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V igri nastopajo: 

Napovedovalec: Emma Mahmutović 

Sin Matija: Jan Pipp 

Oče: Matic Eržen 

Mama: Manca Kovačič 

Muca Maca: Manca Kovačič 

Veverička: Liza Vraničar 

Voznik avtobusa: Matic Eržen 

Oskrbnik v zavetišču: Liza Vraničar 

Veterinar: Matic Žakelj 

 

Glasba: Neca Falk (Muca Maca) 

Avtor zgodbe: Emma Mahmutović 

 

Lutke: ga. Vanja Hudolin 

Scena: Skupina FLL 

 

IMETI HIŠNEGA LJUBLJENČKA JE 

VELIKA ODGOVORNOST IN ŠE 

VEČJA OBVEZNOST! 

 

MAČKE JE POTREBNO 

STERILIZIRATI ALI KASTRIRATI, 

DA SE IZOGNEMO 

NEZAŽELJENIM MLADIČEM. 

 



Uvodne besede: 

Jernej glasba 

Zagotovo vsi poznate kakšno pravljico v kateri nastopajo živali? Jaaaa, seveda poznamo… Sapramiška, 

Muca Copatarica, Maček Muri, Volk in sedem kozličkov in še bi lahko naštevali… 

Pa si je mogoče kdo od vas že kdaj zaželel, da bi imel doma čisto pravo žival? Recimo majhnega, tigrastega 

mucka, ali pa takega posebnega, postavnega kužka, ali pa belega, puhastega zajčka? 

Pa vi veste, da je imeti žival velika odgovornost in še večja obveznost? 

 

SCENARIJ: 

Jernej glasba 

Sin Matija: Mami, mami, zdaj, ko sem star že deset let ali bi lahko prosimmmm dobil muco za rojstni dan? 

Mami: Ne, mislim, da smo se o tem že pogovarjali! 

Oče: Daj no draga, saj je samo majhna mačka. 

Mami: Ne, vidva se sploh ne zavedata, koliko obveznosti, dolžnosti in stroškov to prinaša… Sta pozabila, 

kako je bilo s sosedovo malo muco. Najprej je bila mala muca, ki jo seveda niso dali sterilizirati, naslednje 

leto pa so že imeli 6 mladičkov, čez par mesecev, pa še 4. Vsi pa vemo, kako se je to končalo… Pa to še ni 

vse, Matija ti sploh veš, da boš za muco moral skrbeti približno 15 let, saj tako dolgo živijo. Boš sploh toliko 

časa še živel doma? In na koncu bom spet jaz morala poskrbeti za njo! 

Oče: Kaj je s teboj, saj ne bomo imeli živalskega vrta, ampak le majhno, mehko, ljubko muco. 

Mami: No prav, ampak jaz za njo ne bom skrbela, vidva pa se odločita sama, če sta pripravljena prevzeti te 

dolžnosti in obveznosti… Naj vama samo še to povem, da je sterilizacija muce ali pa kastriranje mačka draga 

stvar in kar odprita denarnici, saj to stane gotovo več kot 50 EUR (mama odide z odra). 

Sin Matija: Jaaa oči, super, ti si najboljši! 

Oče: Ja, ja, kakor koli že! Samo, da boš res za njo lepo skrbel in jo redno peljal na vrt, res ne bi rad imel težav 

z mamo, da nam bo tvoja majhna žverca uničila sedežno garnituro ali bog ne daj se podelala v kakšnega izmed 

maminih čevljev. 

Sin Matija: Ja, ja oče… Zdaj pa hitro pojdiva, se bojim, da se boš še ti premislil (oče in sin odideta z odra). 

Jernej glasba 

Sin Matija: Mami, mami, poglej, kaj ni lepa… 

Mama: Ja zelo… Sta kupila hrano, igrače, mačje stranišče, ovratnico, pa sta jo sploh peljala k veterinarju? 

Sin Matija: Ja no mami… Pila bo mleko, druge hrane pa sploh ne rabi, saj je še tako majhna, igrala pa se bo 

z mano. Stranišča pa tudi ne rabi, saj imamo tako zelo velik vrt, pa še sosedje imajo ogromen vrt... 



Mama: Sta bila pri veterinarju? Saj je ja potrebno mačko sterilizirati ter cepiti, lahko bi jo pa tudi čipirali. 

Sin Matija: Ne, nismo bili… Ali je to tako zelo potrebno? Saj je videti zelo zelo zdrava muca. 

Mami: Seveda je potrebno, da jo peljeta k veterinarju in to bosta tudi storila. 

Oče: Nehaj no, vse veselje boš pokvarila. Ob priliki jo bomo peljali k veterinarju. 

Mami: Dobro, dobro, saj sem rekla, da se ne bom vmešavala v to mačko. Samo tudi, ko bodo težave, se ne 

obračajta name! (mama odide) 

Sin Matija: Oh, ta naša mami, vedno komplicira… 

Jernej glasba 

Napovedovalec: Muco Maco so res odpeljali k veterinarju, ki jo je pregledal, steriliziral, cepil ter dal še tablete 

proti prebavnim težavam. Ko je veterinar izstavil račun v višini 100 EUR, je bilo očetu kaj hitro žal, da so se 

odločili za muco. 

(Na poti domov.) 

Oče: Muca Maca je pa res velik strošek, mogoče je pa mama imela res prav… 

Sin Matija: Ati, saj veš, da ima mami vedno prav… 

Oče: Ja, ja… 

Jernej glasba 

Napovedovalec: Otrok se je z mucko, ki so jo poimenovali Muca Maca zelo dobro razumel, tudi skrbel je za 

njo, vse dokler ni dopolnil 11 let. Takrat pa si je za rojstni dan zaželel računalnik. Starši so mu z veseljem 

ustregli in Muca Maca je bila prepuščena sama sebi. Glede na to, da Matija več ni skrbel za mačko so se 

odločili, da jo odpeljejo na bližnjo kmetijo in tam kar pustijo. 

Muca: Joj, kje pa sem? Kje pa so vsi? Matija, Matija! Mjaw, mjaw ali me kdo sliši? 

Veverica: O, kdo pa si ti? In od kod si prišla? Nekam neznana se mi zdiš. 

Muca: Jaz sem Muca Maca in najraje imam svojega Matijo, ki pa me je zgleda pozabil tukaj. 

Veverica: Kakšno ime Muca Maca (pove v smehu)… Ja in spet ena tistih mačk, ki misli, da so jo pozabili… 

Pustili so te tukaj, draga Muca Maca, ker ne želijo več skrbeti zate, tako kot že nešteto mačk prej… 

Muca: Kakšne traparije pa klatiš, veverica! Mene ne bi nikoli pustili samo nekje… Le kaj naj naredim 

veverica? Pomagaj mi! 

Veverica: Ne vem, počakaj da pomislim… Jaz bi šel kar domov, saj zagotovo veš kje si doma. 

Muca: Ja, no približno… V hiši z velikim vrtom in mojim Matijem. 

Veverica: No, potem se pa kar odpravi… Pa glej, da te ne bo srečal kakšen pes, to bi znalo biti nevarno. 

Muca: Hvala ti, prijatelj moj in adijo. 

Veverica: Naj me koklja brcne, če bo tale prišla nazaj domov. 



Jernej glasba > Muca:  

La la la, le kje sem jaz doma? 

Le le le, le kje je Matija ta, ki me rad ima? 

Matija Mataja, ki kašo meša, 

svojo Muco Maco gotovo že pogreša… 

Ahh že dva dni tavam okoli, lačna sem, izmučena, strah me je, sami neznani ljudje so okoli mene. Rada bi šla 

domov, kjer so me imeli radi. 

Voznik avtobusa: Danes je na avtobusu res malo ljudi… Oh, pa tako vreme imamo danes… Ojoj, kaj pa je 

to.. Ne, pazii!!!!! (hupanje avtomobilov) Ojoj muc, muc ali me slišiš muc… Poklical bom veterinarja. 

(pride veterinar in pregleduje muco) 

Veterinar: Muca je utrpela lažje notranje krvavitve in zlom zadnje noge, na žalost ni čipirana, zato ne bomo 

mogli ugotoviti kdo je njen lastik. Revica saj je tudi podhranjena in premražena, gotovo že več dni ni jedla… 

Prosili bomo, če jo v zavetišču vzamejo. 

Oskrbnik v zavetišču: Seveda jo bomo sprejeli, mucka bo pri nas na varnem, ko bo okrevala, ji bomo poiskali 

novega lastnika, ki bo bolj odgovoren od prejšnjega in bo za njo lepo poskrbel. 

Veterinar: Tako je tudi prav, vedel sem, da se lahko zanesem na vas… Mucko smo oskrbeli in cepili ter 

čipirali, tako, da z njo ne boste imeli nikakršnih težav. 

Oskrbnik v zavetišču: V redu, če bomo kaj potrebovali vas pokličem. 

Veterinar: Seveda, seveda. 

Jernej glasba 

Muca: Kje pa sem? In koliko mačk je okoli mene… 

Vsi: mijaw, mijaw 

Oskrbnik v zavetišču: Pa si se le zbudila… O kako si lepa, zdaj bomo mi poskrbeli za tebe, nič se ne boj in 

ni ti treba biti tako preplašena… 

Napovedovalec: Čez nekaj mesecev je Muca Maca dobila nov dom, pri drugi družini, ki bo za njo poskrbela 

tako, kot bi to moral že Matija in njegova družina. > Jernej glasba 

 

 

 

 

 

V ta projekt je vključenih več kot 80, držav po vsem svet, in prav vse se letos 

ukvarjajo z tem, kako bi izboljšali odnose med ljudmi in živalmi. Z našo akcijo 

osveščamo in iščemo nove rešitve za boljše odnose med ljudmi in živalmi. 

Pri izvedbi akcije sta nam pomagali Klinika Loka in Veterinarska ambulanta 

Trata.  

Šolska skupina LegoHRČKI: Emma Mahmutović, Jan Pipp, Jernej Dolenc, 

Manca Kovačič, Filip Gros, Simon Bukovšek, Matic Eržen, Liza Vraničar, 

Matic Žakelj,  Martin Janežič in g. Matjaž Pintarič 

 


