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UVOD 

Turizmu pomaga lastna glava je v letošnjem šolskem letu razpisal zanimivo temo, 

Zeleni turizem. Glede na to, da naš kraj leži v predmestju glavnega mesta, šola z 

okolico pa je na hribu čudovito zlita z naravo, smo se odločili, da gremo vzporedno s 

trendi, ki zahtevajo nove pristope k učenju. Zato si želimo postaviti hišico na višini, ki 

bi bila urejena kot učilnica na prostem. K projektu smo pristopili resno. Zaprosili smo 

za izris projekta in dobili osnutek, ki ga razvijamo. Za sodelovanje smo prosili tako 

projektante kot tudi izvajalce.  

Menimo, da bi bila hišica pod zvezdami uporabna za celo vrsto različnih projektov in 

tržno zanimiva za bližnjo in daljno okolico, saj v okolici Ljubljane takega objekta 

nimamo. 

Predvsem pa sledimo trendom v Evropi in tudi potrebam sodobnega človeka, ki so 

tako čudovito zajete v pesmi Sprehod v naravi, avtorice Mirjane iz portala pesnik.net.  

SPREHOD V NARAVI 

Korak za korakom opazuješ, 

z ničemer se ne obremenjuješ, 

kot počasen posnetek se ti zdi, 

saj nikamor se ti ne mudi. 

Kot, da ustavil se je čas, 

zažarel je tvoj obraz, 

zasijale so oči, 

kot v pravljici se zdi. 

 

Poglej drevesa, 

poglej nebo, 

poglej cvetlice, ki cveto, 

poglej to sonce, 

ki zate sije, 

s toplo odejo te pokrije. 
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Prisluhni potoku, 

ki žubori, 

ptičku, ki žvrgoli, 

ali pa zvoku tišine, 

naj magija ne mine. 

 

Občuti lepoto, 

ki te obdaja, 

kako nežno te razvaja, 

žalost v hipu zdaj zbledi, 

izbriše se vsaka kapljica skrbi. 

Mirjana07 (pesnik.net) 
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OD IDEJE DO CILJA JE DOLGA POT 

Na začetki smo viharili ideje in že zelo zgodaj smo prišli do zamisli, ki nam ni dala 

miru. Hišica pod krošnjami ali hišica na drevesu.  

Kdo si ni želel že v otroštvu imeti svojega malega kotička nekje pod krošnjami 

dreves? 

Ideja o učilnici pa se je, glede na projekte, v katere smo vključeni v letošnjem 

šolskem letu, preoblikovala v idejo o knjižnici na drevesu. Šola Dobrova se je letos 

vključila v projekt razvoj bralne pismenosti med učenci. V ta namen smo na šoli v 

prvi triadi že izdelali bralne kotičke, ki smo jih opremili z rabljenimi  knjigami. Naša 

šola je precej velika, imamo veliko knjižnico in avlo, kljub vsemu pa nam manjka nek 

miren prostor, kjer bi se učenci lahko usedli, vzeli knjigo v roke in jo v miru prelistali 

in prebrali. Veliko imamo tudi učencev vozačev, ki tudi po uro ali več čakajo na 

prevoz do doma. Kako tem učencem in vsem, ki bi radi malo miru med knjigami, 

omogočiti to? 

Ideja o bralnem kotičku nad tlemi, pod krošnjami dreves nas je takoj navdušila in 

ideje so kar deževale. 

Hišico bi opremili z lesenimi policami, kjer bi bile nameščene knjige (otroške in 

mladinske) ter tudi revije. Bila bi opremljena tudi z vrečami za sedenje, kjer bi lahko 

udobno prelistavali knjige. Imela bi veliko stekleno streho, ki bi omogočala dobro 

svetlobo in nemoteno branje knjig. Postavljena bi bila na lesenem podestu in tudi 

tam bi se našel prostor za leseno klopco in kakšen stol za sedenje.    

Drevo pod hišico bi opremili z lesenimi zabojniki, kjer bi bile knjige pospravljene. 

Ideja je iz tedna v teden dobivala nove razsežnosti – kje bo hišica stala, kakšen bo 

njen namen itd. 

Izdelali smo okvirni plan dela in si razdelili naloge. Potrebno se je bilo pozanimati: 

o komu bi lahko objekt tržno ponudili, 

o ali za tak objekt potrebujemo gradbeno dovoljenje, 

o ali potrebujemo lokacijsko informacijo, 

o 3D sliko načrta, 

o poiskati tesarje, ki bi to izdelali (v naši občini), 

o pridobiti nekaj okvirnih predračunov. 
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VSI NA SPLET … 

Veliko idej in zanimivih slik smo našli ravno na spletnih straneh.  

 
Slika 1: Primer hišice ob drevesu 

 

 

 

 

 
Slika 2: Notranjost hiše 
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Slika 3: Knjižna polica na prostem 

 

 

 

 

 
Slika 4: Dvonivojska hišica 
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CILJNA SKUPINA 

Najprej smo o naši ideji razmišljali z vidika trženja. Prvi namen je bil, da bi bila 

namenjena šolskim dejavnostim, naravoslovnim dnevom in popestritvi učnih ur. Hitro 

smo ugotovili, da bi jo lahko ponudili tudi širše. Ideje so kar deževale. Uporabna bi 

bila tudi za izvenšolske dejavnosti: 

o opazovanje ptic,  

o opazovanje zvezd,  

o opazovanje pokrajine in naravnih pojavov, 

o opazovanje vremena,  

o branje knjig,  

o sprostitev, 

o meditacijo, 

o slikanje pokrajine, 

o kiparstvo … 

 

Zato bi jo lahko ponudili tudi drugim obiskovalcem. Na primer društvom, ki se 

ukvarjajo z opazovanjem omenjenih pojavov in narave. Prav tako bi jo lahko 

uporabili za slikarske ali kiparske delavnice, zeliščarstvo, jogo in podobne 

alternativne veje zdravljenja. 

 

Zdela pa se nam je tudi popoln projekt za zeleni turizem, saj bo hišica postavljena v 

naravi in bo obiskovalcem ponujala prečudovit pogled na prelepo zeleno Dobrovo, 

Polhov Gradec in Ljubljano. Narejena bo iz naravnih materialov. Seveda pa bi tudi 

naključni turisti zelo uživali v njej in v njenih ponujenih možnostih. 

ZDAJ PA V AKCIJO 

Najprej smo svojo idejo predstavili g. ravnatelju, ki jo je z navdušenjem sprejel. Najti 

smo morali lokacijo, ki bi bila primerna in zanimiva tako z gradbenega vidika kot tudi 

z vidika uporabnosti in trženja.  

 

S predlogom smo se odpravili tudi na občino, kjer smo se pozanimali o potrebni 

dokumentaciji in zaprosili za podporo. Idejo so podprli. Pregledali smo potrebno 

dokumentacijo in se lotili dela. Tudi njim se je zdela ideja zanimiva in resno smo se 

lotili pridobivanja potrebne dokumentacije. Zavedali smo se, da je projekt 

kompleksen in povezan tudi s finančnimi obremenitvami, zato smo se lotili izpeljave 

sistematično. 

 

Najprej smo potrebovali skico, s katero smo zaprosili za predračun. Potrebovali smo 

nekoliko več podatkov o materialih in ceni, saj smo se odločili, da poiščemo 

možnosti za evropska sredstva. Zavedamo se, da so podobni projekti trend v Evropi 

in da sredstev ni lahko pridobiti, vendar smo prepričani, da je naš projekt dober in 
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vreden vložka. Doprinese k naravni in kulturni dediščini kraja in je zanimiv tudi za 

širšo okolico. To velja tudi zaradi bližine glavnega mesta in z vidika tega, da 

podobnega objekta v okolici Ljubljane še nimamo. 

 

Po vseh idejah, ki smo jih dobili s pregledovanjem slik na spletu, je izpod rok naše 

mentorice (kar v Word-u) nastala prva slika naše bodoče učilnice. 

 
Slika 5: Ideja v sliki 
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Veliko smo se pogovarjali in se spomnili novih stvari, ki bi jih lahko dodali oz. 

spremenili. Potrebovali smo podjetja, ki se ukvarjajo z lesom, da bi nam povedali, kaj 

bi za hišico sploh potrebovali. Potem smo nekaj časa po naši okolici iskali mizarje in 

tesarje. Ko smo jih našli, smo jih kontaktirali in se začeli pogovarjati o projektu. 

Večinoma so bili zainteresirani. Povedali so nam tudi, koliko in katere materiale bi 

potrebovali.  

 

Najprej smo se obrnili na lokalnega obrtnika (Mizarstvo Kovač), ki je pripravljen 

sodelovati in je seznanjen z novostmi v svetu lesa. Naredili so namreč leseno kolo in 

ga predstavili na Tour de France v lanskem letu. 

 

Podrobnosti bomo dorekli tik pred izvedbo, torej, ko bomo dobili vsa dovoljenja. To 

velja tudi za dovoljenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Latnik nam je zagotovil 

poleg izvedbe tudi strokovno podporo in nam ponudil predloge, da bi bila izvedba na 

eni strani varna, kvalitetna in primerna za otroke, na drugi strani pa lepa, cenovno 

sprejemljica in zlita z okolico. 

 

Prilagamo njihovo okvirno ponudbo, ki je bila narejena glede na zgornji osnutek. 
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OSNOVNA ŠOLA DOBROVA 

  Cesta 7. Maja 20                                                                      

 1356 DOBROVA                                                                              Šujica dne: 27.01.2016 

                                                                               ID št. Za DDV naročnika: SI  

 

PONUDBA  št. P2016011 
 

VRSTA STORITVE KOLIČINA Me   

OSNOVA 

ZA DDV DDV 

SKUPAJ 

€ 

              

stopnice in ograja (cena je cc) 1,00 kpl 2.100,00 2.100,00 22,00% 2.562,00 

podest dno 20m2 ( cena je cc) 1,00 kpl 900,00 900,00 22,00% 1.098,00 

stebri in podkonstrukcija ( cena je cc) 1 kpl 1.600,00 1.600,00 22,00% 1.952,00 

Streha ( cena je cc) 1 kpl 1.050,00 1.050,00 22,00% 1.281,00 

Žleb ( cena je cc) 1 kpl 300,00 300,00 22,00% 366,00 

stene 48,6m2 ( cena je cc) 1 kpl 2.187,00 2.187,00 22,00% 2.668,14 

              

OSNOVA ZA DDV:       8.137,00     

22% DDV:         1.790,14   

SKUPAJ ZA PLAČILO:           9.927,14 

              

 

 

Prosimo, da znesek računa nakažete na transakcijski račun Nove Ljubljanske banke d.d. 

številka 02018-0090976359.  

Plačilni pogoji: 

- Ponudba velja 15 dni 
- 80% predračunske cene ob naročilu, 20% 8 dni po montaži 
- Material je sibirski macesen, ki je najbolj primeren 
- Ponudba vsebuje informativne cene, točen izračun po dogovoru in izmerah 
- Ponudba ne vsebuje montaže, določi se ob dogovoru 

 

 

       4MK  Marjan Kovač s.p. 

 

 
4MK montaža in popravilo pohištva Marjan Kovač s.p. 

Šujica 19, 1356 Dobrova 

Tel.: 01 364 20 63  GSM: 041 262 079 

ID št. za DDV: SI 54767954   TRR NLB d.d.: 0201 8009 0976 359 
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Povezali smo se tudi z Žigo Žubertom iz podjetja PROFORM, d. o. o., iz Begunj na 

Gorenjskem. Med prvimi so na naše povpraševanje odgovorili in za nas pripravili 

idejni načrt in predračun. 

 

Z njimi smo, na pobudo ene izmed učenk, navezali stik preko elektronske pošte. 

Njihov odgovor nam je razkril, da brez gradbenega dovoljenja ne bo šlo, saj vse, kar 

ima površino manjšo od 6x5 m, spada pod lahko gradnjo, za katero sicer ne 

potrebujemo ničesar, v primeru da pa gre za šolski projekt, za 25 otrok in prostor za 

učitelja, pa je vsekakor varnostna masa približno 1 tono. Torej se kvalificira že kot 

gradbeni objekt, za katerega pa je potrebno gradbeno dovoljenje. 

 

Okvirna cena, ki so nam jo na podlagi naših želja izdali, je bila 35000 evrov. To je 

cena za izdelavo celotnega projekta. Prijazno so nam ponudili pomoč pri izpeljavi. 

 

 
Slika 6: Pogled 1 
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Slika 7: Pogled 2 

 
Slika 8: Pogled 3 
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Slika 9: Pogled 4 
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IZBIRA LOKACIJE 

Kot smo omenili zgoraj, smo morali najti primerno lokacijo. Skupaj z ravnateljem, ki 

dobro sledi tudi načrtom infrastrukturne ureditve okolice šole, smo se sprehodili okoli 

šolskega objekta. Možnosti je bilo nekaj, in sicer:  

 

 
 

1. Pred glavnim vhodom v šolo, kjer je nekaj smrek in otroško igrišče. Lokacija je 

primerna na prvi pogled, vendar ni dovolj dobrega razgleda, kar zelo 

zmanjšuje možnosti za uporabo in s tem manjša tržno vrednost. 

2. Za šolo, na zunanjem robu atletskega igrišča, kjer je strmina v dolino in 

čudovit razgled na okolico proti Ljubljani in Polhovem Gradcu. Ta možnost bi 

bila odlična, vendar močno podraži gradnjo, saj bi pomenila velike stroške pri 

utrjevanju terena. Objekt, čeprav majhen, mora biti z vidika varnosti preverjen, 

saj gre za šolski prostor, ki je namenjen otrokom. 

3. Za šolo, ob športni dvorani, na notranji strani igrišča, kjer je košček zemlje. 

Dovolj je odmaknjen od športne dvorane, je na samem in zanimiv zaradi 

razgleda na bližnjo okolico ter daleč proti Toškem čelu, Šujici in Ljubljani. Ta 

košček zemlje je raven, nima gradbenih ovir in ravno prav velik. Ne moti niti 

ceste, ki se gradi zraven, niti športnih igrišč ter dvorane. 
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Slika 10: Skica terena 

 

Na hitro smo naredili skico, kjer smo označili lokacijo. Ugotovili smo torej, da je 

najbolj primeren kotiček ob šolskem športnem igrišču (lokacija št. 3), kjer je čudovit 

razgled in dobra podlaga za postavitev. Tako omogočamo učencem in ostalim 

pogled na Ljubljano, Dobrovo in Polhov Gradec. 

 

 
Slika 11: Fotografija šole z dvorano, kjer je označena lokacija Hišice pod zvezdami 

 

  



Hišica pod zvezdami 
 

 
17 

 

PRIDOBIVANJE DOKUMENTACIJE 

Z okvirno ceno, s točno lokacijo in z veliko volje smo ponovno zaprosili občino za 

pomoč. Ker naša šola stoji na arheološko varovanem območju, smo morali zaprositi 

za dovoljenje Zavod za varstvo kulturne dediščine. Vlogo smo oddali skupaj z 

občino, saj je lastnik šole in zemljišča Občina Dobrova – Polhov Gradec. Prav tako 

smo zbrali dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. 

 

 
Slika 12: Vloga za projektne pogoje 
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Slika 13: Vloga za izdajo kulturno varstvenih pogojev 

  



Hišica pod zvezdami 
 

 
19 

 

PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV 

Ker se zavedamo, da je projekt, ki smo se ga lotili, tržno zanimiv, vendar finančno 

drag, smo iskali tudi možnosti za pridobivanje finančnih sredstev. Razdelili smo jih 

na dva dela: 

 

1. Evropska sredstva za natečaje v okviru ohranjanja in razvoja podeželja. 

Leader+ je ena izmed štirih pobud Evropske komisije, ki je financirana v 

okviru strukturnega sklada Evropske unije in oblikovana zato, da se 

podeželskim skupnostim pomaga pri upoštevanju dolgoročnih možnosti 

njihove lokalne regije. 

2. Donatorji, ki bi se odločili finančno ali z materialom podpreti projekt, bi bili 

napisani na tabli, ki bi se postavila ob objektu in prav tako dodani na spletni 

strani naše šole. Donatorje iščemo preko spletne strani in tudi tu smo se 

povezali z občino. Prav tako se obračamo na njih z osebnim pristopom in 

povabilom preko spletne pošte.   

 

Kot prošnjo za sredstva smo napisali tudi pismo in ga poleg spletne pošte objavili na 

spletni strani šole: 

PROŠNJA ZA DONACIJO 

HIŠICA POD ZVEZDAMI 

 

Ob naši šoli že nekaj časa načrtujemo učilnico na prostem z namenom, da bi 

popestrili šolsko okolico in hkrati dodali zanimiv, inovativen izkustveni učni prostor za 

otroke na prostem, mesto za spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnin in procesov v 

naravi. 

 

Pobuda za učilnico je prišla s strani učenk in mentoric, ki sodelujemo v projektu 

Turizmu pomaga lastna glava, na temo Zeleni turizem. Prostor, kjer bomo to idejo 

izvedli, se nahaja tik ob šoli, točneje za telovadnico ob atletskem igrišču.  

 

Z vidika razpoložljivosti prostora ideja o ureditvi učilnice sovpada tudi z načrti Občine 

Dobrova – Polhov Gradec, ki želi v prihodnosti (prav tako na našo pobudo) v smeri 

proti Vrhem speljati učno pot in morda kasneje tudi razgledni stolp na vrhu hriba 

Vrhe, ki je priljubljena planinska pot. Začetek učne poti, ki bi bila opremljena tudi z 

nalogami povezanimi z okolico, bi bil pri hišici pod zvezdami. 

 

Za izvedbo hišice potrebujemo določena denarna in materialna sredstva, ki jih pa kot 

vzgojno-izobraževalna ustanova, ki je odvisna od javnega denarja, nimamo oziroma 

z njimi ne razpolagamo. Zato smo se odločili, da bomo izvedli donatorsko akcijo. V 

njo bomo vključili vse naše poslovne partnerje in posameznike, hkrati se obračamo 
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tudi na vse, ki vam je ta ideja všeč, da nam po svoji moči pomagate materialno ali 

denarno. V kolikor si v teh časih lahko privoščite denarno donacijo, bi se vam zanjo 

zahvalili na posebni tabli, kjer bodo našteti vsi donatorji, in sicer kot podjetje ali 

posameznik: 

 

bronasti donator – od 20 do 50 EUR 

srebrni donator – od 51 do 100 EUR 

zlati donator – od 101 EUR navzgor 

 

Sredstva nakažite na TR šole SI56 0122 1603 0648 907 s sklicem SI00 2902 in 

pripisom Za hišico pod zvezdami na Dobrovi. V kolikor nam boste lahko pomagali 

materialno (les, zaščitni premazi za les, kritina …), nam to sporočite na elektronski 

naslov šole: o-dobrova.lj@guest.arnes.si. Zapišite, s čim bi lahko pomagali ter 

zraven pripišite še svoje podatke (ni obvezno). 

 

V kolikor nam boste lahko po svojih močeh na kakršenkoli način pomagali, se vam v 

imenu učencev in delavcev šole, kakor tudi v svojem lastnem imenu, zahvaljujem za 

vašo pomoč in prispevek. 

 

Mentorica Ksenija Pišljar 

 

 
Slika 14: Lokacija hišice 

 

 

Parcele 

št.   

0 5 0 1 

mailto:o-dobrova.lj@guest.arnes.si
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ZAKLJUČEK 

 

Velja zagotovo strniti sodelujoče, ki nam pri projektu pomagajo. Vsi stremimo k temu, 

da bo realiziran in smo prepričani, da nam bo uspelo. Zato se moramo vsem 

zahvaliti za sodelovanje. To so: 

 

OBČINA DOBROVA POLHOV-GRADEC, Helena Čuk 

ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

http://www.zvkds.si/media/pages/documents/vloga_za_izdajo_kulturnovarstvenih_po

gojev.pdf 

MIZARSTVO KOVAČ 

ŽIGA ŽUBER S PODJETJEM PROFORM d.o.o. 

iz Begunj na Gorenjskem 

DATA d.o.o. 

http://data.si/razpisi/storitve/ – za pomoč pri evropskih razpisih 

LEADER+ 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm – kot možnost za 

pridobitev evropskih sredstev 

 

  

http://www.zvkds.si/media/pages/documents/vloga_za_izdajo_kulturnovarstvenih_pogojev.pdf
http://www.zvkds.si/media/pages/documents/vloga_za_izdajo_kulturnovarstvenih_pogojev.pdf
http://data.si/razpisi/storitve/
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm
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POVZETEK 

V našem projektu smo sodelovale učenke 8. razreda in učiteljici Ksenija Pišljar in 

Karin Veber. Imeli smo veliko različnih idej, ampak na koncu smo se odločile za 

hišico pod zvezdami. Ideja se nam je zdela odlična in zelo zanimiva za temo zeleni 

turizem.  

 

Delo smo si razdelili pri pisanju naloge, dokumente in ponudbe pa smo zbirali 

skupaj. Zbrali smo vse podatke (velikost, material, izgled, potencialno lokacijo) in se 

odpravili na občino. Pri projektu so nas podprli tako ravnatelj Viljem Kovačič kot 

občina. Tam smo se pogovarjali o gradbenem dovoljenju in o primerih pri katerih bi 

ga potrebovali. Ugotovili smo, da ga kljub majhnosti objekta potrebujemo, predvsem 

zaradi varnosti. Po tem pogovoru so nam bile stvari vedno bolj jasne.  

 

Ciljna skupina za uporabo našega objekta je znana. Ponudili jo bomo različnim 

šolam in vrtcem v bližnji okolici, pa tudi društvom in združenjem, ki se ukvarjajo z 

opazovanjem in raziskovanjem narave, izobraževanjem ali alternativnimi oblikami 

zdravljenja.  

 

Za izvedbo smo stopili v stik z nekaj podjetij in jim povedali naše želje. Odzivi so bili 

dobri in pripravljeni so nam bili pomagati. Potrebujemo pa tudi finančna sredstva. 

Zaprosili smo donatorje, ki bi jih v zahvalo napisali na tablo poleg hišice, ter se 

prijavili na razpis za evropska sredstva. Izbrali smo točno lokacijo in napisali tudi opis 

našega projekta.  

 

Naša ideja je končno končana. Imamo tudi že vložene vse potrebne papirje in 

dokumente. Dobili smo dve ponudbi, ki se med sabo razlikujeta, vendar sta obe zelo 

dobri. Prva je za izvedbo lesenega dela hišice druga pa za celoten projekt. Želimo si, 

da bo naš načrt čim prej realiziran, saj imamo že cel kup novih idej za naprej. 
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PREDSTAVITEV NA TURISTIČNI TRŽNICI 

 

Stojnica bo urejena kot prava učilnica na prostem z maketo naše hišice. 

Ob strani bo imela dve drevesi, ki bosta nosili kartonski prikaz hišice. Na enem 

drevesu bo narisana lestev, na drugem pa bomo imeli oglas, s katerim bomo 

uporabo ponudili potrošnikom.  

 

Na stojnici bo maketa, ki jo bomo izdelali sami s pomočjo tehnično nadarjenih 

učencev ter računalniška animacija, s katero bomo prikazali uporabnost objekta. 

 

Na sprednji strani bomo imeli ime naše šole in projekta, ki ga bomo ponudili na 

vpogled tudi kot pisni izdelek.  
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VIRI 

Spletni viri: 

http://www.turisticna-zveza.si/Dogodki/264/PRAVILNIK%20TPLG%202010.pdf 

http://www.zvkds.si/media/pages/documents/vloga_za_izdajo_kulturnovarstvenih_pogojev.p

df 

http://data.si/razpisi/storitve/ 

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm 

https://www.google.si/maps/@46.056631,14.4123802,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFy

Dr_IG2JdSuK84BLGgu1g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1 

https://www.google.si/maps/place/O%C5%A0/@46.0570186,14.4114768,313m/data=!3m1!1

e3!4m2!3m1!1s0x477ad27b26d13999:0xa14b5925b420b7d0!6m1!1e1 

http://www.pesnik.net/ 

 

http://www.turisticna-zveza.si/Dogodki/264/PRAVILNIK%20TPLG%202010.pdf
http://www.zvkds.si/media/pages/documents/vloga_za_izdajo_kulturnovarstvenih_pogojev.pdf
http://www.zvkds.si/media/pages/documents/vloga_za_izdajo_kulturnovarstvenih_pogojev.pdf
http://data.si/razpisi/storitve/
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_sl.htm
https://www.google.si/maps/@46.056631,14.4123802,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFyDr_IG2JdSuK84BLGgu1g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.si/maps/@46.056631,14.4123802,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFyDr_IG2JdSuK84BLGgu1g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.si/maps/place/O%C5%A0/@46.0570186,14.4114768,313m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477ad27b26d13999:0xa14b5925b420b7d0!6m1!1e1
https://www.google.si/maps/place/O%C5%A0/@46.0570186,14.4114768,313m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x477ad27b26d13999:0xa14b5925b420b7d0!6m1!1e1
http://www.pesnik.net/

