tehnična oprema: Ludvik Novak 

Kratek opis predstave: 

Igra govori o življenjskih problemih, ki jih slika današnja družba, ko hočemo biti popularni, 

zabavni in nekaj posebnega. Daje nam občutek, da tisto, kar smo, ni dovolj dobro in da moramo 

biti za vsako ceno drugačni, kar pa morda ni vedno najbolje. Naše vsakodnevne življenjske 

situacije nam na odru slikajo živali: pikapolonice, mravlje, kobilice, štorklja, hrošč in 

metuljčica, ki nam skozi potek zgodbe prikažejo, da je najbolje biti takšen kot si, saj si 

prijateljev ne boš pridobil z obleko, temveč s srcem. 
 

Igrajo: Evelina Zupančič, Larisa Andrejek, Lana Kornhausler, Hana Andrejčak, Leo Gorenji, 

Kaja Malačič, Milada Džuban, Samanta Kisilak, Lorena Žido, Eva Bencik, Mojca Horvat, Ana 

Gašpar, Tine Časar, Taira Šeruga. 
 

Pojejo: Nejc Andrejek, Brin Lenarčič, Vid Ceiger, Nika Gorenji, Rok Flegar, Brin Orešek, Teo 

Kardoš, Špela Sinic, Živa Sinic, Astrid Krachler.  

 

Mentorja: Melita Bračko Hakl in Luka Ščavničar 

 


