
MOŠKI PEVSKI ZBOR POLŠNIK 
OB 45-LETNICI DELOVANJA 
in Kulturno društvo Pavle Voje Polšnik 
predstavljata spevoigro v treh dejanjih

Polšnik, 25. 01. 2020

ALI STE VEDELI?
Letos praznujemo 110 letnico prve uprizoritve 
 operete Kovačev študent na slovenskem (1910).
Na Polšniku smo jo prvič izvedli leta 1988.
Po 32 letih ponovno nastopa 6 pevcev: 
Anton Tori, Zvone Jelenc, Anton Korimšek, 
Jože Kos, Slavko Kos in Darko Repovš. 
Anton Tori igra isto vlogo, kot jo je pred 32 leti.
Januarja 2020 je bila predpremierno uprizorjena 
glasbeno - pantomimična opereta pred polno 
dvorano v Banovcih.
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1. dejanje
Kovač Vlecimeh je poslal sina Janeza na Dunaj v 
visoke šole, saj mu želi boljše delo in slajši kruh, 
kot ga ima sam. Janez pa je ubral drugačno pot 
– v šoli se ne počuti dobro, učenje mu ne gre v 
glavo in izgubil je voljo, da bi postal »kaj več«. 
Najraje s svojimi prijatelji prepeva in popiva po 
gostilnah. Domov pošilja žalostna pisma, v katerih 
neprestano prosi za denar. Ob zadnjem pismu pa 
očetu vsa stvar postane sumljiva, zato se odpravi 
na Dunaj, da se prepriča, kaj v resnici počne Janez.
 

2. dejanje
Kovač na Dunaju išče Janeza v stanovanju, a 
tam ga ni. Hodi po ulicah in trgih ter preiskuje 
gostilne. Iz gostilne zasliši Janezovo petje. Skrit 
opazuje in prisluškuje Janezovemu veseljačenju. 
Ves jezen razžene družbo, Janeza pa odpelje 
domov, da se v kovačiji nauči drugačnega posla.

3. dejanje
Janez v očetovi delavnici obuja spomine na 
študentske dni. Oče ga zadovoljno opazuje. 
Sredi dela Janeza presenetijo obiskovalci, ki 
jih ne prepozna. Ko se mu predstavijo, spozna 
svoje prijatelje z Dunaja. Vsi so veseli snidenja, 
zadovoljni so s poklici in vsem, kar so dosegli. 
Zadovoljen pa je tudi oče Vlecimeh in druščino 
pogosti z domačo kapljico. 

Glasba: Vinko Vodopivec 
Besedilo: Ivan Kovačič

Janez (kovačev sin): Žiga Tori
Vlecimeh (kovač): Aleš Bregar
Žan (poštar): Anton Tori
Meta (kovačeva žena): Vida Sladič
Krok (študent): Tomaž Vozelj
Žejko (študent): Jože Kos
Mucek (študent): Anton Lokar
Pevka na Dunaju: Petra Kos
Zbor: Anton Korimšek, Slavko Kos, 
Berto Završnik, Zvone Jelenc, 
Darko Repovš, Stane Kmetič 

Umetniški vodja MoPZ Polšnik: Žiga Tori
Klavirska spremljava: Ana Tori

Režija: Mateja Sladič Vozelj
Kostumi in maska: Katja Poznajelšek
Scena: Učenci OŠ Šmartno (mentorica 
Brigita Škrabanja), Slavko Kos, 
Jože Kos (Mizarstvo Kos)

Gostje: Folklorna skupina Javorje 
(vodja Ida Dolšek)


