
HIŠA in KMETIJA 

Tudi prijavljena kmetija Vebrovih oz. po domače Zelejakovih in hiša Klavdije in 

Jankota Grebovšek ne more pustiti »hladne« opazovalcev in komisije, ker sta obe 

resnično zgled vsem v naši krajevni skupnosti. 

  

STAVBA: 

Dom Nine Pokorn dejansko ţivi s krajem in je zgled urejenosti javnih objektov v 

krajevni skupnosti. 

  

OBNOVLJEN OBJEKT KULTURNE DEDIŠČINE: 

Kmetija Podpečan oz. Grabenšek kakor se po domače reče domačiji druţine 

Podpečan, zaradi obnovljene in urejene hiše in gospodarskega poslopja ne more 

ostati neopaţena. 

  

KRAJ OZ. DEL KRAJA: 

Del zaselka Galicija oz. hiše, ki imajo hišne številke 24 a,b,c,d,e,f,g……. so locirane 

na meji z zaselkom Ţelezno in vse z lepo urejeno okolico, kot da bi njihovi 

prebivalci imeli interno tekmovanje v urejenosti hiš in okolice. 

Galicija je eden od šestih zaselkov Krajevne skupnosti Galicija. Šteje okoli 550 

prebivalcev in cca 180 gospodinjstev. Leţi na njenem osrednjem, preteţno 

gričevnatem oz. hribovitem delu. Skozi zaselek teče potok Podsevčnica, katerega 

krajani vsako leto skrbno čistijo.  

Naselje hiš, katerim je skupna enotna hišna številka 24, meji na sosednji zaselek 

Ţelezno in se je z novogradnjami pričelo razvijati pred pribliţno 25. leti. Ta del 



zaselka je nekaj posebnega – je eden najlepše urejenih v zaselku Galicija. 

Prebivalci teh hiš vedno skrbijo za urejenost zunanjosti, kot da bi imeli interno 

tekmovanje v urejenosti hiš in okolice. Nedaleč stran so tudi polja, travniki in 

gozdovi, zeleni del tega predela zaselka.   

Hiše na tem predelu vasi so urejene, imajo svoje vrtove in sadovnjake, na 

balkonih pa bogato cvetje. Prebivalci so prijazni, med seboj gojijo prijateljske 

odnose in si nemalokrat pomagajo pri raznih opravilih. S tem dajejo lep zgled tudi 

ostalim krajanom. Kljub temu, da prebivalci naselja za tekmovanje v akciji 

Najlepši kraj, hiša in kmetija niso vedeli, so tako kot vsako leto tudi letos skrbno 

obdelovali svoj košček zemlje in poskrbeli za urejenost svojega doma.   

Ker se v Turističnem društvu Galicija niso mogli odločiti, katero izmed hiš 

omenjenega naselja predlagati za najlepše urejeno, so predlagali kar celotno 

naselje, in glede na doseţeno mesto v kategoriji krajev, se je odločitev izkazala 

kot dobra.  


