
 

 

Josip Jurčič: 

Kozlovska sodba v Višnji Gori 

 

KRATKA VSEBINA:  

 

V Višnji Gori so pred mnogimi leti živeli Lukež Drnulja, njegov kozel Lisec in Andraž 

Slamorezec. Nekega dne, ko je Lukež nabiral listje, mu je kozel pobegnil, ker so ga 

vedno nadlegovali psi in višnjavski otroci. Tekel je in prišel do vrta z lesenim plotom, 

last Andraža Slamorezca, mestnega svetovalca. Kozel Lisec je poželjivo gledal slastno 

solato in zelje, ki sta rasla v vrtu. Ni in ni vedel, kako bi prišel v vrt. To je opazil Andraž 

Slamorezec, ki je ravno popil nekaj kislega mleka za kosilo. Kozla je hotel zmerjati in 

tepsti, ampak ga je Lukež ustavil, ko je iskal svojega kozla. Andraž Slamorezec je tožil 

Lukeža in njegovega kozla. Andraž in Lukež se nista marala, med njima so bile stare 

zamere, zato je bila naloga sodišča še težja. Na sodbo so prišli mestni svetniki, župan 

in sodniki. Niso in niso se mogli odločiti, kdo je kriv. Takrat je prišel mimo berač in 

vedež Flere Krivostegno. Naposled so ljudje sklenili, naj razsodi bistroumnež. Po dolgem 

premisleku se je bistroumnež odločil in razsodil. Kozel naj je devetkrat udarjen po svoji 

senci, Lukež pa je moral vse to gledati z zavezanimi očmi. Andraž Slamorezec je od 

veselja kar poskočil in zavriskal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Vi%C5%A1nja_Gora


UČNI LIST 

Josip Jurčič: 

Kozlovska sodba v Višnji Gori 

 

1. Kje se zgodba odvija? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Koliko časa je kozel čakal na izrek kazni? Utemeljite. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Se vam zdi končna razsodba smiselna? Utemeljite. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Obkrožite nepravilna odgovora. 

a) Vaški posebnež je določil kazen. 

b) Lisca so pretepli. 

c) Drnulja je želel podkupiti člana sodnega zbora. 

č) Sodni zbor je odločil o usodi kozla. 

d) Kozel je opazoval sosedovo zelje. 

 

5. Rešite dopolnjevanko in dobili boste literarno zvrst/vrsto, v katero uvrščamo besedilo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vodoravno: 

1. V besedilu prevladuje ______. 

2. Drnulja se je pred sodbo zanašal na kozlovo ______. 

3. Josip Jurčič se je rodil na ______. 

4. Dogajanje v odlomku se je odvijalo pred ______. 

5. V besedilu je veliko ______. 

6. Kazen je določil ______. 

7. Lisec je bil tepen po svoji ______. 

8. Komičnost lahko avtor doseže z besedno, situacijsko 

ali ______ komiko. 

9. Kozlovo vedenje je motilo ______. 

     

        

       

       

         

     

     

         

          



ZAPIS V ZVEZEK 

 

Josip Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori 

 

 Književne osebe oz. liki:  kozel Lisec, Lukež Drnulja, mestni svetovalec Andraž 
Slamorezec, sodnik Pavle Zaropotaj, starešina Gobežel, starešina Žužnjal, Flere 
Krivostegno, Kašopihar, Lasač, Črmaž 
 

 Dogajalni prostor: mesto Višnja Gora, hrib Peščenjak zunaj mesta 
 

 Dogajalni čas: v starem času 
 
 

Kozlovska sodba v Višnji Gori  je humoreska (krajša šaljiva pripoved). 

 
HUMORESKA  = krajša šaljiva pripoved. 
 

- Kritična oz. zbadljiva je do slabih navad ljudi. Ljudje in njihova dejanja so prikazana 

v smešni, a ne žaljivi luči. 

- Je vedra pripoved, ki hoče v bralcih vzbuditi dobro voljo. 

- Prevladuje smešnost oz. komična perspektiva, to je poseben pogled na dogajanje, 

stvari, skratka na vse okrog nas. 

 
 
Humornost v besedilu lahko dosežemo s/z: 
 

o samimi junaki (smešen videz, značaj, obnašanje), 
o dogodki (nesmiselni, nevsakdanji položaji, v katerih so se junaki znašli), 
o besedami (smešni izrazi, besedne zveze, stavki, šaljiva imena, pretiravanje v 

izražanju). 

 

 

Podatke o Josipu Jurčiču si izpiši iz berila ali jih poišči na spletu. 

 

 



 

 

 

 

 

 


