
  
 

 
 
 
 
 

OObbččiinnaa  LLuuččee  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  zz  ddrruuššttvvii  iinn  kkrraajjaannii  pprriirreejjaa  
  

4466.. LLUUČČKKII DDAANN 

  

55..  ––  99..  aavvgguusstt  22001155 



4466..  LLUUČČKKII  DDAANN  ––  PPRROOGGRRAAMM  PPRRIIRREEDDIITTVVEE  
 

SSOOBBOOTTAA,,  11..  aavvgguusstt  22001155  
 

08.00 Planinski pohod na Lepenatko v organizaciji Planinskega društva Luče. Zbirno 
mesto na avtobusni postaji v Lučah, 5 ur hoje, malica pri Gričarju in organiziran 
prevoz nazaj do Luč. Prijave najkasneje do četrtka, 30. julija 2015. Info in prijave: 
PD Luče – 041/577-783, TIC Luče – 03 839 35 55 

 

PPOONNEEDDEELLJJEEKK,,  33..  aavvgguusstt  22001155  
  

15:00 Otvoritev teniškega turnirja za moške in ženske pri Okrepčevalnici Logar v Krnici,  
finale v soboto, 8. avgusta 2015; info in prijave: Monika – 031/411-460 

  

SSRREEDDAA,,  55..  aavvgguusstt  22001155  
 

15.00 Turnir mešanih dvojic v odbojki na mivki pri Okrepčevalnici Logar v Krnici; info  
in prijave: Monika – 031/411-460 

19.00 Potopisno predavanje - Tomo Petek v kulturni dvorani 
21.00 Predstava »Z lesom v svet« pred Juvanovo hišo; KUK Potovke, KD Solčava,  

Zavod Poseben dan in združeni kulturniki ZSD 
  

ČČEETTRRTTEEKK,,  66..  aavvgguusstt  22001155  
 

10.00 Srečanje upokojencev ZSD v organizaciji DU Luče na prireditvenem prostoru  
19.00 Osrednja proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj v 

kulturni dvorani 
21.00 Koncert skupine Čedahuči na šolskem igrišču, v primeru slabega vremena na 

prireditvenem prostoru 
21.00 Predvajanje alpinističnega filma »Vstaja v dolini« pri Igli 
 

PPEETTEEKK,,  77..  aavvgguusstt  22001144  
 

08.00 3-dnevni planinski pohod »Po mejah Občine Luče« v organizaciji Gorniškega kluba 
Luče, zbirno mesto in zaključek pohoda na Volovljeku, približno 10 ur hoje/dan;  
info in prijave: Tonč – 031/333-776 

16.00 Nogometni turnir veteranov (Železna Kapla, Šenčur, Šmartno, Solčava, Luče)  
pri Gričarju; info in prijave: Beno – 031/396-639 

16.00 Nogomet na milnici na šolskem igrišču, info in prijave: Andraž – 040/426-629 
18.00 Rokometna tekma »stari – mladi« na šolskem igrišču; info in prijave:  

Marjan – 031/772-487 
20.00 Modna revija, kolekcija pomlad-poletje – Timotej Rosc v kulturni dvorani 
21.00 »Rock žur« s skupinami Zmelkoow, Happy Band in Prismojeni profesorji bluesa   

na prireditvenem prostoru 



4466..  LLUUČČKKII  DDAANN  ––  PPRROOGGRRAAMM  PPRRIIRREEDDIITTVVEE  
  

SSOOBBOOTTAA,,  88..  aavvgguusstt  22001155  
 

08.00 Turnir v malem nogometu za moške na šolskem igrišču; info in prijave:  
Andraž – 040/426-629  

09.00 Turnir v namiznem tenisu v šolski telovadnici; info in prijave: Patrik – 051/632-618 
09.00 Dan odprtih vrat v Čebelarskem centru Luče med 9. in 12. uro 
10.00 Ustvarjalne delavnice za otroke na zgornji vasi pri kmečki tržnici, v primeru  

slabega vremena v kulturni dvorani; info in prijave: Adrijana – 031/229-494 
10.00 Turnir v balinanju pri Okrepčevalnici Logar v Krnici; info in prijave:  

Monika – 031/411-460 
13.00 »Vlcersko tekmovanje« na Hočevarjevi njivi; info in prijave: Toni – 041/755-378 
16.00 Turnir v ulični košarki na košarkarskem igrišču; info in prijave: Jože – 041/944-177 
17.00 Družabno popoldne z ljudskimi godci in pevci ter vlcerske igre pri vlcerski bajti v 

organizaciji DU Luče  
18.00 Sv. maša z rogisti v čast zavetniku lovcev sv. Hubertu v farni cerkvi ter  

otvoritev lovske razstave v lovskem domu 
19.00 Humoristični skeč mladinske sekcije KUD Raduha na zgornji vasi pri kmečki tržnici, 

v primeru slabega vremena v kulturni dvorani 
20.15 »Vrnitev žalik žena v vas Luče« pri Juvanovi hiši 
20.30 Pohod z baklami po Breznici, zbirno mesto pred Juvanovo hišo  
21.00 Zabavni večer z ansamblom Akordi na prireditvenem prostoru 
 

NNEEDDEELLJJAA,,  99..  aavvgguusstt  22001155  
 

07.00 Budnica po vasi v izvedbi Godbe Zgornje Savinjske doline 
09.00 Pritrkavanje iz farnega zvonika in streljanje z možnarji pri Streljarnici 
10.00 Sv. maša s procesijo v čast farnemu zavetniku sv. Lovrencu v farni cerkvi  
11.00  Prireditev »Od štanta do štanta« s prikazom starih običajev in navad po vasi 
17:00 5. Festival narodno-zabavne glasbe Luče 2015 na prireditvenem prostoru 
 

 
  

  

OOSSRREEDDNNJJII  PPRRIIRREEDDIITTVVEENNII  PPRROOSSTTOORR  JJEE  PPOODD  ŠŠOOTTOORROOMM  
  

LLEEPPOO  VVAABBLLJJEENNII!!  
  

  



 



4466..  LLUUČČKKII  DDAANN  ––  PPRRIIZZOORRIIŠŠČČAA  
 

11..  OOSSRREEDDNNJJII  PPRRIIRREEDDIITTVVEENNII  PPRROOSSTTOORR  ––  HHooččeevvaarrjjeevvaa  nnjjiivvaa  
− Srečanje upokojencev Zgornje Savinjske doline 
− »Vlcersko tekmovanje« 
− Rock žur - Zmelkoow, Happy Band in Prismojeni profesorji bluesa  
− Zabavni večer z ansamblom Akordi 
− Festival narodno-zabavne glasbe Luče 2015 

 

22..  BBEELLMMOONNDDOOVVEE  DDOOBBRROOTTEE  
− ponudba hrane in pijače 

 

33..  SSLLAADDKKII  BBUUTTIIKK  
− prodaja sladoleda 
  

44..  KKUULLTTUURRNNAA  DDVVOORRAANNAA  LLUUČČEE  
− potopisno predavanje - Tomo Petek 
− osrednja proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj 
− modna revija, kolekcija pomlad-poletje - Timotej Rosc 

  

55..  OOKKRREEPPČČEEVVAALLNNIICCAA  KKOOVVAAČČNNIICCAA  
− ponudba hrane in pijače 

 

66..  LLOOVVSSKKII  DDOOMM  
− ogled lovske razstave, v soboto od 15. do 20. ure in v nedeljo od 8. do 16. ure 

 

77..  DDEELLAAVVNNIICCAA  ŠŠLLAANNGGEERR  
− razstava in prodaja ročno izdelanih lesenih predmetov, vsak dan med 10. in 19. uro 

 

88..  HHOOKKEEJJSSKKAA  KKLLEETT  ((AAvvžžllaakkoovv  kkeevvddeerr))  
− predstavitev in-line hokeja, možnost »streljanja na gol« za obiskovalce 
− ponudba hrane in pijače 

 

99..  FFAARRNNAA  CCEERRKKEEVV  SSVV..  LLOOVVRREENNCCAA  
− sv. maši v čast farnemu zavetniku in zavetniku lovcev, pritrkavanje iz farnega zvonika 

 

1100..  SSTTRREELLJJAARRNNIICCAA  ––  SSTTRREELLSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  MMOOŽŽNNAARR  
− obuditev starega običaja streljanja z možnarji 

 

1111..  SSMMUUČČAARRSSKKOO  TTEEKKAAŠŠKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  iinn  SSMMUUČČAARRSSKKII  KKLLUUBB  LLUUČČEE  
− razstava na temo smučanja in prikaz izdelovanja lesenih smuči - Jani Slemenšek 
− ponudba hrane in pijače  

 

1122..  GGOOSSTTIILLNNAA  PPRR''  LLAAMMPPII  
− ponudba hrane in pijače 

 

1133..  AAKKTTIIVV  KKMMEEČČKKIIHH  ŽŽEENNAA  
− prikaz izdelave masla v pinji, pokušina in prodaja domačih jedi in pijač: kruh,  pecivo, 

obrnenik, skuta in sir, suhomesnati izdelki, mošt, borovničevec 
 

1144..  KKMMEEČČKKAA  TTRRŽŽNNIICCAA  
− ustvarjalne delavnice za otroke, razstava in prodaja unikatnih izdelkov 
− humoristični skeč mladinske sekcije KUD Raduha 

 



1155..  ČČEEBBEELLAARRSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  
− čebelarska razstava in pokušina medenih pridelkov  
− ponudba hrane in pijače 

 

1166..  FFRRAANNCC  SSTTRRMMČČNNIIKK  
− razstava in prodaja unikatnih lesenih izdelkov 

 

1177..  MMAARRJJEETTAA  FFAALLEE  
− prikaz postopka filcanja in prodaja filcanih izdelkov 

 

1188..  JJUUVVAANNOOVVAA  HHIIŠŠAA  
− predstava »Z lesom v svet« 
− dnevi odprtih vrat od četrtka do nedelje med 11. in 20. uro; vodeni ogledi ob 11. in 18. uri 
− nedelja – bolšji sejem, ponudba hrane in pijače 

 

1199..  PPEERRIICCEE  
− prikaz pranja in sušenja perila po starem, brezplačna »žajfa« za obiskovalce 
− pokušina domačih dobrot 

 

2200..  DDRRUUŠŠTTVVOO  UUPPOOKKOOJJEENNCCEEVV  ((vvllcceerrsskkaa  bbaajjttaa))  
− družabno popoldne z ljudskimi pevci in godci, vlcerske igre 
− manjša razstava vlcerskega orodja in opreme iz življenja vlcerjev v bajti in pred njo 
− predstavitev starega orodja in opravil: predenje, štrikanje volne, pletenje košev in košar, 

klepanje srpov in kos, … 
− ponudba in prodaja domačih dobrot, organizirana "taksi služba z lojtrnikom" 

  

2211..  OOSSNNOOVVNNAA  ŠŠOOLLAA  BBLLAAŽŽAA  AARRNNIIČČAA  
− razstava pomladno-poletne kolekcije - Timotej Rosc, v soboto in nedeljo med 15. in 20. uro 

 

2222..  ŠŠOOLLSSKKAA  TTEELLOOVVAADDNNIICCAA  
− turnir v namiznem tenisu 

 

2233..  ŠŠOOLLSSKKOO  IIGGRRIIŠŠČČEE  
− koncert skupine Čedahuči  
− rokometna tekma »stari – mladi« 
− nogomet na milnici, mali nogomet za moške, turnir v ulični košarki 

  

2244..  ČČEEBBEELLAARRSSKKII  CCEENNTTEERR  
− dan odprtih vrat: ogled centra in vzreje matic kranjske sivke, pokušina medenih dobrot 

 

2255..  BBAARR  IIGGLLAA  
− alpinistični film »Vstaja v Dolini« 

 

2266..  OOKKRREEPPČČEEVVAALLNNIICCAA  LLOOGGAARR  
− turnir mešanih dvojic v odbojki na mivki, teniški turnir, turnir v balinanju 
− ponudba hrane in pijače 

 

2277..  GGRRIIČČAARR  
− nogometni turnir veteranov: Železna Kapla, Šenčur, Solčava, Šmartno, Solčava, Luče 

  

2288..  SSNNEEŽŽNNAA  JJAAMMAA    
− ogled jame med 9. in 17. uro (voden ogled vsake dve uri)



 

LLEEPPOO VVAABBLLJJEENNII!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


