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E den tistih, ki so ljubezen do ži-
vali spremenili v hobi, službo 
in celo poslanstvo, je 29-letni 
Vrhničan Ožbe Šteblaj. 

Na pet hektarov velikem najetem 
posestvu na Klancu nad Vrhniko ima 
namreč ranč za konje in ponije, ki so 
se jim njihovi prejšnji lastniki odpo-
vedali iz različnih razlogov, on pa zdaj 
z njimi razveseljuje številne otroke.

V pogovoru nam je mladenič, 
ki je po izobrazbi magister znanosti 
o živalih, povedal, da se je takoj po 
študiju odločil, da se bo raje kot pre-
davanjem na fakulteti posvetil delu 
z živalmi v naravi. Tako je leta 2017 
najprej najel zaraščeno kraško ze-
mljišče, ga očistil odvečnega grmovja, 
zatem pa spremenil v travnike. 
S pomočjo družine, prijateljev in 
mladih ljubiteljev konj je ranč ogradil 
in postavil električne pastirje, iz Sa-
vinjske doline pa pripeljal macesnov 
kozolec. Velik toplar zdaj služi kot 
skladišče sena, prostor za konjsko 
opremo in pisarna, s prijatelji pa so za 
njim naredili nadstrešnico za konje, 
uredili manežo in ločen nadstrešek za 
njihovo krmljenje.

 Na tako urejenem ranču Ožbe 
sam vodi zavod Poniji s Klanca, pri 
čemer imajo glavno vlogo štirje 
podarjeni odsluženi konji in trije 
poniji. Med prvimi so 16-letni Lupo 
(angleški, nekdaj galopski dirkač), 
Allta, sedemletna ameriška kobila 
pasme paint, 15-letni slovenski kasač 
Tersugil in 20-letna Bonita pasme 
mangalarga marchador. Zadnja je s 
24-letnim bratom, ki je v zavetišču 
za ostarele konje, edina predstav-
nica te brazilske pasme za dolge 
razdalje pri nas. Ker gre večinoma za 
starejše živali, ki jih ne smejo preveč 
obremenjevati, jih njihov posvojitelj 
uporablja predvsem za vzgojo otrok 
pa za krajše jahalne sprehode po 
bližnji okolici in učenje osnov jahanja 
za osnovnošolce. V treh letih se je 
na njegovih rednih urah jahanja, 
jahalnih krožkih in poletnih taborih 
za otroke s konji spoznalo že več kot 
1000 otrok.

Gasilci na pomoč
Čeprav oskrbnik večino dela 

postori sam, so mu v pomoč tudi 
najstniki. Te je s svojim pristopom 

tako navdušil, da tja ne prihajajo le 
na tečaje, temveč radi prisluhnejo 
njegovim strokovnim razlagam o 
konjih, drugih živalih in naravi na 
splošno. Na posestvu namreč živijo 
tudi čreda osmih ovac pa pritlikava 
koza Liza in celo ameriški mini pujs 
Lord William Ken. Zadnji je član 
pisane živalske družine od februarja, 
v okolici toplarja pa je tudi stalni 
nadzornik, ki se konjem nenehno 
mota med nogami.

Ker na posestvu ni ne vode ne 
elektrike, mora Ožbe po vodo za ko-
nje s traktorjem na Vrhniko, poleti 
pa mu jo pripeljejo vrhniški gasilci. 
Zato že razmišlja, da bi v kratkem 
postavil zbiralnik za deževnico, 
na toplarju pa namestil sončne 
kolektorje za pridobivanje lastne 
elektrike.

Podjetni mladenič, ki z mladimi 
pomočniki prostovoljci skrbi še 
za vrt s krompirjem in čebulo pa 
za zeliščni vrt, ima še več načrtov. 
Okrepiti želi sodelovanje z okoliš-
kimi vrtci in šolami, za katere bo 
jeseni začel organizirati naravoslov-
ne dneve, pa tudi turizem. Tam ima 
namreč idealne razmere za razvoj 
trekinga s konji, a bi potreboval do-
datne delavce (inštruktorje) in nekaj 
mlajših konj. Če bi jih hotel kupiti, 
pa bi moral seči precej globoko v 
žep, saj vsak stane najmanj 2000 
evrov. Rešitev vidi zlasti v tem, da 
privabi več zasebnih lastnikov konj, 
katerim bi ponudil celotno oskr-
bo (ta stane 250 evrov na mesec). 
Postavil bi rad še steklenjak, da bi 
obiskovalcem ponudil tudi sokove 
iz pridelanih zelišč, a brez posluha 
občine ne bo šlo.

Društvo Reks in Mila, ki so mu 
neznanci 29. aprila ukradli vso hrano 
za pse in mačke iz zaklenjenega 
zabojnika, je pred nekaj dnevi dobilo 
dragoceno pomoč. Podjetje Kovanček 
je namreč pripravilo donatorsko ak-
cijo, v kateri so z všečki in sledenjem 
njegovega profila na facebooku sode-
lovali številni ljubitelji živali. Skupaj 
so na ta način zbrali 37,2 kilograma 
hrane, podjetje pa je težo zaokrožilo 
na 40. Za prejeto kakovostno hrano 
Royal Canin so se na svojem društve-
nem profilu na facebooku donator-
jem že zahvalili, prav tako osnovno-
šolcem iz 4. b razreda Osnovne šole 
Šenčur in 5. razredom in drugim 
učencem iz Osnovne šole Preska, ki 
so jim z mentoricama Tjašo Ogris 
in Romano Frankovič pomagali po-
ravnati račune zdravljenja shiranega 
in poškodovanega mucka Tigrčka 
(na zgornji fotografiji) iz Preske. Po 
večdnevnih bolnišničnih terapijah 
ima še vedno precej zdravstvenih 
težav z ledvičkami, podhranjenostjo, 
težko prenaša nekatera zdravila, re-
dno dobiva infuzijo. Ko si bo opomo-
gel, pa ga čaka še amputacija tačke. 

Potreboval bo umirjen in ljubeč dom. 
Kljub naporom in zdravljenju pa jim 
v zadnjih nekaj dneh ni uspelo rešiti 
dveh drobcenih muckov. Da pomoč 
zanje dostikrat pride prepozno, pripi-
sujejo tudi dejstvu, da nimajo dovolj 
prostovoljcev, ki bi jim pomagali pri 
njihovem iskanju. Zato v svoje vrste 
vabijo nove člane, ki bi bili priprav-
ljeni pomagati še pri zbiranju hrane, 
hranjenju in negi živali brez doma 
(začasni skrbniki), izvajati delavnice 
za otroke ...

Štirje podarjeni konji in trije poniji so temelj šole 
jahanja in poletnih taborov za osnovnošolce.

Tudi odsluženi konji  
so lahko najboljši prijatelji
Mladi podjetnik 
nad Vrhniko z 
upokojenimi 
živalmi na ranču 
Poniji s Klanca 
vzgaja otroke 
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Lupo, Ožbe Šteblaj, Allta, 
Tersugil, pomočnik Nal 

Škof, Bonita (od leve proti 
desni), spodaj pujs Ken
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1000 otrok je že spoznavalo konje na 
ranču Poniji na Klancu.

Bi me posvojili?
Mačji mladički in odrasle muce, med 
njimi Tani, iščejo varne domove pri 
dobrih ljudeh. Telefon: 051-314-102.

Več oglasov si lahko ogledate 
v četrtkovih Slovenskih novicah.

Tedenski poletni tabori
Na ranču so med osnovnošolci 
vse bolj priljubljeni tedenski 
poletni tabori. Okoli 25 otrok 
se spoznava s konji (obnašanje 
in varno delo z njimi, priprava 
konja s krtačenjem, sedlanjem), 
v maneži pa tudi jahajo. Sami 
pripravijo šotore in ognjišče ter 
si skuhajo, organizirajo tabor-
niške igre, enkrat pa se s poniji 
odpravijo do Starega malna in 
se tam kopajo. Dnevni tabor 
stane 160 evrov, kdor želi spati 
v šotoru, pa bo julija in avgusta 
moral odšteti 260 evrov.
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Prva pomoč 
ne zadošča


