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Hišna imena so že popisana na območju 24 
vasi znotraj občine, domačini so lahko tudi že 
namestili tablice z napisom hišnega imena. V 
prihodnjih mesecih pa bomo opravili podroben 
pregled nekdanjih in današnjih hišnih imen v 
vaseh POLJANE, HOTOVLJA, PREDMOST 
in DOBJE, preverili njihovo pojavljanje v 
zgodovinskih virih in uporabo v narečnem 
govoru med domačini.

Ob zaključku popisa bodo zainteresirani 
lastniki hiš tako kot v prejšnjih popisih prejeli 
tudi glinene tablice z napisom hišnega imena v 
narečju, izdelana pa bo tudi publikacija z zbra-
nimi hišnimi imeni obravnavanega območja in 

Vabilo k sodelovanju

Popis starih hišnih imen v Poljanah, 
Hotovlji, Predmostu in Dobju
Z namenom, da preprečimo izginotje in da razširimo uporabo hišnih imen, bomo 
v okviru projekta ‘Stara hišna imena – obraz dediščine naših krajev’ ob sofinan-
ciranju Občine Gorenja vas - Poljane in strokovni podpori Razvojne agencije 
Zgornje Gorenjske nadaljevali s popisom hišnih imen tudi v letošnjem letu.

posebnostmi na to temo. 
Če kot prebivalci teh vasi oziroma občani 

poznate kakšno zanimivo zgodbo tako o 
svojem hišnem imenu kot tudi o drugih imenih, 
razpolagate s fotografijami domačij ali celo 
poznate  razlago, kako je ime nastalo, in ste 
pripravljeni te podatke deliti z ostalimi ter s tem 
prispevati tudi k vsebini publikacije o hišnih 
imenih Poljan, Hotovlje, Predmosta in Dobja, 
vas pozivamo k sodelovanju. 

Ker verjamemo, da želite negovati lokalno 
identiteto, vas vabimo, da nam pišete na e-
naslov kristina.miklavcic@ra-sora.si, pokličete 
na tel. št. 04/50-60-225 ali se osebno zglasite 

Hišna imena so odraz dediščine naših krajev in 
narečnih govornih posebnosti. Izoblikovala so 
se na podlagi značilnosti določenega območja, 
prebivalcev, ki tu živijo, in njihovih dejavnosti. 
Ponekod z opuščanjem kmetovanja, menjavo 
lastnikov in podiranjem starih poslopij izginjajo 
iz vsakdanjega govora, zanimivo pa je, da se 

na podeželskih območjih ljudje bolje poznajo po 
hišnih imenih kot po priimkih. 

na Razvojni agenciji Sora, Poljanska cesta 2, 
Škofja Loka. 

Obenem pa tiste občane, ki v popis hišnih 
imen v preteklih letih še niso bili vključeni, 
obveščamo, da bomo s popisom starih hišnih 
imen nadaljevali tudi v prihodnjih letih. 

Kristina Miklavčič, vodja projekta
Razvojna agencija Sora

V zadnjih desetletjih se je zelo uveljavilo 
t. i. vseživljenjsko učenje (VŽU). Številne 
organizacije, ki izvajajo različne programe 
izobraževanja, so pripravile širok nabor progra-
mov na različnih področjih, imajo razmeroma 

Novo učno središče v Občini Gorenja vas - Poljane

Z  brezplačnimi programi bliže uporabnikom
Ljudska univerza Škofja Loka v sodelovanju z Občino Gorenja vas - Poljane 
odpira novo učno središče (Lokalno učno središče – LUS Gorenja vas - Poljane) 
v prostorih Sokolskega doma v Gorenji vasi. V učnem središču bomo organizirali 
različne programe in svetovanja, in sicer v okviru projekta Lokalna učna središča, 
ki ga financirata Evropska unija in Republika Slovenija. Vsa izobraževanja in 
svetovanje do konca maja 2018 bodo za udeležence brezplačna.

dobre prostorske in 
materialne pogoje za 
delovanje ter dobro us-
posobljene predavatelje 
in praktike. Navedeno 
pa velja predvsem za 
mestna središča, kjer 
sta zaradi večje kon-
centracije prebivalstva 
in boljših materialnih 
in infrastrukturnih 
pogojev organizacija in 
izvedba izobraževalnih 
programov lažja, bolj 
racionalna itd.

Podeželje v tem 
pogledu zaostaja, tako 
glede infrastrukture 
kot tudi po številu 
vključenih oseb v pro-

grame VŽU in svetovanja. Ljudska univerza 
Škofja Loka želi zato skupaj s tremi partner-
skimi občinami (poleg občine Gorenja vas 
- Poljane sta to še občini Žiri in Železniki) z 
vzpostavitvijo LUS-ov ustvariti prostorske, 

Novo učno središče bo v Sokolskem domu v Gorenji vasi.

materialne in kadrovske pogoje, ki bodo pre-
bivalcem obeh dolin in Žirov približali različne 
oblike VŽU in svetovanja, da se jim ne bo 
potrebno voziti v Škofjo Loko ali še dlje.  

Projekt je nastal v sodelovanju z Lokalno 
akcijsko skupino (LAS) Loškega pogorja in bo 
trajal do konca maja 2018. V okviru projekta 
bodo organizirane raznovrstne oblike usposa-
bljanja, izobraževanja in svetovanje na podlagi 
interesa prebivalcev vsake občine, znotraj petih 
sklopov:

1. digitalna pismenost (izobraževanja s 
področja računalništva in uporabe sodobnih 
tehnologij),

2. skrb za starost in varovanje zdravja (nega 
in oskrba starejših, prva pomoč, obvladovanje 
stresa),

3. na lovu za kompetencami (jezikovna 
izobraževanja, komunikacija, nastopanje v 
javnosti),

4. izkoristimo svoj prosti čas za osebnostno 
rast (fotografski tečaji, tečaji ročnih del ipd.),

5. svetovanje (individualno svetovanje za 
formalno in neformalno izobraževanje).

Podrobnejše informacije bodo objavljene na 
spletni strani  Ljudske univerze Škofja Loka, na 
Radiu Sora, z letaki in plakati in v naslednjih 
številkah lokalnih glasil partnerskih občin. K 
pripravi vsebin pa vabimo tudi občane vseh treh 
občin in bomo veseli predlogov, ki jih lahko 
sporočite na telefon 04/506-13-60 ali po e-pošti  
jaka.subic@guest.arnes.si.


