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Skrivnostno izginotje 

Ljubljana, 14. 6. 1824 – Veliko okoliških medijev poroča o tragediji, ki se je 

prejšnji teden zgodila na bregu Ljubljanice blizu Starega trga. Poročajo, da je 

tam izginila razvpita Urška, gostilničarjeva hčerka. Preiskava še poteka.  

Urška, gostilničarjeva hči, se je 9. 6. 1824 udeležila plesa na Starem trgu. Kot vedno 

so se zbrali stari in mladi in bilo je veselo. Priče so povedale, da se je plesa udeležil 

tudi neki neznanec, ki ga do takrat še nobena od prič nikoli ni videla. Bil naj bi postaven, 

lep in zapletel se je tudi z najlepšo Ljubljančanko Urško. Očividci so povedali, da jo je 

vprašal za ples, in nato sta zaplesala. Njunega plesa ni znala opisati nobena od prič, 

pravijo le, da je bilo neverjetno. G. Prešeren, udeleženec plesa, je na vprašanje o plesu 

odgovoril: »Plesala sta, kot bi ju nosil vihar.« Ker so godci od presenečenja obnemeli, 

je sumljivi neznanec priklical vihar in nevihto. Ob taki glasbi naj bi potem plesala Uršika 

in Povodni mož, kot so priče kasneje poimenovale neznanega mladeniča. Spuščala 

sta se po bregu in preden sta planila v valove, se je Urška želela rešiti prijema 

neznanca, a ta jo je potegnil s seboj v Ljubljanico, so še povedali udeleženci plesa. 

Izjavo so dali tudi ribiči, ki pravijo, da se je v valovih Ljubljanice videl vrtinec. Policija 

zdaj zavzeto preiskuje kraj dogajanja. Razkrili so nam, da so najverjetneje ugotovili, 

od kod izhaja osumljenec. Ena od prič je namreč povedala, da je slišala neznanca reči 

Urški, da je zanjo slišal tam, kjer se Donava pridruži Savi. Po tem policija sklepa, da 

osumljenec prihaja iz bližine Beograda, saj je tam izliv reke Save v Donavo. Eden od 

policistov nam je povedal, da so našli odtise stopal tam, kjer sta izginila Urška in njen 

plesalec. En par stopal naj bi bil čudne oblike, podobne plavutkam. Naš novinar, ki se 

je pogovarjal z glavnim policistom, nam je povedal, da tudi iz naših sosednjih držav 

poročajo o podobnih dogodkih. Kaj več za zdaj še ne vemo. Urška je imela nazadnje, 

ko so jo opazili, na sebi svečano obleko za na ples, obute pa je imela lepe plesne 

čevlje. Če jo kdo opazi, naj to sporoči mestni policiji.  

I.K. 

Preberite tudi: POROČILO INŠPEKTORJA  

Urška, gostilničarjeva hči, je izginila 9. 6. 1824 okoli osme ure popoldan. Izginila je v 

družbi še ne identificiranega neznanca. Neznanec je neznane vrste, glede na stopala 

sklepamo, da je pol človek, pol povodni mož. Ima namreč stopala v obliki plavutk. 

Verjetno izhaja iz bližine Beograda, to sklepamo iz pričevanja enega od očividcev, ki 

je poslušal osumljenca, ko je zapeljeval Urško. Ribiči, ki so se udeležili zaslišanja, 

poročajo o vrtincu v valovih Ljubljanice. Lahko da je posledica neznančevih moči. 

Udeleženci plesa pripovedujejo tudi, da je priklical grom in veter. Ne vemo točno, če to 

drži. Sicer pa tudi iz sosednjih držav poročajo o podobnih incidentih. Po navadi se ti 

neznanci znašajo nad najlepšimi, a tudi najbolj prevzetnimi dekleti. To drži tudi v 

Urškinem primeru, saj naj bi bila po pričevanju njenih najbližjih moških in fantov zelo 

prevzetna in vihrava. Sestavili smo natančen popis dogodkov iz tistega dne, zaslišali 

smo vse udeležence plesa, njeno mamo in očeta, nekatere ribiče in njene najbližje 

ljubimce. Na žalost nismo izvedeli še nič konkretnega, vendar lahko sklepamo, da 



Urška skoka v Ljubljanico ni preživela. Če veste ali opazite kar koli sumljivega, prosim, 

prijavite policiji.  

(inšpektor Janez Novak) 

 

Ivana Kramarič, 8. c 

 

O, Vrhnika! 

 

O, Vrhnika, o, Vrhnika, 

moj ljubi domači kraj. 

Vedno znova se tja vračam, 

po ulicah obračam, 

lepote vrhniške opazujem, 

grdobije pa kaznujem. 

 

O, Vrhnika, o, Vrhnika, 

lepa že od nekdaj si bila, 

najlepše hiše si imela, 

najlepše pesmi si nam pela. 

 

O, Vrhnika, o, Vrhnika, 

moje ljubo mesto, 

ki vidim ga čez cesto, 

za hribovjem 

v sončnih žarkih ujeto. 

 

Luna Nagode, 8. a 

 

 

 

 



O, Vrhnika! 

 

O, Vrhnika, ta prečuden kraj, 

ti, ki nekoč bila si raj, 

zdaj tako hočem te nazaj. 

 

Ti, ki polna si narave, 

zaslužiš si čistoče prave, 

ti, ki polna si kulture prave, 

pa nimaš več stare slave. 

 

Ljubljansko barje je tvoja domovina, 

vendar nisi tu edina, 

najlepša si med njimi, 

ne počutim dobro se v tujini. 

Tilen Geohelli, 8. c 

 

 

Povodni mož 

 

Saj veste, kakšen je ta svet, 

bistvo lajfa je internet. 

Ampak Facebook ni za šalo, 

Urška tam ima pohvalo. 

Sledilcev ima sto in več, 

saj fenov ni nikol’ preveč. 

Res je lepa - tu ni kaj, 

a Urška grd ima značaj. 

Pa en tipček ji sledi, 

ki Urški všeč je kar za tri, 

ker Urška lepo ima postavo, 



tipček lajka vsako objavo 

in napiše v komentar: 

“Bi šla z mano kdaj v bar?” 

Urška sprejme povabilo. 

Si nadene dolgo krilo, 

se nadišavi ter naliči 

in lase si pokrtači. 

Se dobita ob Ljubljan’ci, 

kjer jo znanci in neznanci 

gledajo, ko da je zares 

bitje, tako iz nebes. 

Govorita in kramljata, 

se zabavata, afnata, 

ko pa ura polnoč bije, 

se počasi v noč zavije, 

skupaj vstaneta in gresta 

še na drugi konec mesta. 

Ker Urško hoče imet’ vsak, 

ji reče, da ima on avto tak, 

ki je hud in hitro pelje 

in da vse pred sabo zmelje. 

Urško vožnja res zamika, 

peljat gresta se in pika. 

Skoči not in že drvita, 

v hrušču avta sta ovita. 

A Urški hitro je slabo, 

saj gas se stiska premočno. 

“Naj se ustavi!” zakriči, 

a avto le naprej drvi. 

Tipček pravi: “Se mudi,” 

in da poti nazaj več ni. 



Tako je Urška v avtu ostala 

in se kdo ve kam odpeljala, 

kajti to je bilo to, 

in nazaj je več ne bo. 

Zarja Kisel, 8. b 

 

O, Vrhnika 

 
O, Vrhnika, najlepša si dežela, 
od nekdaj si žarela, 
v mojem srcu vedno boš živela. 

 

 
Prelepi potoki, gozdovi in hiše, 
temu mestu dobro se piše. 

 

 
Še v teh groznih časih, ko grozi nam korona, 
to zabavna je cona, 
brez kršitve zakona. 

 

 
Tu živim že od mladih let 
in še zdaj imam vsak dan nekaj novega za počet 
ter nimam namena drugje kot tukaj živet. 

 

 
Bor Božnik, 8. d 

 

Pozdravljeni! 
 

 
V eni izmed nalog za samostojno delo pri kulturnem dnevu je bilo tudi, da naredimo 
predstavitev o 

Francetu Prešernu. 

V spodnji povezavi vam pošiljam svoj video: 

 
https://youtu.be/AP39t8nd4pI 

 

Lep pozdrav 

Ajda Jelovšek, 8.c 
 

https://youtu.be/AP39t8nd4pI

