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V celotni horjulski 
občni je dom starejših 

občanov po javno 
dostopnih podatkih o 

okužbi s koronavirusom, 
predstavljal največji del 

okuženih v Horjulu. 

Mesec dni pozneje smo v 
pogovoru z vodilnimi v domu 
ugotovil, da se je stanje bistve-
no izboljšalo. 

Od tretjega aprila dalje niso 
imeli niti ene nove okužbe, kar 
pomeni, da so vsi strogi ukrepi 
obrodili sadove. Res je bilo tež-
ko živeti s strogimi omejitvami, 
se v dolgih dnevih zadrževati v 
sobah in tudi živeti v dvomu ali 
bodo v domu uspeli zajeziti ši-
ritev bolezni. A vsi stanovalci si 
lahko sedaj oddahnejo. Ukrepi, 
ki so se začeli že 22. februarja, 
ko so zaprli dom za vse obi-
skovalce in hitra vzpostavitev 
zaprtega Covid oddelka, so bili 
morda ključni, da se bolezen 
ni razširila. Kljub vsemu se je 
virus uspel prikrasti v dom kar 
priča o tem kako nalezljiv in tr-
dovraten je. Vodja zdravstvene 
nege in namestnica direktorja 
centra starejših v Horjulu Sla-
vica Vekič je ob tem dejala: “S 
stanjem v domu sem zadovolj-
na, saj v zadnjem mesecu dni 
nismo zaznali nobene nove 
okužbe. Torej sedaj, sredi maja, 
imamo v covid oddelku v na-
šem domu 5 stanovalcev, kar 
je v primerjavi s številom pred 
enim mesecem, ko je bila šte-
vilka preko 20, zelo dobro. Tudi, 
ko smo nazadnje jemali brise 
(14. 5., op. avtorja), so rezultati 
pokazali le še sled okužbe. To 
sicer pomeni, da so uradno še 
vedno vodeni kot okuženi, je 
pa le še vprašanje časa, morda 
tedna dni kdaj bodo tudi ti sle-
dovi bolezni dokončno izveneli. 

Tudi izmed naše ekipe imamo 
le še eno zaposleno, ki mora 
ostati doma, dokler ne bodo 
rezultati brisov negativni. Torej 
vsega skupaj pet stanovalcev in 
ena zaposlena.”

Po predvidevanjih in v koli-
kor ne bo neljubih presenečenj 
bodo do konca maja vsi zapo-
sleni in vsi stanovalci negativni 
na testiranje. Do preklica seve-
da ostajajo v veljavi vsi strogi 
predpisi glede obiskov in stikov 
med stanovalci in sorodniki, 
izjemen poudarek je na vzdr-
ževanju higiene in rednega raz-
kuževanja ter ohranjanja var-
nostne razdalje. Do nadaljnjega 
ostaja na vhodu tudi razkuže-
valna postaja skozi katero mora 
ob vstopu vsak zaposleni, ki 
pride v dom. Resda vse skupaj 
izgleda kot prizor iz kakšnega 
znanstveno fantastičnega filma 
a bolj pomembno je, da UV-C 
sterilizacija učinkuje. 

 
Besedilo in foto 

Peter Kavčič 

V zadnjem mesecu je delo 
na občini teklo naprej ne gle-
de na vse omejitve in lahko 
rečem, da sem ponosen na 
sodelavce, ki uspešno vodijo 
vse projekte. Kljub temu, da 
je bila občina zaprta za obi-
ske, smo bili ves čas dosegljivi 
na telefone in preko elektron-
ske pošte. Tako je delo lahko 
dokaj nemoteno teklo naprej. 
Trudimo se, da odprte pro-
jekte čim prej realiziramo, 
da se dokumentacija uredi in 
bomo lahko začeli z delom na 
terenu. Za vas bo občina po-
novno odprta od ponedeljka 
18. maja dalje. Naprošam pa 
vas, da prihajate le, če je zares 
nujno in če se vaše zadeve ne 
da urediti preko telefona ali 
elektronske pošte. Sestanki z 
odgovornimi za posamezne 
resorje bodo potekali v avli 

občinske stavbe. Vsem šolar-
jem, ki se bodo vrnili v šolske 
klopi in vzgojiteljem ter učite-
ljem, želim čim boljši ponovni 
začetek. Žal vas moram tudi 
obvestiti, da bomo morali 
letos prireditev ob občin-
skem prazniku odpovedati. 
Še vedno velja prepoved zbi-
ranja večjih skupin in takšna 
prireditev zato ni izvedljiva. 
Kljub temu vam voščim vse 
dobro za praznik naše ob-
činske samostojnosti. Na to 
smo lahko ponosni. S trdim 
delom in sodelovanjem smo 
v tem času postali uspešna in 
perspektivna občina z ureje-
no infrastrukturo in visoko 
kakovostjo življenja v čistem 
okolju. 

 
Župan, Janko Prebil

Županova beseda 

Življenje po 
epidemiji

Spoštovane občanke in 
občani, veseli me, da so ukrepi, 
ki smo jih uvedli v boju proti 
širitvi koronavirusa uspešni. 
Življenje se počasi a vztrajno 
vrača v bolj normalne tirnice. 
Pri tem je pomembno, da 
upoštevamo navodila, ki jih 
država določa ob postopnem 
sproščanju omejitev.

Knjižnica Horjul, 
podružnica Ljubljanske 
mestne knjižnice, je 
odprta in na voljo za 
izposojo knjig. 

 
Ob vstopu je do preklica ob-

vezna uporaba zaščitne maske, 
pri vratih pa si razkužite roke. 

Knjige, ki jih vračate odložite 
v za ta namen postavljeno ve-
liko škatlo pred pultom in od 
knjižničarja prevzamete naro-
čene knjige. Vsa naročila knjig 
so možna po internetu ali po 
telefonu. Knjige ob vračilu v 
knjižnico postavijo za 7 dni v 
karanteno, da ni možnosti pre-
našanja virusa. Domov lahko 

odnesete tudi ‘mačka v žaklju’, 
vrečko s štirimi knjigami, kate-
rih naslovov seveda ne poznate. 
Vsi paketi mačkov v žaklju so 
prilagojeni starosti in interesu 
bralcev, zato bo odločitev vse-
eno lažja in predvidljiva. 

Poletni obratovalni čas 
velja od ponedeljka, 11. 

5., do sobote, 22. 8. 2020. 
Knjižnica Horjul bo v tem 
času obratovala po spodjem 
urniku:

SREDA: 12.30-19.00
PETEK: 8.00-15.00

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Kljub oteževalnim 
okoliščinam v zadnjem 

mesecu, večina 
projektov in investicij v 

občini teče dalje.

V začetku maja smo v ob-
čini postali bogatejši za novo 
posodobitev in ureditev ce-
stne infrastrukture. 

Na Koreni se je asfaltiralo 
in uredilo 70 metrov ceste 
z uvozom na dvorišče tam-
kajšnje domačije. Ob tem se 
je uredil tudi status ceste in 

ukinilo javno dobro na drugi 
strani. Vse to se je seveda ure-
dilo s soglasjem domačinov 
in hkrati omogočilo, da se 
bo preneslo cesto, ki je kate-
gorizirana, v dejansko stanje 
katastra. Na občini s tem na-
daljujejo poslanstvo h katere-
mu so se zavezali, da uredijo 
statuse zemljišč in cest ter s 
tem odpravijo napake, ki so se 
dogajale v zadnjih desetletjih.

 
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Knjižnica Horjul obratuje po 
poletnem režimu

V domu starejših le še 
sledovi okužbe z virusom

Slavica Vekič pravi, da je z auspešen boj z virusom zaslužen 
vsak stanovalec in zaposlen v domu starejših v Horjulu.

Razkuževalna postaja.

Nov asfaltiran 
odsek ceste na 
Koreni
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Pisateljica, prevajalka 
in urednica Kristina 

Brenk je s svojim 
delom pustila velik 
pečat v zgodovini 

slovenske kulture in 
književnosti. 

Marsikatero njeno delo spo-
roča kako je ljubila domači kraj 
in domačijo kjer je odraščala. 

Žal je njena rojstna hiša v za-
dnjih letih začela propadati in 
vedno bolj je postalo jasno, da 
potrebuje obnovo. Na občini 
Horjul so zaznali to težavo in 
se dogovorili za odkup hiše, ki 
stoji na zelo zanimivi lokaciji v 
starem centru Horjula. V ra-
zvojnem načrtu je tudi ureditev 
tega dela mesta, ki mu na obči-
ni želijo v prihodnje posveti več 
pozornosti in poskrbeti za ure-
ditev. Tako se je pokazala prilo-
žnost, da se v tem delu rojstna 
hiša odkupi, sanira in preuredi 
v manjši etnološki muzej. Sama 
hiša ima zanimivo zgodovino, 
nenazadnje je bila v njej celo 
pekarna. Župan Janko Prebil 
je dejal, da razna kulturna dru-

štva in skupine, ki se ukvarjajo 
z zgodovino in kulturno de-
diščino potrebujejo prostore 
za svoje dejavnosti. Prav zato 
je bil to eden od pomembnih 
vzvodov pri odločitvi za nakup 
stare hiše. ‘Želimo si, da bi v tej 
hiši, potem ko bo obnovljena 
in urejena poskrbeli, da bodo 
na ogled raze razstave, seve-
da s poudarkom na tem kako 
je nekoč potekalo življenje in 

delo ljudi v Horjulu. Imamo kaj 
za pokazati, naša zgodovina je 
zanimiva in bogata. Menim, da 
je pomembno, da te stvari ne 
gredo v pozabo ampak bodo na 
ogled mlajšim generacijam. Po-
stopom pa bomo s tem gradili 
tudi na turistični in zgodovin-
ski prepoznavnosti kraja.’

 
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Obvestilo 

Popolna zapora odseka lokalne ceste 
Vrzdenec-Žažar-Ligojna

 
Komunalno podjetje Vrhnika obvešča, da bo zaradi prenove odseka lo-
kalne ceste LC 067141 (Vrzdenec–Žažar–Ligojna) popolna zapora ceste 
od 6. 5. 2020 predvidoma do konca meseca maja.
Dela bodo potekala od 7. do 17. ure. 
Obvoz v Žažar bo urejen skozi Podlipsko dolino.

Občinska uprava Občine Horjul

Občina je novi lastnik rojstne hiše Kristine Brenk

V času epidemije so 
se glasbeniki odzvali 
povabilu občine in 
centra Deos Horjul, 
da za starejše občane 
v domu pripravijo 
koncerte na prostem. 

Varovanci so preživljali težke 
čase, saj je bilo njihovo gibanje 
omejeno na dom in kasneje na 
sprehode v okolici. Prepoveda-
ni so bili vsakršni obiski - vse to 
zato, da so v domu lahko poskr-
beli za zaščito zdravja in ome-
jili širjenje okužb. Stanovalcem 
je vsaka popestritev dneva ve-

liko pomenila in predlog, da se 
jim zaigra na dvorišču, je bila 
zato lepo sprejeta. 

Pred Centrom starejših ob-
čanov Horjul so se tako v me-
secu dni razvrstili številni glas-
beniki. Še v aprilu je za mali 
koncert poskrbel mladi harmo-
nikar Tej Kogovšek. Stanovalci 
in zaposleni so z veseljem pri-
sluhnili in mladega glasbenika 
po vsaki melodiji nagradili z 
aplavzom, mahanjem in za-
hvalami. Tako so se vsaj za tre-
nutek razbremenili vsakdanjih 
skrbi in ločenosti od svojcev v 
času ukrepov karantene, ki so v 
tem času veljale za ustanove za 

oskrbo starejših občanov. Tik 
pred prvomajskimi prazniki 
so za drugi koncert poskrbeli 
mladi glasbeniki Ansambla 
Utrinki. Ansambel sestavljajo 
mladi horjulski glasbeniki: ki-
taristka Karolina Končan, ba-
sist in klarinetist Nejc Kunej, 
trobentač Anže Trček in Sven 
Štrus na harmoniki. Teden dni 
zatem so pod balkoni Centra 
starejših občanov Horjul pri-
pravili koncert učenci Glasben 
šole Vrhnika, enota Horjul, pod 
vodstvom Ilonke Pucihar. Na-
stop je odprl Ambrož Prebil 
na klavirju, ki je zaigral znano 
Avsenikovo pesem Spomin. 
Nato sta Vanč Oblak na klavir-
ju in Lian Pucihar na saksofonu 
odigrala pesem J. Robežnika: 
Orion. Sledil je nastop druži-
ne Bizjan; Voranc na klavirju, 
njegova starša Petra in Primož 
pa sta zapela Slovensko ljudsko: 
Škrjanček. Pesem Tequila sta 
odigrala Tej na klavirju in Lian 
Pucihar na saksofonu. Sledila je 
simpatična in pozitivna pesem 
You’ve got a friend in me, ki se 
je proslavila v risanki svet igrač, 
med drugimi pa jo je zapel tudi 
kanadski pevec Michael Buble. 
Skladbico so zaigrali: Katarina 
na flavti, Veronika na cajonu in 
Miha Vidrih na klavirju. Sle-
dila je pesem Zemlja pleše (M. 
Sepe), ki so jo odigrali in zapeli 
Petra Kogovšek na flavti, Anže 
Trček na trobenti ter Miha in 
Janez Trček na harmoniki. Za 

zaključek pa je Liza Pucihar Pe-
klenk zapela Dan ljubezni (Pe-
pel in kri) ob spremljavi brata 
Jaka Puciharja na klavirju.Še 
zadnjič so se pod balkoni za-
slišale ubrane melodije v sredo, 

13. maja. Nastopila sta Franci 
Žvokelj na harmoniki in njegov 
nečak Nejc Žvokelj na troben-
ti. V občinski upravi Horjul in 
vodstvu centra Deos se vsem 
glasbenikom iskreno zahvalju-

jejo za sodelovanje, dobro voljo 
in veliko veselja, ki so ga prine-
sli s svojimi nastopi. 

 
Peter Kavčič, 

foto: Občinski arhiv

Glasbeniki poskrbeli za 
dobro voljo in veselje 
starostnikov
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Z rahljanjem omejitev se v drugi polovici maja 
vračajo v šolske klopi učenci prvih treh razredov, 
konec meseca pa še letošnji devetošolci. 

Prav tako svoja vrata ponov-
no odpira vrtec. To vsekakor 
ne bo šolanje,, oziroma varstvo 
kot smo ga poznali do sedaj 
ampak bo za vse v šoli nekaj 
povsem novega. 

Vse informacije o tem kako 
bo potekalo šolanje najdete 
na spletni strani Osnovne šole 
Horjul na www.oshorjul.si in 
na spletni strani horjulskega 
vrtca www,vrtec.oshorjul.si ter 

vhodnih vratih vrtca in šole.
Med pripravami na spre-

jem učencev prve triade smo 
se pogovarjali z ravnateljem 
šole in vrtca, ki je priznal, da 
v teh dveh mesecih resnično 
ni manjkalo izzivov. K sreči so 
vse težave reševali sproti, pri 
tem pa je najbolj pomembno, 
da so bili tudi uspešni. Pri tem 
je bila ključna dobra komuni-
kacija. Zato so uporabljali vse 

možne oblike komunikacije. 
Od telefona do interneta in 
elektronske pošte. V tem času 
so se starši lahko vedno obrnili 
na učitelje, prav tako pa tudi na 
ravnatelja. 

Staršem, ki so sporočili, da 
potrebujejo dodatne računal-
nike ali računalniško opremo 
kot so na primer zasloni, so 
omogočili, da so do opreme 
prišli v čim krajšem možnem 
času. Ob tem se ravnatelj še 
posebej toplo zahvaljuje podje-
tjema, ki sta donirali računal-
niško opremo za potrebe šola-

nja na daljavo. Gre za podjetje 
A soft in za gospoda Antona 
Čepona.

‘Ko pogledam nazaj opažam, 
da je bilo najtežje vzpostaviti 
potrebno zaupanje staršev, ki 
so potrebovali kakršnokoli po-
moč. Na primer računalniško 
opremo ali tople obroke. Na za-
četku sicer ni bilo nekega večje-
ga odziva, medtem ko se je sča-
soma ta vez vzpostavila in smo 
lahko pomagali kjer je bilo po-
trebno. To je ne nazadnje tudi 
najpomembnejše. Na samo kri-
zo smo se v šoli in vrtcu hitro 
odzvali. Takoj po razglasitvi 
epidemije smo se v šoli sestali. 
Bilo je v petek 13. marca in smo 
takoj zastavili potek dela. Brez 
težav smo se dogovorili, kako 
bomo začeli z delom na dalja-
vo. Vsi učitelji so se vključili 
brez težav. Seveda smo se v pr-
vih dneh ali celo tednih morali 
še marsičesa naučiti in kakšno 
stvar popraviti. Na primer, če 
kakšne povezave niso dobro 
delovale ali smo ugotovili, da 
so neke datoteke prevelike za 
pošiljanje po elektronski pošti 
ali, da neki programi niso bili 
ustrezni. Odreagirali smo tako, 
da smo vse skupaj prilagodili in 
da je lahko poučevanje na da-
ljavo lepo teklo naprej.’

Ravnatelj tudi opaža, da si 
učenci zelo želijo nazaj v šolo 
saj jim manjka socialnega stika 
z vrstniki vseh starosti. V ta na-
men so v minulih tednih orga-
nizirali tudi razredne ure prek 
različnih aplikacij za video ko-
munikacije na daljavo. 

V času poučevanja na daljavo 
se je tudi izkazalo kako napor-
no je vse skupaj za učitelje, ki so 
morali biti vedno na razpolago 
staršem in učencem. Seveda 
tudi izven okvirov delovnega 
časa. Delavnik je bil vsekakor 
daljši od osmih ur. In tu je 
ravnatelj pohvalil trud in delo 
učiteljev, saj so snemali video 
posnetke, prilagajali učne pri-
prave in ostale materiale, da 
so lahko uspešno nadaljevali z 
učnim programom. Ogromno 
je bilo komunikacije po e pošti, 
ogromno tipkanja, pregledo-
vanja in vračanja komentarjev 
kar vse skupaj učiteljem vzame 
veliko več časa kot če učencem 
predajaš snov v živo v razredu. 

Ob ponovnem odprtju šol 
za učence prve triade in de-
vetošolce so na šoli pripravili 
vse potrebno za varen sprejem 
učencev, od označevanja kori-
dorjev, učilnic in razporejanje 
v posamezne oddelke, ki so 
seveda razdeljeni na skupine 
po največ 15 učencev. Učen-
ci bodo ves čas poučevanja v 
isti učilnici, menjali se bodo 
le učitelji. Malica in kosilo bo-
sta razdeljena po posameznih 
skupinah v istih učilnicah kot 
bo potekal pouk, prav tako bo 
s podaljšanim bivanjem. Iz še-
stih oddelkov prve triade so v 
šoli sestavili deset oddelkov kar 

Gre za zanimivo mešanico 
klasične in moderne 

arhitekture. 

Objekt sicer še ni v uporabi saj še 
nima uporabnega dovoljenja. Tudi 
zaradi koronavirusa so se namreč 
postopki nekoliko zavlekli. A vsee-
no lahko od daleč pa tudi od blizu 
že vidite njegovo končno podobo. 
Zadnja pridobitev je urejena okoli-
ca, z velikim tlakovanim dvoriščem, 
urejeno zelenico in varovalno ogra-
jo. Prav ograja je bila še zadnja na 
seznamu nujnih del. Sama ograja 
sedaj lepo dopolnjuje celoten objekt 
in zaključuje zunanjo podobo po-
slovilne vežice. 

 
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Novi izzivi šolanja bodo zahtevali 
veliko sodelovanja

Mrliška vežica dobiva končno podobo.

Obvestilo 

Občina Horjul delno odpira 
svoja vrata za stranke
Spoštovani! s ponedeljkom, 18.5.2020, je Občina Horjul delno odpila svoja 
vrata za stranke, pri čemer je obvezna predhodna najava preko telefonske 
številke 01 7591 120 ali elektronske pošte obcina@horjul.si.
Prejeli boste datum in uro obiska v času uradnih ur, upoštevati pa bo po-
trebno vse preventivne ukrepe NIJZ, ki veljajo za javne objekte. Obvezna je 
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela 
(šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrije nos in usta in razkuževanje 
rok ob vstopu. Potrebno je tudi ohranjanje varnostne razdalje in posamično 
vstopanje v prostore.
 
Uradne ure:
Ponedeljek 8:00 - 12:00
Sreda: 8.00 - 12.00, 14.00 - 16.30
Petek:8.00 - 12.00

župan Janko Prebil

Spoštovane občanke 
in občani.

Zaradi situacije s korona-
virusom in prepovedi zdru-
ževanja, žal  letos občina ne 
bo organizirala prireditve ob 
občinskem prazniku, ki je bil 
predviden za 21. junij. Ver-
jamemo, da bo bodo zopet 
prišli časi, ko se bomo lahko 
skupaj družili in se javno za-
hvalili vsem, ki so s svojim 

delom in prizadevnostjo pri-
pomogli k uspešnosti naše 
družbe. Naša občina je pred 
več kot dvajsetimi leti kreni-
la pogumno na samostojno 
pot in na to smo lahko zelo 
ponosni. 

Ob našem občinskem pra-
zniku vam želimo vse dobro, 
predvsem pa veliko zdravja, 
ki je v teh časih zelo cenjena 
vrednota.

Župan Janko Prebil

Občinskega praznovanja 
letos ne bo
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je že sedaj velik kadrovski iz-
ziv. Posebno zahtevno pa bo 
vse skupaj ustrezno pripraviti 
še za devetošolce. Najverje-
tneje bo potrebno mobilizira-
ti vse učitelje, torej predme-
tne in razredne stopnje. 

V vrtcu je prva starostna 
skupina razdeljena na 8 otrok, 
druga starostna skupina pa 
na največ 10. otrok. Že sedaj 
pa je jasno da bodo potre-
bovali dodatne prostore, saj 
bodo otroci razdeljeni v pred-
vidoma 9 skupin. 

Ravnatelj še poudarja, da 
bo za čim boljši ponovni za-
gon poučevanja v šoli potreb-
no sodelovanje vseh. Torej 
staršev, otrok in učiteljev. Le 
tako bodo stvari lažje obvla-
dljive. Posebno poglavje so 
šolski prevozi s kombijem. Ta 
bo seveda ves čas v pogonu 
a tudi zelo obremenjen, saj 
bo naenkrat lahko pripeljal 
le manjše število otrok. Zato 
naproša starše, da če je le mo-
žno, ti svoje otroke pripeljejo 
v šolo in jih oddajo pred vho-
dom.  Pri devetošolcih pa je 
dovoljeno, da bodo lahko pri-

hajali v šolo s kolesom, seveda 
če to možno in če bo vreme 
prizanesljivo. 

Vpis prvošolcev, ki bodo 
šolski prag prvič prestopili 
septembra je že opravljen, 
roditeljski sestanek za starše 
pa bo izveden takoj, ko bo to 
možno. Morda že junija ali 
julija , zagotovo pa najkasneje 
v zadnjem tednu avgusta. Če 
bodo še vedno veljali predpisi 
o zagotavljanju metra in pol 
varnostne razdalje, bo to iz-
vedeno v večjem prostoru kot 
na primer v šolski telovadnici. 

Ravnatelj Aleksander Gube 
se zahvaljuje vsem staršem, 
učencem in učiteljem, saj 
so vsi prispevali svoj delež k 
temu, da je delo teklo naprej. 
V tem času se je nabralo veli-
ko različnih, fotografij, izdel-
kov in spisov, ki so jih učenci 
pripravili in so zelo zanimivi. 
Vse to in dobre povratne in-
formacije so poskrbele za ve-
liko pozitivne energije vseh v 
šoli.

 Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Evgen Simonišek, ključar pri cerkvi 
svetega Kancijana na Vrzdencu je ob smrti 

upokojenega ljubljanskega nadškofa in 
metropolita Alojza Urana pripravil razstavo 

fotografij, ki so prikazovale trenutke, ki jih je 
izredno priljubljeni nadškof delil z nami na 

Vrzdencu. 

Z nadškofom smo bili na 
nek način zelo povezani. Kar 
nekajkrat nas je tudi obiskal v 
horjulski župniji. Leta 2005 je 
blagoslovil obnovljeni pasto-
ralni dom in kapelo v domu za 
ostarele v Horjulu. 

Posvetil je vse zvonove v vseh 
štirih podružničnih cerkvah v 
horjulski župniji na kar smo 
lahko še posebej ponosni Ve-
dno je rad ustregel, saj je težko 
rekel, ne, ko so ga ljudje pova-
bili in prosili za posvetitve cer-

kvenih zvonov in blagoslove 
raznih objektov. V župniji je 
najprej posvetil zvonove leta 
2005 v cerkvi svetega Urha, leto 
zatem na Vrzdencu, leta 2009 
na Koreni in leta 2010 v Samo-
torici. 

Pred desetimi leti je blago-
slovil tudi evharistični križ na 
Vrzdencu na ‘rebru’. Nazadnje 
je prišel na Vrzdenec pred dve-
ma letoma, ko je blagoslovil ob-
novitvena dela v cerkvi svetega 
Kancijana, ko so bili obnovljeni 

oltarji v cerkvi in vse notranje 
poslikave. Tako kot vedno je 
tudi ob zadnjem obisku vse 
zbrane nagovoril z veseljem in 
srčnostjo pa kateri se ga bomo 
spominjali.

Fotografije, ki so nastale med 
njegovimi obiski na Vrzdencu 
so bile postavljene na ogled od 
njegove smrti, torej od velike 
noči in do konca aprila. Ob raz-
stavi je v njegov spomin gorela 
tudi sveča.

Nadškof se je zelo rad vračal 
na Vrzdenec in se je povabilu 
vedno odzval, če se je le mogel. 
Ob zadnjem obisku, torej leta 
2018  je v dar prejel tud škofo-
vsko mitro, ki so mu jo v imenu 
župnije podelili ob 25. Obletni-
ci škofovske posvetitve.  

Nadškof Uran se je rodil v 
Spodnjih Gameljnah 22. janu-

arja 1945, v duhovnika je bil 
posvečen leta 1970. 6. Januarja 
1993 je bil v Rimu posvečen v 
škofa. Papež Janez Pavel II ga je 
imenoval za ljubljanskega nad-
škofa in metropolita 25. okto-
bra 2004.  To službo je opravljal 
do 28. novembra 2009. Umrl je 
11. aprila letos v 75. letu starosti. 
Zapomnili si ga bomo po izje-
mnem pozitivnem značaju in 
pričevanju s svojim življenjem, 
ki ga je posvetil Bogu. Ni na-
ključje, da je za svoje škofovsko 
posvečenje uporabil geslo: Da, 
oče! Bil je namreč predan in sr-
čen človek, ki je pustil neizbri-
sljiv pečat kamorkoli je stopil in 
s komerkoli se je srečal.

 
Besedilo in foto: 

Peter Kavčič

Napredek in razvoj 
sta lahko zagotovljena 

le z nenehnim 
posodabljanjem 
infrastrukture in 

vlaganjem v projekte, 
ki dolgoročno dvigajo 

kakovost življenja 
občank in občanov. 

V občini Horjul je bilo v 
minulih letih narejenega re-
snično veliko, a kot pravi stara 
modrost, na lovorikah nikoli 
ni dobro počivati. Tega se vo-
dilni na občini dobro zaveda-
jo in ogromno svojega dela 
posvečajo razvoju in novim 
projektom. 

Tako so prišli tudi do odo-
brenih sredstev, ki bodo bi-
stveno vplivala na razvoj. Na 
odboru za gospodarstvo je 
vlada pred kratkim v veljavni 
Načrt razvojnih programov 
2020–2023 uvrstila tri nove 
projekte, in sicer Zapornici 
Ambrožev trg in Gruberjev 
kanal, Sanacija hudournika 
Reka in Ureditev vodotoka 
Ligojščica v Horjulu. Skupna 
ocenjena vrednost projekta 
zapornic znaša nekaj več kot 
11 milijonov evrov, sanacija 
hudournika Reka nekaj več 
kot 3 milijone evrov, uredi-

tev vodotoka Ligojščica pa 
nekaj manj kot milijon evrov. 
Župan Janko Prebil je ob tej 
odlični novici povedal, da je 
ureditev vodotokov v tem 
delu izjemnega pomena za 
občino, saj se bodo s tem lah-
ko uresničevali tudi sprejeti 
prostorski načrti. Pohvalil je 
tudi dobro sodelovanje med 
občino in ministrstvom za 
okolje in prostor.V okviru 
projekta se bo urejal vodotok, 
ki je na svojem odseku skozi 
naselje Ljubgojna utesnjen 
med lokalno cesto in hiše z 
gospodarskimi poslopji ter 
je na več odsekih zacevljen. 
Cevni prepusti so poddi-
menzionirani in ne prevajajo 
pričakovanega pretoka Q100, 
zato ob močnem ali dolgo-
trajnejšem deževju prihaja do 
njihovih zamašitev, kar pov-
zroča poplavljanje okoliških 
površin ter stanovanjskih in 
gospodarskih objektov. Do-
datno k zamašitvi cevi pripo-
more tudi erozijski material, 
ki ga vodotok prinese s seboj 
iz zaledja. Za izboljšanje raz-
mer se bo v okviru projekta 
zamenjalo neustrezne pre-
puste na vodotoku, odstra-
nilo zacevitve in na njihovem 
mestu uredilo hidravlično 
ustrezno in proti erozijsko 
zavarovano odprto korito. Za 
prekinitev masovnega tran-
sporta plavin iz zaledja se bo 
v zaledju zgradil manjši za-
plavni objekt.

 Besedilo in foto 
Peter Kavčič

Spominska razstava 
fotografij v slovo 
nadškofu Uranu

Razstava fotografij ob obiskih nadškofa Urana na Vrzdencu.

Odobrena 
finančna sredstva 
za ureditev 
Ligojščice
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Šolanje na daljavo je vsekakor 
zaznamovalo življenje vseh, ki imajo 

doma šoloobvezne otroke.

 Novemu načinu poučevanja 
so se morali prilagoditi starši, 
učitelji in otroci. To niso bile 
počitnice in še naprej ne bodo, 
česar se sedaj vsi skupaj zelo 
dobro zavedamo. A s pravim 
pristopom se lahko poučeva-
nja lotimo tudi zelo kreativno 
in poskrbimo za izjemno za-
nimive rezultate. Na občini 
so pozvali učence, da delijo 

fotografije svojih izdelkov in 
nad poslanim so bili naravnost 
navdušeni.

V horjulski osnovni šoli so se 
učitelji skušali čim bolj prilago-
diti nastali situaciji. Tako so z 
različnimi nalogami ter aktiv-
nostmi poskrbeli, da motivira-
jo mlade. Otroci so v tem času 
izdelovali različne izdelke, po-
magali so gospodinjstvu, hodili 

v naravo, bili aktivni in se skozi 
vse to tudi učili. Naj izpostavi-
mo le eno od domačih nalog, 
da boste tudi vsi, ki niste bili 
vpeti v šolanje na daljavo videli, 
kako drugačno in kreativno je 
lahko učenje. 

Otroci v prvem razredu so 
morali iz kartona ali gline na-
rediti neko stavbo iz naše oko-
lice. 

Otroci so nato po priloženih 
slikah ali po spominu oziroma 
kar ob pogledu skozi okno pri-
pravili različne makete. Na pri-
loženi fotografiji lahko vidite, 
kako je prvošolec Jan iz škatle 
za čevlje izdelal zelo prepri-
čljivo maketo Športnega parka 
Horjul. 

Ker je lahko maketo izdelal 
medtem, ko je skozi okno opa-
zoval objekt, je presenetljivo, s 
kakšno natančnostjo je pona-
zoril vse detajle. Celo napis na 
‘balonu’ športne dvorane, kjer 
horjulski hokejisti trenirajo in 
tekmujejo, je zelo lepo dodelal. 

Ni pozabil niti na parkiri-
šče, na igrala in na zelenico 
okoli parkirišča. Izdelal je tudi 
gostinski del ter uredil tera-
so z mizami in klopmi. Da je 
vse skupaj izgledalo čim bolj 

pristno, je posadil še drevo in 
pred vhod v športno dvorano 
parkiral avtomobilček. Njegov 
starejši brat Žiga, ki obiskuje 
četrti razred, pa je dobil navo-
dilo, da izdela stavbo iz lego 
kock. Tudi on se je odločil, da 
izdela maketo športnega parka. 

Podrobnejši pogled pa doka-
zuje, da se v njem skriva pravi 
mali arhitekt. Maketo iz lego 
kock je izdelal natančno do 
zadnje potankosti. Naravnost 
osupljivo je, kako zelo podrob-
no se je lotil izdelave prehoda 
med športno dvorano in go-
stinskim delom. Nič manj pa 
ni navdušil z gradnjo in izbiro 
pravih barvnih kombinacij fa-
sade na gostinskem delu špor-
tnega parka. 

Fantoma in staršem se na 
uredništvu zahvaljujemo, da 
so bili tako prijazni in delili z 
nami svoje izdelke. 

S takšnim kreativnim pristo-
pom bodo učenci OŠ Horjul 
zagotovo pripravili še kakšne 
zanimive izdelke, o katerih 
bomo z veseljem poročali. 

 
Besedilo: Peter Kavčič

Fotografije: osebni arhiv

Pa da pristavim svoj 
pisker modrosti ob 

druge …

Na rob današnjega časa. Ko se nam 
zdaj že vsem vidno podirajo tla pod 
nogami. Že davno prej smo skrenili s 
poti, kakor jo po vsej divji pravici črta 
naša človeška možnost, da bi bili srč-
ni in modri Kralji sveta, modri bratje 
vsem divjim, nedolžnim.

Svet se vrti hitreje in hitreje. Na poti 
v brezno. Njegovo razodetje ni več v 
neki nedoločeni fantazijski prihodno-
sti, realno nas čaka lahko v prihodno-
sti nekaj let. Večkrat sem že prej kli-
cal za prebujenje src, še večkrat mi je 
neizgovorljiva bolečina zadrgnila grlo.

Stojim ob dirjajoči cesti blazne-
ga časa in strmim v prizore te tako 
zbolele dobe. Ker sem gozdovnik, ne 
morem nevideti, kako leto za letom 
razpada živa mreža Narave okrog in 
v nas. In ne morem verjeti, da nas bo 
način, ki nas je pripeljal do tu, tudi po-

tegnil iz nastalega stanja. Da nas bodo 
kemija in tehnologija, premetavanje 
kapitala in tega neskončenega zagle-
danja v nadmoč človeškega superega 
rešili.  Rešili pred podnebnim raz-
padom. Pred virusom tj. Naravo kot 
tako in njenimi zakoni. Človeštvo, če 
ga vidimo kot politiko, gospodarstvo, 
religije, znanost, medmrežje. Nič od 
tega ne več. 

Znašli smo se na robu, na skrajnem 
robu časa. Luči okrog nas ugašajo, 
živo šumenje potokov, cvrčanje trav-
nika, petje ptic. 

S trpkim nasmehom zrem v vse 
to in šepetam. Udari, Boginja, udari, 
Mati, reši nas nas samih. Naj tisto, kar 
ostane po tem, zajame modrost, ki bo 
ostala o tej izkušnji in oplodi z njo nov 
svet in nove zgodbe.

Če hoče biti vsaj del vas v njih kot 
svetloba in moč in pogum – in ljube-
zen, potem je tu in zdaj ta vaš zadnji 
podarjen čas, da s svojim življenskim 
zgledom stopite na Življenju podpor-
no stran. Posledica pomladne pande-

mije, kolikor sploh je resnična, je tudi 
ustavitev globalnega vrvenja gospo-
darstva in turizma. 

Znašli smo se v situaciji, ko smo se 
zaleteli v svojo lastno bitje, v resnično 
okolje, v katerem živimo. In za mnoge 

je bilo treba le to, pa so znotraj vcveteli 
kot speči cvetovi. 

Samo par dni, da se je umiril prej 
napeti tok vsakdana, pa smo spet sre-
čali jutra, sosesko, bližnje, kot bi se 
prelevili nazaj v otroška leta. In nebo, 

ljudje božji, je postalo azurno jasno, 
čista bela svetloba je vstala od mrtvih 
in obzorje je spregovorilo z Vesoljem. 

Ali je bilo to dovolj, da smo dou-
meli? Ali pa je bil to le zadnji opomin, 
blesteči privid raja, ki je nekoč bil – in 
bi lahko bil tukaj in zdaj, če bi se ne 
vmešal hudič nezmernosti v naša srca, 
posejal strah in topoumje, duhovno 
lenobo, primitivni egocentrizem, za-
radi katerega gori v trpljenju ves svet.

Bojim se, da je bila ta pomlad pre-
malo, da bi preokrenila to noro pa-
radigmo izkoriščanja planeta in ljudi. 
Če je bila premalo, potem se vidimo v 
naslednji vsiljeni vojni. 

A vendar, upanje je divji otrok. Tako 
malo je treba, je nekoč rekel prijatelj 
– čutiti.

Zdaj smo tu, goli pred očmi svojih 
otrok. Jaz in ti in vsi. Kaj? Kaj boš sto-
ril? Ne oni, ne mi. Ampak ti.

 
Primož Bizjan, Horjul

Speči cvetovi

Iz lego kock se, kot kaže, lahko sestavi zelo natančno dodelano maketo 
stavb v horjulski občini.

Športni park Horjul iz kartona

Mladi ustvarjalci v OŠ Horjul

Predvideno spomladansko zbiranje kosovnih in 
nevarnih odpadkov je zaradi ukrepov vezanih na 

epidemijo korona virusa odpovedano. 

Na občini Horjul so se 
vseeno dogovorili, da bodo 
poskrbeli za odvažanje teh 
odpadkov vsem občanom.

Javno podjetje vodovod 
kanalizacija snaga d.o.o. zato 
poziva občane Horjula, da 
naročijo odvoz kosovnih 
odpadkov individualno, pre-
ko obrazca, ki ga najdete na 
njihovi spletni strani www.
vokasnaga.si. Če potrebujete 
dodatne informacije ali imate 
dodatna vprašanja, jim lahko 
pišite na naslov vokasnaga@
vokasnaga.si ali pokličite v 
njihov center za podporo 
in pomoč uporabnikom na 
številko 01 477 96 00.Naro-
čila bodo sprejemali do 10. 6. 
2020. Odvoz pri samih upo-
rabnikih pa bodo opravili na 
dan 15. 6. 2020. Na občini še 
sporočajo, da jesensko zbira-
nje in odvoz kosovnih odpad-

kov v jesenskem času ostaja, 
seveda le, če bodo ukrepi v 
povezavi s preprečevanja šir-
jenja COVID-19 to dopuščali.

Da ne bi prihajalo do poja-
va divjih odlagališč na občini 
še opozarjajo, da je vsakršno 
odlaganje kosovnih in nevar-
nih odpadkov v naravi stro-
go prepovedano. Pristojne 
službe vršijo nadzor, kršitelje 
pa čakajo visoke kazni. Opo-
zarjajo tudi vse obrtnike in 
podjetnike, da so po zakonu 
dolžni poskrbeti za odvoz ko-
sovnih in nevarnih odpadkov, 
ki nastajajo z naslova njiho-
ve dejavnosti. Odpadkov ne 
smejo odlagati pri zabojnikih 
za embalažo, ki so namenjeni 
gospodinjstvom, ampak pri-
stojnim odjemalcem, s kateri-
mi imajo sklenjeno pogodbo. 

Besedilo in foto: 
Peter Kavčič

Naročite 
odvoz kosovnih 

odpadkov na 
domu


