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SPOŠTOVANE LUČANKE IN LUČANI ! 

Pred nami je letošnja predpraznična izdaja občinskega glasila v 

katerem bomo skozi besedilo in fotografije preleteli dogodke 

zadnjega obdobja, ki so zaznamovali naš kraj. Kar veliko jih je 

bilo, na srečo več dobrih, kot slabih. Tudi številne prireditve z 

najrazličnejših področij, ki se jih v glasilu le dotikamo, so dokaz, 

da naš kraj živi polnokrvno življenje. Zahvala gre zagnanim 

posameznikom in društvom (med katerimi so tudi letošnji občinski 

nagrajenci), ki jim ni vseeno s kakšnim pulzom utripa kraj. Kaj več 

o delovanjih društev pa v prihodnji številki... 

Kot bi trenil, smo že zakorakali v avgust, ki ni samo mesec 

dopustov in počitka, temveč tudi mesec pestrega dogajanja v Lučah. V koraku s tradicijo in 

dediščino naših prednikov bomo v prihajajočih dneh podoživljali tako stare čase, kakor tudi 

sodobnejše trende na različnih področjih. Življenje je pač preplet preteklosti in prihodnosti 

ujetih v sedanjost. 

Po jesenskih volitvah je nov Občinski svet s starim županom pogumno zaoral v občinsko 

zemljo. Po sprejetem proračunu (podrobnosti so v številkah dosegljive na naši spletnih 

straneh) smo se lotili letošnjih investicij in pa seveda priprave vseh občinskih razpisov preko 

katerih razdelimo med občane, podjetja in društva precej proračunskih sredstev. Seveda po 

vnaprej jasnih kriterijih, ki so preverljiva v vsakem trenutku, da je zagotovljena objektivnost. 

Kljub številnim investicijam poslujemo brez kreditov. Tako ostajamo ena redkih občin, ki 

svoje občane ni dodatno zadolžila. To uspevamo z zagnanim in poštenim delom ekipe, ki jo 

vodim, z racionalnim načrtovanjem in z zmernim ter obvladljivim tempom investicij. 

Nedvomno je bil zadnji mandat v naši občini zelo zaznamovan s problematiko lučke 

obvoznice. Velika večina na referendumu je dala jasno sporočilo in zavezo tako občini, kot 

državi za dolžna ravnanja v prihodnosti. Pa tudi dovolj jasno sporočilo vsem, da je delitev 

občanov dana z dnevnega reda in se moramo zato s skupnimi močmi zavzeti za prihodnje 

izzive, ki jih niti ne bo malo, niti ne bodo lahki. 

Že bežen pogled nazaj pokaže, da smo tokrat prvič že v prvi polovici leta zaključili vsa letos 

planirana asfaltiranja. S skoraj 5 km dolgo asfaltno cesto smo povezali Planico v Podveži, 

položen je bil tudi asfalt do Šmela. Prav tako smo praktično že pripravili podlage za asfalt za 

ceste, ki se bodo asfaltirale naslednje leto. Geodetske odmere občinskih cest potekajo po 

planu in bodo zaključene prihodnje leto. Tako bomo ena prvih občin, ki bomo imeli 

odmerjene občinske ceste. Upajmo, da bo prenos lastništva na občino v prihodnje tudi potekal 

tako tekoče. V kulturni dvorani in v farni cerkvi smo spomladi izvedli montažo indukcijske 

zanke, ki naglušnim končno omogoča kvalitetno poslušanje. Obnovljena je bila zaščitna 

ograja ob starem igrišču ob Hočevarjevem vrtu, prav tako je bilo obnovljeno tudi vodno 

zajetje pri Stogleju, deloma so že bile izvedene tudi odbojne ograje na občinskih cestah, še 

nekaj pa jih planiramo v jeseni. Pri izdelavi Občinskega prostorskega načrta je bil izdelan 

prikaz stanja v prostoru. Trenutno pa je v zaključni fazi izdelava Urbanističnega načrta za 

Luče. Tako končno z optimizmom pričakujemo, da bomo v doglednem času le prišli do 

prepotrebnih novih stavbnih zemljišč v občini. Glede obnove čistilne naprave pa se še vedno 

borimo z močnimi birokratskimi mlini na veter. 

V zadnjih letih se je v Lučah pokazalo, da spet zmoremo stopiti skupaj, če hočemo. Na 

najrazličnejših področjih. To dejstvo nas lahko hrabri za izzive v prihodnosti. Med njimi bo 

tudi izgradnja nove športne dvorane, ki si jo mladi in mladi vseh generacij gotovo zaslužijo. 

Čestitam vsem občankam in občanom ob občinskem prazniku, čestitke tudi občinskim 

nagrajencem. Vsem skupaj pa se zahvaljujem za ves vaš trud, ki dela naš kraj še boljši. 
 

Župan Ciril Rosc 
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NOV OBČINSKI SVET 
 

Jeseni je mandat nastopil nov občinski svet 

V sredo 22. oktobra 2014, je potem, ko so bile v začetku oktobra volitve, v Lučah potekala 

prva redna – konstitutivna seja občinskega sveta v mandatu 2014-2018. Potrdili so nove 

svetniške mandate in se seznanili z izvolitvijo župana. O poteku lokalnih volitev je prisotne 

seznanila predsednica občinske volilne komisije Marija Štebe. 

 

V občinski svet, ki šteje 11 svetnikov, so bili izvoljeni naslednji člani: Andrej Šiljar, Marko 

Breznik, Jernej Plankl, Peter Kladnik, Tomaž Visočnik, Slavko Robnik, Jernej Ribič, Boštjan 

Robnik, Darko Podbrežnik, Tomaž Robnik in Peter Podkrižnik. 

Volilno gradivo je med konstitutivno sejo pregledala posebna mandatna komisija, ki se izvoli 

izključno za to priložnost. Ugotovila je, da celotno gradivo ustreza predpisanim zahtevam in 

podala predlog za izvolitev občinskih svetnikov, kar so prisotni soglasno potrdili. 

Mandatna komisija je podala še ugotovitev o izvolitvi Cirila Rosca za župana Občine Luče. 

Ta se je zahvalil volivcem za zaupanje, svetnikom pa čestital k izvolitvi. 
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OTVORITEV CESTE V PLANICO 

Namenu predana največja letošnja občinska investicija 

Projekt prenove ceste v Planico, ki ga je občina s pripravo podlage začela že v lanskem letu, 

je bil proti koncu junija uspešno zaključen. V soboto 20. junija se je odvijala uradna 

slovesnost s simboličnim rezanjem traku in nato v Planici še druženje tamkajšnjih domačinov 

in udeležencev slovesnosti. Rezanja traku so se poleg domačinov iz Podveže udeležili tudi 

občinski svetniki in župan Ciril Rosc, ki je v uvodnem nagovoru nanizal nekaj podatkov o 

projektu. 

»V veliko veselje in čast si lahko štejemo, da prisostvujemo otvoritvi, ko predajamo namenu 

4,7 km nove asfaltirane ceste v Planico. Tako smo poleg Konjskega vrha in Strmca tudi v 

Podveži povezali kmetije nad 1.000 m nadmorske višine z dolino« je povedal župan in se 

zahvalil vsem, ki so k pridobitvi pripomogli.  

To je letošnja največja investicija v naši občini, ki je bila pokrita iz občinskega proračuna. 

Podlaga je bila pripravljena že lani, kar se je kljub nekaterim pomislekom izkazalo za dobro 

odločitev. Letos je izvajalec še pred iztekom pogodbenega roka položil še asfalte, katerih 

strošek je nekaj čez 200.000 evrov, celotna investicija vključno s pripravo podlage in izvedbo 

odvodnjavanja pa bo znesla okoli 340.000 evrov. Planico smo z novo cestno povezavo 

približali dolini na manj kot četrt ure vožnje z avtomobilom. Večkrat lahko slišimo, da 

investicije v ceste niso razvojni projekti. To seveda ne drži. Prav asfaltiranje številnih cest v 

naši občini v zadnjih dvajsetih letih je ključno pripomoglo, da se višinske kmetije niso 

izpraznile (oživile so se celo nekatere že opuščene) in da bodo lahko še bolj konkurenčne. 

Sledil je blagoslov, ki ga je opravil župnik iz Nove Štifte Alojz Ternar. Ta je dejal, da smo 

ljudje potujoča bitja, da nas ceste povezujejo med seboj. Ob koncu je še zaželel, da bi bila ta 

povezava za vse domačine in ostale uporabnike vedno varna pot. 

Nove asfaltirane ceste so najbolj veseli tamkajšnji prebivalci. V njihovem imenu se je občini, 

izvajalcem in vsem, ki so pripomogli k prenovi, iskreno zahvalil Anton Mlinar mlajši, ki je 

vse zbrane povabil še na prijazno druženje na svojo kmetijo v Planico. 
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NOVA METEOROLOŠKA POSTAJA 

Prenovljena merilna postaja na Lučnici 

Meteorološka postaja v Lučah je med starejšimi v Sloveniji, saj je bila ustanovljena že 

daljnega leta 1895. Postavljena je na nadmorski višini 513 m, na levem bregu Lučnice. V 

letošnjem letu je Agencija RS za okolje (ARSO) s podizvajalcem Nivo Eko izvedla 

posodobitev te merilne postaje. 

V okviru omenjene posodobitve so postajo opremili s sončno celico in namestili samodejne 

naprave, ki bodo merile temperaturo in višino vode, iz katere se preračunava tudi pretok. 

Zbrane podatke bodo naprave na ARSO sporočale samodejno in sproti vsakih 10 minut. 

Prenova je potekala s sofinanciranjem iz evropskih sredstev v okviru projekta Nadgradnja 

sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji, krajše imenovanega 

tudi BOBER. Predračunska vrednost posodobitve merilne postaje v Lučah je okoli 25.000 

evrov. Kljub sodobnim napravam bo na postaji še vedno potrebno izvajati kontrolne meritve, 

kar bo še naprej opravljal merilec in opazovalec Vinko Moličnik. 

 

V času odkar deluje tukajšnja merilna postaja, se je pri opazovanju zvrstilo že kar nekaj 

merilk in merilcev. Glede na podatke ARSO so se zvrstili takole: Simon Volc je v Lučah 

začel z rednimi meteorološkimi meritvami in opazovanji decembra 1895. Za njim so bili 

meteorološki opazovalci še Ivan Volc, Josip Fischer, Franc Zemljič, Albin Krebs, Franc 

Lužnik, Ljudmila Rop, Ljudmila Kranjc, Anica Plesnik, Amalija Berginc, Bogomir Supin in 

Vinko Moličnik, ki je prostovoljni meteorološki opazovalec od januarja 2001. 
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PRENOVA CERKVE V PODVOLOVLJEKU 

Nova streha na cerkvi sv. Antona 

Občina Luče je tudi letos objavila kar nekaj razpisov za dodelitev finančnih sredstev 

posameznim porabnikom proračunskega denarja. Bila je med prvimi občinami, ki ji je uspelo 

na občinskem svetu sprejeti povsem nov pravilnik o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in 

podeželja. Tega je bilo potrebno sprejeti v skladu z novo državno uredbo za programsko 

obdobje 2015-2020.  

Na razpis za ohranjanje nepremične kulturne dediščine, za katerega je bilo namenjenih 10.000 

evrov, je prispela le ena vloga in to od župnije Luče. Pogoj za prijavo na razpis je namreč, da 

je nepremičnina vpisana v register kulturne dediščine in ima za izvajanje soglasje Zavoda RS 

za varstvo kulturne dediščine. Župnija je sredstva namenila za kritje dela stroškov, ki so 

nastali pri prenovi dotrajane strehe na cerkvi sv. Antona v Podvolovljeku. Ta cerkev je 

kulturni spomenik, zgrajena je bila v 17. stoletju in prenovljena v 19. stoletju. Streho so 

nazadnje zamenjali pred nekaj več kot dvajsetimi leti. Kljub temu je bila kritina iz 

macesnovih deščic že povsem dotrajana. 

Dela, ki jih je spremljal zavod za varstvo kulturne dediščine, je opravil samostojni podjetnik 

Tomaž Funtek iz Luč. Uničeno kritino iz macesna so nadomestili s tako imenovanim 

bobrovcem, zamenjali pa so tudi nekaj dotrajanih lesenih delov ostrešja.  

 

UREDITEV PARKA OB SAVINJI 

Na 'Škarfi' nastaja nov park 

Zadnja leta je bilo območje ob desnem bregu Savinje 'na Škarfi' vse bolj degradirano tudi z 

neurejenimi drvarnicami najrazličnejših oblik in materialov, ki niso bile nikomur v ponos. 
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Območje po ureditvi Območje pred ureditvijo 

Po opozorilu, ki ga je ARSO, kot upravljalec tega območja posredoval na občino, se je ljudi 

pozvalo, da drva in nadstrešnice s tega priobalnega zemljišča odstranijo. Ko so bile le-te v 

doglednem času res odstranjene, se je Občina Luče odločila, da v soglasju z ARSO pristopi k 

urejanju tega območja, kot logično nadgradnjo in dopolnitev zaključene I. in II. faze ureditve 

protipoplavne zaščite ob Savinji. 

 

Bilo je namreč smiselno, da se ta lepi kotiček naše občine, kjer se je lani uredila pešpot do 

'Vlcerske bajte' na Jezu, primerno uredi v sprehajalni park za domačine in tudi za obiskovalce. 

Še pred poletjem se je z udarniško akcijo to območje izravnalo in zatravilo ter se je uredila 

pešpot od Seliške brvi. Tako je sedaj v celoti urejena kilometer dolga sprehajalna pot vse od 

sotočja Savinje in Lučnice pa do Vlcerske bajte pri Jezu. 

V sodelovanju z osnovno šolo je bila na delu te trase naknadno narejena še trim steza, ki s 

časom pridobiva vse več obiskovalcev. Za jesen pa se načrtuje, da bi ta park ob Savinji še 

dodatno zapolnili z ustrezno parkovno infrastrukturo (klopi, mize, koši…). 
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ŠPORT ZA HEC 

Poleti na Log, pozimi v Log  

Nič Lučanov ne združuje bolj kot zdaj že tradicionalne poletne in zimske olimpijske igre, 

športne aktivnosti, ki jih vedno popestri zdrav tekmovalni duh bojev med zaselki, prav tako pa 

prijetno druženje in zabava. Tako je bilo tudi nazadnje avgusta lani, ob poletnem druženju v 

Krnici, ko so kapetani ekip 

nadvse resno sestavljali 

postave za tek, nogomet, 

košarko, odbojko na mivki, 

balinanje in kajpak vrhunec 

– vlečenje vrvi. Odziv je bil 

izjemen, le redko je videti 

toliko Lučanov na enem 

mestu. Veliko vneme, truda, 

prelitega potu in glasnega 

navijanja je bilo, tudi 

taktiziranja, na koncu pa 

napetega seštevanja točk. 

Zmaga za Krničane je bila 

kajpak na domačem terenu 

še kako sladka. 

A nič manj kot tista, ki so jo čez nekaj mesecev pozimi dosegli v Logu, na smučišču 

'Madonna di Puri'. Breg je v začetku marca še ostal bel, člani Smučarsko-tekaškega društva 

Luče so snežno odejo skrbno varovali in jo odlično pripravili za vrhunec smučarske sezone z 

novim tekmovanjem med zaselki. Zimskih disciplin je manj, zato se je bilo treba toliko bolj 

potruditi z vijuganjem med vratci. Zelo dobro je kazalo ekipi »Za vedno L'čani«, a kaj ko 

zmagovalca naposled ni odločil veleslalom. Za napet finale so organizatorji poskrbeli z novo 

atrakcijo: vlečenjem sani. Po štirje najmočnejši z vsake ekipe so morali na saneh čim hitreje 

prepeljati štiri čim lažja dekleta skozi cilj. Največ moči so tako znova imeli fantje iz Krnice, 

ki jim je tudi uspel sijajen finiš za končno zmago. Za štiri točke so premagali izseljence, tretja 

je bila ekipa Luč, sledili 

so Raduha, Konjski vrh, 

Podvolovljek, Strmec in 

Podveža.  

Krničani so bili 

najboljši že pred dvema 

letoma (lani je zaradi 

pomanjkanja snega 

prireditev odpadla), 

zmago pa tudi tokrat 

bučno proslavili. Veseli 

pa na koncu niso bili le 

zmagovalci, temveč 

tudi številni dobitniki 

bogatih nagrad - glavni 

dobitek v žrebanju so bile turne smuči -, pa tudi vsi ostali, ki so se ob prijetnem druženju na 

lep sončen dan v Logu poslavljali od zime. In že pričakovali novo poletno športno srečanje. 

Špela Robnik 
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ADRIATIC STRIKE 2015 

Na območju občine Luče je potekal Jadranski udar 2015 

Slovenska vojska je letos četrto leto zapored v sodelovanju z zavezniškimi državami 

pripravila mednarodno vojaško vajo Jadranski udar oziroma Adriatic Strike. Del vaje so 

konec junija izvajali tudi na širšem območju Raduhe, sicer pa je dogajanje potekalo na petih 

lokacijah po Sloveniji. 

Namen vaje je bil usposabljanje 

usmerjevalcev in načrtovalcev 

združenega ognja, posadk strelnih 

platform ter poveljnikov čet. Vaja je 

trajala šest dni, na vseh lokacijah pa 

se je je udeležilo skupno več kot 450 

udeležencev. Okoli 200 je bilo 

vojakov iz Avstrije, Belgije, Češke, 

Črne Gore, Francije, Hrvaške, 

Italije, Kanade, Litve, Latvije, 

Madžarske, Nizozemske, Romunije, 

Slovaške, Združenih držav Amerike 

in opazovalke Turčije.  

V Lučah so imeli vojaki svoj tabor na Juvanovih prodih, kjer je bilo mogoče videti kar nekaj 

vojaške opreme. Tabor in vozila ter opremo so si poleg ostalih občanov ogledali tudi učenci 

Osnovne šole Blaža Arniča Luče ter podružnične osnovne šole Solčava. 

V času vaje so trikrat na dan vzletali helikopterji. Kljub nekaterim pomislekom in bojaznijo 

pred škodljivostjo hrupa, ki ga nizki preleti povzročajo v loviščih, je vaja odlično uspela. 

Veliko občanov, od najmlajših do starejših, je izkoristilo velikodušnost pilotov in prijaznost 

ekipe Slovenske vojske ter se popeljalo s helikopterjem nad Luče in si tako ogledalo lepote 

domačega kraja še iz ptičje perspektive.  

Slovenska vojska je tudi bila navdušena nad sprejemom in prijaznostjo domačinov, ki so vsak 

dan množično obiskovali njihov tabor ob Savinji ter se je zato Občini Luče po končani vaji 

pisno zahvalila za odlično sodelovanje.  
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FESTIVAL POHODNIŠTVA 

Prvi Festival pohodništva v Kamniško-Savinjskih Alpah 

Turistične organizacije v občinah Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava so 

organizirale prvi Festival pohodništva v Kamniško-Savinjskih Alpah, ki je potekal od 23. do 

28. junija 2015. 

Kamniško-Savinjske Alpe predstavljajo svet mogočnih vrhov, privlačnih dolin, igrivih 

potokov in prijaznih ljudi. S svojo pestro in marsikje nedolžno podobo ponujajo pravi raj za 

raziskovanje in doživljanje gorske pokrajine. Pohodništvo se sklada s trajnostnim načinom 

življenja domačinov, ki ga delijo z vsemi, ki prihajajo kot prijatelji. 

Uradna otvoritev festivala se je začela s strokovnim posvetom na temo vključevanja 

planinskih koč v turizem in gorniškim večerom v Termah Snovik, katerega glavni gost je bil 

trikratni dobitnik zlatega cepina, kamniški alpinist Marko Prezelj. 

Dnevi, ki so sledili, so bili 

zapolnjeni z različnimi pohodi, 

ki so bili povečini lahki do 

srednje težki, na katere so bili 

vabljeni tudi manj izkušeni 

pohodniki. Spremljevalni 

program je ponujal gorniške 

filme in predavanja, večere 

štorij, predavanja varne hoje, 

spoznavanje in doživetje 

kulinarike, botanike in ostalega 

bogastva Kamniško-Savinjskih 

Alp. 

Od preko 50 dogodkov, ki so se zvrstili skozi celotni festival, smo v Lučah organizirali 

naslednje prireditve: 

· Jubilejni koncert Okteta Žetev z gosti 

· Pohod na Raduho z ogledom Snežne jame 

· Alpinistični film in predavanje (Milan Romih) 

· Pohod s planine Ravne na Dleskovec in Veliki vrh 

· Potopisno predavanje na temo pohodništva (Bojan Okrogar) 

· Pohod do Špehovega vrha 

· Sveto mašo na Špehovem vrhu 

· Tradicionalno prireditev „Krnički dan” (kmečke igre z družabnim programom) 
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KONCERT ŽETEV 

Neverjeten obisk koncerta ob petletnici Okteta Žetev  

Letos je poteklo peto leto od kar se je zbral in pričel nastopati Oktet Žetev v sedanji sestavi. 

Ob tej priložnosti so člani v sodelovanju s Kulturnim društvom Raduha Luče in Občino Luče 

kot soorganizatorjema pripravili koncert, na katerega so povabili tudi goste – Ireno 

Vrčkovnik, Ansambel Golte in Godbo Zgornje Savinjske doline. 

To je bila glasbena poslastica, ki je povsem napolnila prireditveni prostor na igrišču pri 

Osnovni šoli Blaža Arniča Luče. Dogajanje so gledalci spremljali tudi »s stojišč« na zgornji 

vasi, prisluhnili pa so mu tudi na drugih lokacijah v Lučah.  

Glasbeni dogodek se je odvijal v sredo, 24. junija in je nosil naslov Kresna noč. Temu 

primerno je bilo pripravljeno tudi prizorišče. Ves čas koncerta je v votlem deblu gorel živahen 

ogenj, kot kres, oder pa je bil okrašen s praprotjo, ki simbolizira kresno noč in njene čarobne 

moči. O tem ljudskem izročilu je spregovoril tudi povezovalec večera Nejc Slapnik. 

Za slovesen začetek pa – na večer pred praznovanjem Dneva državnosti – slovenska himna, ki 

so jo člani okteta zapeli visoko nad prizoriščem – s ploščadi na šolski strehi. Dogajanje se je 

nato premaknilo na osrednji oder, kjer so pevci in njihovi gostje navduševali z izbranimi 

pesmimi, vse od slovenske narodne in umetne pesmi, do črnske duhovne in do popevke. 

Manjkala ni niti pesem Skriti cvet – delo ljubiteljskega glasbenega ustvarjalca iz Luč Toneta 

Mlačnika. 

Ob peti obletnici so člani Okteta Žetev izdali tudi zgoščenko, katere vsebino je na koncertu 

predstavila muzikologinja in urednica za narodno glasbo na Radiu Slovenija, Lučanka mag. 

Simona Moličnik. Na albumu je 15 pesmi, pretežno lirične vsebine, je povedala Moličnikova 

in prvi izvod zgoščenke slovesno predala županu Občine Luče Cirilu Roscu. 

Ta je v kratkem nagovoru podčrtal uspešno delo okteta na kulturnem področju, nato pa skupaj 

s sodelavko mozirske izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Simono Zadravec 

fantom podelil Gallusova priznanja. 

Ob izjemnem vzdušju, ki je vladalo na prizorišču, je uradni del dogajanja vse prehitro minil. 

Sledilo je druženje ob zvokih Ansambla Golte. Najbolj zagreti so se kljub hladni noči zabavali 

vse do jutranjih ur. 
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KONCERT KARITAS 

Koncert Karitas ob petletnici delovanja 

V Lučah že pet let deluje župnijska Karitas (ŽK). Ob okrogli obletnici so pripravili dobrodelni 

koncert in s prostovoljnimi prispevki zbirali sredstva za delovanje na področju 

humanitarnosti. Številni nastopajoči so se namreč odrekli vsakršnemu honorarju. Vsakomur 

od njih pa so sodelavci ŽK pozneje poslali fotografijo s koncerta in zahvalno listino. 

Povabilu za sodelovanje na dobrodelni prireditvi so se odzvali tako domači nastopajoči, kot 

gostje od drugod. Z lepim petjem in glasbo so občinstvo v farni cerkvi sv. Lovrenca razvajali: 

Duhovniški oktet Oremus iz Ljubljane, Oktet Žetev iz Luč, kaplan Klemen Jager iz Laškega, 

otroški cerkveni zbor iz Solčave, brat in sestra Tone Mlačnik in Pavla Robnik iz Luč ter 

citrarja Jošt in Oskar Roban iz Solčave. Misli in odlomke iz evangelija sta brala Nives Krebs 

in Niko Bezovnik. 

Povezovalka dogodka Mateja Brlec Suhodolnik je predstavila petletno delovanje lučke 

Karitas in naštela mnoge dobrodelne dejavnosti s katerimi lajšajo različne tegobe in 

pomanjkanje pomoči potrebnim. Tako je postalo že tradicionalno miklavževo obdarovanje 

otrok, obiski in obdarovanje starejših in bolnih za veliko noč, darila za novokrščence, sveče za 

umrle. Sproti pa poskrbijo še za trenutne nujne primere… V takšne namene bo porabljen tudi 

znesek prostovoljnih prispevkov zbranih na tem koncertu. 

Med glasbene točke je Mateja Brlec Suhodolnik domiselno vpletla sproščene pogovore z 

nastopajočimi in njihove predstavitve. Domači župnik in vodja Župnijske Karitas Viki Košec 

je izrazil zadovoljstvo tako nad odzivom nastopajočih, kot nad obiskom. Posebej je izpostavil 

nesebično delo svojih sodelavk in se jim za pripravljenost narediti kaj dobrega za sočloveka v 

stiski še posebej zahvalil ter izrazil upanje za njihovo nadaljnje sodelovanje. 
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ŽUPANOVA PETICA 

Letos prvič odličnjakom petica tudi od župana 

Tik pred koncem šolskega leta so občino obiskali učenci, ki so letošnji deveti razred na 

Osnovni šoli Blaža Arniča Luče opravili z odliko. Župan Ciril Rosc in občinska uprava sta 

zanje pripravila slovesni sprejem. Devetošolce sta na sprejemu spremljali ravnateljica Andreja 

Urh in razredničarka Alenka Kos. 

Pogovor je potekal v sproščenem vzdušju. Mladi so predstavili svoje načrte na poti do 

poklica. Vsi bodo nadaljevali šolanje na različnih srednjih šolah; odšli bodo v Velenje, Celje, 

Ljubljano… Nekateri se bodo v šolo vozili, drugi bodo čez teden stanovali v kraju šolanja. 

Vsi pa so obljubili, da bodo tako preko socialnih omrežij, kot tudi v živo ostali povezani med 

seboj pa tudi s svojim domačim krajem.  

Župan je za odličnjake pripravil presenečenje; vsakemu je izročil posebno plaketo v šatulji, 

poimenovano županova petica. »Ta plaketa, ki jo letos predajamo prvič, na simboličen način 

ponazarja dosežen uspeh in nagrajuje najboljše učence posamezne generacije,« je pojasnil 

Rosc. 

A pozornosti niso bili deležni samo najboljši. Kot že nekaj let prej, je vse učence, ki so 

zaključili deveti razred lučke osnovne šole, župan povabil na druženje in na bowling v Celje. 

Slovo od osnovnega šolanja je tako gotovo ostalo še v lepšem spominu vsakega od njih. 

 

 

VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

Varuhinja človekovih pravic uradovala v Lučah 

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, si je za kraj svojega uradovanja izven sedeža 

nedavno izbrala občino Luče. Tukaj je bila v sredo, 17. junija. S svojimi sodelavci je 

sprejemala zainteresirane občane in se seznanila z njihovimi težavami.  

Prijaviteljev je bilo 14, zato so varuhinja in sodelavci oblikovali dve ekipi, ki sta se 

pogovarjali s prijavitelji. Ti niso bili le iz občine Luče, temveč tudi od drugod iz doline in 

širše. Lučki občani so se po besedah Nussdorferjeve pritožili glede odpiralnega časa 

gostinskih lokalov ter pomanjkljive komunikacije z občino in državnimi organi. Nekaj pritožb 

je bilo povsem osebne narave, tikale so se postopkov glede premoženja in podobno.  
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Za zaključek so se varuhinja in sodelavci srečali še z županom Občine Luče Cirilom Roscem 

in kot je na novinarski 

konferenci povedala 

Nussdorferjeva, v 

pogovoru razjasnili 

nekatere dileme. V 

zaključku je dejala, da 

so se sicer prebivalci 

potožili glede nizkih 

pokojnin ali dohodkov, 

sicer pa izrazite socialne 

stiske in večjih kršitev 

človekovih pravic niso 

zaznali. Primer slabe 

komunikacije med ARSO in ministrstvom za okolje in prostor pa bo varuh proučil. 

 

 

STAREJŠI ZA STAREJŠE 

Projekt 'Starejši za starejše' zaživel tudi v Lučah 

V Društvu upokojencev Luče so se že nekaj časa pripravljali, da osnujejo skupino 

prostovoljcev, ki bo delovala v vseslovenskem projektu Starejši za večjo kakovost bivanja 

doma. Kot je na delavnici, ki so jo izvedli v marcu, povedala predsednica društva Martina 

Kladnik, so se o tem precej pogovarjali, na lanskem občnem zboru pa je padla dokončna 

odločitev.  

V društvu so imenovali za 

koordinatorko projekta Marijo 

Krivec, za njeno namestnico 

pa Jožico Germelj. Oblikovali 

so skupino približno desetih 

prostovoljcev in v začetku 

letošnjega leta z Zvezo 

društev upokojencev Slovenije 

(ZDUS) podpisali ustrezno 

pogodbo.  

Kako poteka projekt, kakšen 

naj bo prostovoljec in kakšne 

so njegove naloge, so 

obravnavali na omenjeni 

delavnici v marcu, ki se je 

odvijala v vlcerski bajti. 

Pozdravni nagovor je pripadel predsednici Kladnikovi, ki se je vsem prostovoljcem zahvalila 

in poudarila, da brez njih projekta ne bi bilo mogoče začeti. Delavnico sta vodili pokrajinski 

koordinatorki projekta Karlina Mermal iz Gornjega Grada in Savka Mijoč iz Velenja. 

Poudarili sta osebnostne značilnosti in moralne vrednote, ki jih mora imeti prostovoljec, ki mu 

ljudje zaupajo dostikrat tudi najintimnejše težave. 

Gostji sta razložili tudi formalne vsebine in predstavili obrazce, ki jih je potrebno izpolnjevati. 

Ob koncu sta pohvalili delovno vzdušje in lepo urejenost, za katero v leseni hišici na jezu, ki 

jo imajo v uporabi, skrbijo lučki upokojenci. 
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Delo OŠ Blaža Arniča Luče v šolskem letu 2014/15 

OŠ Blaža Arniča Luče je v šolskem letu obiskovalo 181 učencev, od tega 77 na razredni, 80 

na predmetni stopnji, 24 učencev pa na podružnici v Solčavi. V vrtcu je bilo v Lučah v dveh 

oddelkih 35 otrok, v Solčavi pa v kombiniranem oddelku 15 otrok.  

Od septembra do junija smo sledili Letnemu delovnemu načrtu, ki je načrtovan na podlagi 

smernic, ki jih narekuje program dela v osnovnih šolah ter kurikul v vrtcu. Poleg 

predpisanega učno-vzgojnega dela smo izvedli kar nekaj aktivnosti, ki popestrijo delovni 

vsakdan. Veliko učencev poleg obveznega šolskega dela obiskuje tudi druge dejavnosti in 

tako so bili učenci in njihovi mentorji tudi letos zelo uspešni na različnih področjih. Nejc 

Funtek je prejel zlato priznanje na državnem tekmovanju iz Vesele šole, učenci so osvojili 16 

srebrnih ter 235 bronastih priznanj na tekmovanjih iz znanja slovenščine, matematike, tujega 

jezika, zgodovine, kemije, biologije in fizike. Zelo uspešni so bili na športnem področju, saj 

so postali državni ekipni podprvaki v veleslalomu, mlajše deklice so se v košarki uvrstile na 

4.- 6. mesto v državi, starejše deklice pa v košarki na 9.- 12. mesto ter v nogometu na 10. – 

17. mesto v državi. Poleg tega je bilo še veliko odličnih uspehov posameznikov v smučanju 

ter atletiki na državnem nivoju, učenci so osvojili devet prvih mest na področnih tekmovanjih 

v košarki, nogometu, veleslalomu in namiznem tenisu. Glede na število otrok v naši šoli in 

glede na to, da v domačem kraju ni večjih klubov, smo lahko na naše mlade športnike zelo 

ponosni! 

Pestro je bilo tudi kulturno življenje, kajti želimo si, da naše otroke naučimo sprejemati 

kulturo kot del življenja, ki sprošča in duhovno bogati. S tem namenom smo pripravili kar 

nekaj prireditev ter se tako tudi povezovali v življenje širšega domačega okolja. Letos smo se 

prvič vključili v projekt Dediščina gre v šole, ki ga koordinira Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije. S tem projektom smo se tudi v Lučah z namenom, da mladim pokažemo 
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življenje nekoč, pridružili številnim prireditvam po Sloveniji. Naši učenci in otroci iz vrtca so 

spoznavali različne običaje, stare jedi, glasbeno in plesno izročilo naših krajev…, vsa 

spoznanja pa so združili v prireditev, ki smo jo imeli pred Juvanovo hišo. 

Skupaj z borčevsko organizacijo smo pripravili komemoracijo pred dnevom spomina na 

mrtve, obeležili smo dan šole in se ob tem poklonili spominu na  našega rojaka Blaža Arniča. 

Februarja so naši učenci sodelovali na osrednji prireditvi ob mesecu kulture v Zgornji 

Savinjski dolini. Združeni mladinski pevski zbor OŠ Luče in OŠ Ljubno je ob tem prejel tudi 

nagrado JSKD, Izpostava Mozirje. Naši trije pevski zbori so se predstavili decembra na 

božičnem bazarju, kjer smo imeli najprej koncert potem pa v jedilnici šole bazar, kjer so 

učenci »prodajali« lastne izdelke in tako pridobili 1.600 € za šolski sklad, s katerim učencem 

pomagamo pri financiranju šol v naravi…. 

Proslavili smo materinski 

dan ter vse državne 

praznike. V tem šolskem 

letu smo bili organizatorji 

revije otroških in 

mladinskih pevskih 

zborov CICIDO in aprila 

je v Lučah prepevalo več 

kot 400 mladih pevcev, 

naš najmlajši otroški CICI 

OPZ pa je nastopil na 

reviji na Ljubnem. Ob 

zaključku bralne značke 

smo imeli v šoli 

literarnega gosta Ferija 

Lainščka. Junija pa sta nas 

na zadnji šolski dan obiskala glasbenika Bilbi in Gregor Stermecki. Skozi celotno šolsko leto 

so bili aktivni mladi lutkarji, šolski novinarji so izdajali glasila Špasn – na predmetni stopnji 

ter glasilo Nagajivc na razredni stopnji. 
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Učenci so skupaj s svojimi mentorji sodelovali v različnih projektih. Zavedamo se pomena 

ohranjanja zdravega okolja in tako so drugošolci sodelovali v projektu Eko smreka ter v Eko 

projektu z Joškom Koškom in s Cvetko Smetko, sedmošolci pa so posneli film Uresničujmo, 

z energijo varčujmo. Zbirali smo star papir in plastične zamaške, sodelovali smo v 

Karitasovem projektu Pokloni zvezek, Niveinem projektu Podajte nam roko. Letos smo se 

prvič vključili tudi v projekt Simbioza giba – ob tem so naši najmlajši učenci  k uram športa 

povabili svoje babice in dedke, petošolci so konec šolskega leta otvorili Trim stezo na 

Juvanovih prodih, ki je 

namenjena vsem generacijam 

oz. vsem ljudem, ki se radi 

ukvarjajo s športom.  

Našim učencem in otrokom v 

vrtcu želimo omogočiti široko 

paleto znanj. Zavedamo se 

pomena materinščine, hkrati pa 

tudi poznavanja tujih jezikov in 

tako se pri nas že v vrtcu učijo 

angleščino, od četrtega razreda 

naprej pa tudi nemščino. 

Na šoli so bili organizirani tudi 

različni tečaji, ki jih izvajajo, 

nekatere tudi v popoldanskem 

času,  zunanji izvajalci, otroci pa 

se vključujejo po lastnih željah – plesni tečaj, judo, odbojka, namizni tenis, učenje harmonike. 

Novost v letošnjem šolskem letu je bila uvedba eAsistenta; redovalnice in dnevniki so v 

e-obliki, učenci in starši pa imajo tako možnost spremljati določene podatke o delu učencev in 

dogajanju na šoli preko spleta.  

Naša skrb je tudi zdravo in prijazno okolje šolskih prostorov in tako se trudimo, da šolsko 

poslopje redno obnavljamo in urejamo. V tem letu smo kupili toplotno črpalko, zamenjali smo 

15 notranjih vrat, na predmetni stopnji smo preuredili sanitarije in prepleskali smo dve 

učilnici in del hodnika. Ob starem igrišču je nova ograja, naši učenci pa so se vozili z novim 

kombijem, ki ga je Občina Luče kupila avgusta 2014. Sodobni načini učenja zahtevajo 

ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo, zato smo kupili nekaj novih računalnikov 

in LCD projektorjev ter skenerja, naši učenci pa so si lahko v tem šolskem letu svoje znanje 

računalništva pridobivali v novi računalniški učilnici.  

Tako kot vsako šolsko leto je tudi to prineslo mnogo novih znanj ter novih spoznanj. Vsi 

soudeleženi v vzgojno-izobraževalnem procesu (učenci in otroci iz vrtca, zaposleni v šoli, 

starši, širše okolje – občina, društva) smo lahko ponosni na naše dosežke ter sodelovalno delo, 

ki je dobra popotnica našim najmlajšim, da bodo cenili znanje in pozitivne medsebojne 

odnose kot vrednoto, ki vodi vsakega posameznika skozi življenje kot poštenega, delovnega, 

uspešnega ter vsestransko zdravega človeka, ki ceni tradicijo predhodnikov in hkrati zna 

slediti razvoju ter iz njega izluščiti vse najboljše. 

Andreja Urh, 

ravnateljica 
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Andreja se je že od malega rada igrala za zdravnico in tudi pozneje zgodaj nakazovala 

sposobnosti, zanimanje in zvedavost v tej smeri. Po uspešno zaključeni naravoslovni 

gimnaziji v Celju ji je bila dana možnost, da se je lahko vpisala na Medicinsko fakulteto v 

Ljubljani. Zelo zahteven študij je po šestih letih v roku končala leta 2002. V času sekundariata 

se je zaposlila v Splošni bolnišnici Celje, kjer je po šestih mesecih opravila strokovni izpit in 

se prijavila na specializacijo družinske medicine. V okviru specializacije si je nabirala 

izkušnje v Splošni bolnišnici Celje, v UKC Ljubljana, na Katedri za družinsko medicino v 

Ljubljani, v Zdravstvenem domu Velenje, v ambulanti dr. Fürstove v Mozirju in pod 

mentorstvom dr. Žunterja v Ambulanti Luče. Po končani specializaciji je dosegla naziv 

specialistka družinske medicine. Leta 2010 se je zaposlila v Zgornjesavinjskem zdravstvenem 

domu in začela s samostojnim delom v ambulanti v Lučah. 

 

To, da je kot mlada zdravnica ostala na podeželju, je bila zelo pogumna odločitev. Lučani 

smo imeli veliko srečo, da se je tako odločila, kajti mladi zdravniki danes raje ostajajo v 

mestih, kjer so boljši pogoji za delo. Na podeželje se praviloma ne javljajo na razpise, tako da 

tam ostajajo delovna mesta nezasedena, kar bi se lahko zgodilo tudi v Lučah.  

Zdravnica Andreja je že z odločitvijo za zdravniški poklic dokazala, da je človek in pol, da 

ima v sebi neizmeren čut za sočloveka, željo pomagati vsem, ki so njene pomoči potrebni. 

Kot specialistka družinske medicine se je podala na pot trdega in zahtevnega dela, se z vso 

odgovornostjo odločila ostati v domačem kraju in zelo mlada prevzela samostojno delo 

zdravnika v Lučah.  
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Ambulanta Luče je oddaljena od najbližje bolnišnice vsaj eno uro, pokriva velik in zahteven 

teren in je zato delo zdravnika tu zahtevnejše. Zdravnik na podeželju mora imeti mnoge 

specifične lastnosti, predvsem pa mora biti dober diagnostik na osnovi pogovora s pacientom 

in pregleda, ne pa dragih aparatur in preiskav. Biti mora samostojen in odločen pri delu. Imeti 

mora sposobnost sprejemanja hitrih odločitve v dobro bolnikov, pri organiziranju pomoči v 

primeru nesreč in življenjsko ogroženih stanj za paciente. Obvladati mora celo manjše 

kirurške veščine, znati motivirati ljudi za spremembo življenjskega sloga, biti razumevajoč, 

uporabiti celostni pristop do ljudi v ambulanti, pri obiskih na domu ali posredovanju na 

terenu. Mora se redno izobraževati, biti dober zdravnik in preprost človek hkrati ter ostati 

dostopen za ljudi. 

Kot zdravnica občasno dela med vikendi, v nočnem času in praznikih z ekipo nujne 

medicinske pomoči na terenu Zg. Savinjske doline. V dežurstvih vsi radi delajo z njo. Zavzeto 

dela in nabira nove izkušnje za svoj poklic tudi na intervencijah. Cilj zdravnika je zdravje 

ljudi. Tudi, če komu kaj bolj direktno izreče, izreče izključno zaradi zdravja in dobrega 

namena, ne da bi koga obsojala. Pri njej besed ne ali ne bom, nikoli ne slišimo. Je zelo skrbna 

in natančna pri delu ter zelo strokovna. Dobro se je vključila v kolektiv. Je človek za timsko 

delo, zdravnik z dušo, ki ima še mnogo drugih vrlin in sposobnosti, ki jih skuša uporabiti v 

korist svojih pacientov in Lučanov.  

S Priznanjem Občine Luče se naši zdravnici Andreji Podlesnik Moličnik javno zahvaljujemo, 

da je sprejela pogumno odločitev in postala zdravnica v domačem kraju, za njeno uspešno 

petletno delo v Ambulanti Luče in za nesebično medicinsko pomoč mnogim občanom v tem 

času. 
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Rdeči križ je mednarodna organizacija, ki v svetu deluje že dobrih 150 let, v Sloveniji pa od 

leta 1946. Prisoten je že v več kot 160 državah po svetu. Prvotni cilji so bili predvsem 

nevtralna pomoč vsem udeležencem vojn, postopoma pa so se cilji širili na najrazličnejša 

področja humanitarnega delovanja v družbi.  

Krajevna organizacija Rdečega križa Luče je ena od desetih krajevnih organizacij Območnega 

združenja RK Zgornje Savinjske doline. Vseh članov v Lučah s plačano članarino je 444, 

članov upravnega odbora pa 14.  

Ena od njihovih glavnih aktivnosti je pomoč pri dvakrat letni izvedbi krvodajalskih akcij v 

Lučah, ki so zelo dobro obiskane. Prav prostovoljnost, neplačanost in anonimnost so se v 

petdesetih letih pokazale kot dobri temelji za preskrbo s krvjo. Krvodajalcem pa se domači 

Rdeči Križ oddolži z organizacijo vsakoletnega izleta za krvodajalce in člane društva. 

Pomembna naloga krajevne organizacije Rdečega križa Luče je tudi pomoč socialno 

ogroženim z delitvijo hrane in higienskih potrebščin. Včasih se plača tudi kakšno položnico, 

kosila. Pripravijo se tudi drva za zimo za najbolj ogrožene. Velikodušno priskočijo na pomoč 

tudi ob naravnih in drugih nesrečah. 

Lansko leto so se prvič pridružil dobrodelni akciji Drobtinica. Na njej so s pomočjo prodaje 

doniranih izdelkov zbirali sredstva za plačilo toplih obrokov osnovnošolskih otrok. Akcija je 

bila zelo dobro sprejeta in obiskana, celoten izkupiček pa je bil namenjen za domače šolarje. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mednarodna_organizacija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nevtralnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vojna
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Zadnja leta so z novim vodstvom še posebej aktivni. Vsako leto tako organizirajo vsaj eno 

večjo akcijo pomoči potrebnim. Lani so s pomočjo občine in dobrih ljudi zgradili kopalnico in 

notranje sanitarne prostore Hinkoju v Krnici. Letos pa so ravno v minulih dneh zaključili s 

prekrivanjem dotrajane strehe pomoči potrebni družini na Spodnji Strmčki pustoti. 

Člani Krajevne organizacije Rdečega križa Luče se zelo dobro odzivajo tudi na stalne potrebe 

in akcije Območnega združenja RK Zgornje Savinjske doline. S pobrano članarino, ki jo z 

raznimi pomočmi občanom "vrnejo" nazaj, pomagajo pomoči najbolj potrebnim. 

Težave, ki so minula leta pestile krovno organizacijo RK na državnem nivoju, niso omajale 

zagnanosti članov domače krajevne organizacije, ki še naprej nadaljuje s svojim 

humanitarnim poslanstvom. Tudi zaradi njihove pomoči v Lučah nimamo prehudih socialnih 

stisk. Če pa se te pojavijo, se člani hitro odzovejo in jih pomagajo reševati. 

Vse zgoraj našteto ni ostalo neopaženo. Zato se za vsa njihova dobra dela v korist pomoči 

potrebnih Občina Luče zahvaljuje Krajevni organizaciji Rdečega križa Luče s podelitvijo 

Priznanja Občine Luče. 
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Župnijska Karitas Luče je majhen del  širše skupnosti, delujoče  v slovenskem prostoru. S  

prihajajočo krizo se je izrazila želja po ustanovitvi  in nesebični pomoči sokrajanom, ki so se 

jih razne stiske dotaknile. To je bilo v Lučah konec leta 2009. 

V skupnem načrtu  o aktualnih temah, prošnjah in potrebah, so se izoblikovali manjši projekti, 

ki se izvajajo skozi vse leto. Poleg stalnih aktivnih članov radi postorijo kakšno delo še mlajši 

člani, pa tudi drugi, kadar so projekti večji. 

Takoj ko se začne cerkveno leto, najprej  priskočijo na pomoč sv. Nikolaju pri nabavi in 

pripravi daril za otroke. Z obiski Kolednikov po domovih se zbira denarna pomoč za 

misijone. Potrebno je sedem skupin otrok, da obiščejo vse družine v Lučah. 
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Pred veliko nočjo imajo delavnice za izdelavo voščil in velikonočnih butaric. V velikem tednu 

pa s temi izdelki obiščejo bolne, ostarele po zaselkih, pa tudi v domovih za ostarele. Enkrat ali 

dvakrat na leto razdelijo hrano tistim posameznikom ali družinam, ki to potrebujejo. 

Vsako leto nudijo možnost letovanja otrok, starejših ali večjih družin v Portorožu. Tisti, ki 

drugače ne bi videli in doživeli radosti morskih počitnic, jim Karitas Luče tako finančno kot 

materialno pomaga. Prav tako zbirajo šolske potrebščine za otroke, ki jim starši težko kupijo 

vse potrebno za novo šolsko leto. Tam, kjer je mogoče, priskočijo na pomoč družini ali 

posamezniku. Tako materialno kolikor se da, kot tudi finančno. Šentlovrenčka nedelja je 

rezervirana za srečelov ali pa za razstavo ročnih izdelkov domačih avtorjev. Skozi celo leto se 

na vsakih štirinajst dni vrstijo obiski v domu ostarelih ter delitev obhajil. Prav tako 

pripravljajo darila in obdaritev novokrščencev. Tako kot se veselijo novokrščencev, pa se 

žalostijo za tistimi, ki se poslovijo s tega zemeljskega sveta, s skromnim  posvetilom in 

svečami. 

Hitro je minilo pet let in v letošnjem maju so organizirale dobrodelni koncert v farni cerkvi.  

Hvaležne so bile za darove, saj vedo da bodo tako zbrana sredstva prišla ponovno med tiste, 

ki jim življenje ne prizanaša. 

Da so ti mali koraki dobrodelnosti zaživeli, so sodelavke Karitas porabile veliko svojega časa, 

kot tudi veliko samoiniciativnih ur dela, poti, izdatkov, ki niso zapisani v nobenem arhivu. 

Želeti, hoteti, moči pomagati, je dokaj enostavna odločitev. Kako pomagati komu pa je dosti 

težja odločitev. Vsak izmed nas je namreč drugačen, poseben, včasih nepredvidljiv, čas krize 

pa neizprosen…. 

Za vse zgoraj našteto, za nešteto število prostovoljnih ur in malih korakov dobrote se Občina 

Luče zahvaljuje župnijski Karitas Luče in se ji tako poskuša vsaj simbolično oddolžiti s 

podelitvijo Priznanja Občine Luče. 
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Letos sem zavila na obisk v Podvežo, na Koklejevo. Dolga vijugasta cesta, lep sončen 

dan, čudovit razgled, pričakovanje – tako nekako lahko opišem doživljanje na poti, 

dokler ni naju z možem na pragu domačije pozdravil gospodar kmetije Jože Kaker in za 

njim hči Ana. Potem pa domačnost, spontanost in že smo bili v »stari kmečki hiši«. Kako 

drugačna je zdaj ta hiša po Jožetovi zaslugi s »postarano« podobo in posebno energijo 

obujena v nek drug čas. Bila sem navdušena, ko sem se s pogledom sprehodila po 

opremi v prostoru iz tistih starih časov: velika stara miza, poseben lestenec nad njo, na 

eni strani bogkov kot in na drugi stenska ura, pod njo zidna omara, več zelo starih slik, 

kipcev in pripomočkov po stenah in v prostoru, pri vratih kropivnik, v steni divnik za 

svečavo, pa skrinja, kolovrat, prekrasna kmečka peč, velika omara z vzorcem, nad njo 

pod stropom dolga polica s knjigami,… Posedli smo za mizo, pospravili dobrodošlico in 

kavo, potem pa se ob pomirjujočem zvoku stenske ure pogovarjali o marsičem, največ o 

njegovem zbirateljskem delu, odkrivanju zgodovine in ohranjanju dediščine. 

Dolg in zanimiv pogovor sem 

le tu in tam prekinila s kakim 

vprašanjem. Zbiranje in 

ohranjanje kulturne stavbne 

dediščine in etnoloških 

predmetov, raziskovanje in 

odkrivanje zgodovine, iskanje 

novih sledi časa je njegova 

ljubezen, zasvojenost, 

odgovornost do spoštovanja 

prednikov… Na kmetiji 

Koklej so v zadnjem obdobju 

v spodnjem delu uredili 

zanimivo »staro kmečko hišo« 

za sprejem obiskovalcev. V 

bližini je Jože že prej postopno 

postavil muzej na prostem 

»Koklejske kašte« z več objekti, ki predstavljajo ohranjeno kulturno stavbno dediščino 

naše doline. Tam ima tudi urejeno zanimivo zbirko etnoloških predmetov. S hčerko 

Ano, ki se usmerja po očetovih stopinjah, pa sodelujeta in raziskujeta s strokovnjaki 

naprej. Oblikujeta plane in iščeta možnosti za oblikovanje atraktivne ponudbe, širšo 

predstavitev in trženje. 

Najprej mi je na kratko razodel svojo življenjsko zgodbo. Jože je bil rojen na Koklejem pred  

šestdesetimi leti. Pravi, da ga življenje preseneča, posebej zadnja leta, ko mu je ušlo iz starih 

tirnic. Pričakoval je, da bo v službi vztrajal do pokojnine, a življenje se mu je »zasukalo« 

popolnoma drugače, ko je po stricu Franclnu podedoval kmetijo. Začel je kmetovati, okušal 

nemoč in veliko spremembo, ko se je spoprijel z novim načinom dela. Nabiral je nove 

izkušnje in znanje za kmetovanje in se trudil, da kmetija ne bi propadala. Stric ni veliko 

vlagal, ker je bil sam in ni bilo interesa, Jože pa poskuša odgovorno izpolnjevati dane obljube  

ob prevzemu kmetije. V zgornjem delu stavbe so si uredili stanovanje za družino, v spodnjem 

delu stavbe pa želijo ohraniti stare elemente in spraviti stvari v »prvotno stanje«. 
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Pravi, da to sicer ni lahko »popravljati« in ni sprejemljivo za današnji čas, njemu pa se kljub 

temu zdi dobro, če katera od kmetij ostane bolj »starinska«. Odkar kmetuje ima premalo časa 

za stare stvari, ki so ga notranje bolj osrečevale in se je ob njih počutil bolj svobodnega, 

čeprav biti kmet ni slabo.     

Kako je vstopila v njegovo življenje zbirateljska vnema in ohranjanje starin? Začelo se je, ko 

mu je nekdo podaril star kavni mlinček. Bolj ga je ogledoval, bolj je nekaj videl v njem, in ko 

ga je očistil, mu je postal všeč. Začel je z zbiranjem malenkosti, potem pa so ga začeli 

zanimati tudi večji objekti, ker bi rad imel objekt za počitniško hišico na Koklejem. Upravitelj 

gozdne uprave v Lučah Edo Ikovic mu je ponudil vlcersko bajto za majhen denar. Drugič se 

je peljal mimo, ko so podirali Obcirjevo kašto, jo opazoval, bila mu je všeč in jo je kupil. 

Potem ga je »prijelo«. Bolj intenzivno nekako pri 25. letih. Ogledoval si je vse kašte v razsulu 

po terenu, se bolj zanimal za drobne predmete, kupoval in vse shranil, čeprav ni znal oceniti 

vrednosti. Seveda vse to »zbiranje« ni bilo z namenom, da bi nastalo to, kar danes stoji tam 

gori: štiri kašče, dve preužitkarski koči in kapela, ob tem pa je za obiskovalce še urejena 

zbirka etnoloških predmetov. 

Jože je zelo znan po zbirateljski žilici in odnosu do dediščine v bližnji in daljni okolici, a 

ostaja skromen pri predstavljanju svojih ljubiteljskih dosežkov, saj je to delal predvsem zaradi 

sebe. Občudovanja vreden je njegov odnos do starin in stavbne dediščine. Nikoli mu ni bilo 

škoda časa in noben napor ali izdatek ni bil prevelik, ko se je pojavila priložnost. Ure in ure 

neutrudnega dela je 

namenil demontaži 

starih objektov, 

brskanju po ruševinah, 

čiščenju, pospravljanju, 

zaščiti, gradnji… Ves 

prosti čas po službi je 

predano trgal pozabi 

zanimivosti, se 

poglabljal v zgodovino, 

sam skrbel za strokovno 

zaščito in ohranitev 

vedno bolj redkih 

starin. Vse to ostaja v 

njem in se zaradi 

kmetovanja ni končalo. 

Le bolj strokovno, bolj poglobljeno, na podlagi več izkušenj in skupaj s hčerko Ano, ki že 

stopa po očetovih stopinjah, se jim posveča.  
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O vplivu na osveščenost ljudi do zapuščine prednikov je povedal: »Škoda, da šolstvo ne uči, 

kaj je zapuščina prednikov. Duh časa je prednost, ki ga v novih hišah ni, kjer ni prave 

pozitivne energije. V starih hišah so zgodbe, veliko zgodb. Koliko veselja, žalosti, konfliktov, 

različnih usod, zgodbe o ljudeh več generacij. Veliko truda in volje, da so vse naredili, kako 

so živeli, duša … To je tudi tukaj v Koklejevi hiši, v kateri sem ohranil del stropa iz 1619. leta 

in se trudim še kaj ohraniti. Ne znamo ceniti vrednost od prednikov, kar so nam zapustili. 

Škoda, da ne znamo. Morali bi začeti pri mladih. Dediščina nekaj velja, v starih hišah je 

pozitivna energija, ki jo občutiš. V Sloveniji še ni tako. V tujini so bolj osveščeni, namenjajo 

temu večjo pozornost in znajo ceniti.«  

Še nekaj besed o treh »največjih dokazih« njegovega odnosa do preteklosti in dediščine, ki 

jim je vdihnil novo podobo v novem okolju, z njegovim prirojenim občutkom, z lastnim 

delom in sredstvi in jih ohranil v veselje drugim: 

- Žagarski mlin (edini še delujoči mlin na vodni pogon v zgornjem delu Zg. Savinjske doline 

še iz časov Marije Terezije, star vsaj 250 let, ki je bil obnovljen leta 1996) 

- vlcerska bajta (postavljena okrog 1949 na Conkovem na Solčavskem, v uporabi nekje do 

leta 1980, ki jo rešil propada, odkupil, obnovil in postavil pri jezu na Savinji nad Lučami 

leta 1998 po pridobitvi upravnega dovoljenja za postavitev objekta. Potem so stvari obstale 

in je že mislil, da bo vse propadlo. Konec leta 2013 pa je Občina Luče srečno rešila 

dolgoletne zaplete, jo odkupila, predala v upravljanje upokojencem in zdaj postaja 

zanimiva turistična točka, prostor živahnega dogajanja in v njej se predvideva manjši 

vlcerski muzej) 

- pastirska bajta (ki jo je postavil približno 15 let nazaj na Jezercu).  

Vsi objekti, ki jih je zgradil, so mu ljubi, vseh 11 objektov skupaj je starih čez 1.700 let. 

Morda mu je najbolj draga zdaj zadnje zgrajena bajta na Turnovki, postavljena na lokaciji, ki 

je najbrž povezana s  Celjskimi grofi in odkrivanje njene zanimive zgodbe. Rad raziskuje in 

izvedela sem kar nekaj zanimivosti. 

Na področju Podveže so pri raziskovanju na 

Jezercu, na Vodotočniku in na Turnovki, s 

hčerko Ano in s kustusom v Etnografskem 

muzeju v Ljubljani dr. Markom Frelihom, 

našli različne dokaze o življenju tam gori 

mnogo let nazaj: ostanki pečnic iz 13. stoletja 

(po oceni Inštituta za arheologijo najbrž za 

bolj prestižne hiše), del amfore, kamne z 

obliko, polno ostankov črepinj). Vedo za 

zanimivost v lučki cerkvi in zgodbo o ženski s 

Turnovke. Pri Lučki koči so že prej našli 3.300 

let staro bronasto  iglo, ki jo hrani Etnografski 

muzej v Ljubljani in dokazuje, da je bilo tu 

življenje že zdavnaj pred Kristusom.  

Moj sogovornik je bil za nesebično delo na 

področju ohranjanja in varovanja dediščine 

tudi javno nagrajen. Dobil je priznanje Občine 

Luče leta 2007 in prestižno priznanje 

Slovenija Nostra Zavoda Kultura natura za 

sodelovanje na razpisu Naša Slovenija, s 

katerim so zbirali ideje med tistimi, ki se 

ukvarjajo z ohranjanjem dediščine. 
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Izbran je bil tudi za razpis EU, na katerem pa ni sodeloval. Nazadnje je imel zelo zanimivo 

predavanje o kaštah v Nazarjah. 

Hčerko Ano je ata »okužil« s svojim odnosom do dediščine veliko prej, saj mu je kar naprej 

kaj pomagala pri obnovi. V osnovni šoli nekako ni imela takšne volje, po gimnaziji pa jo je 

začelo zanimati. S hitrimi in vztrajnimi koraki je vstopala v njegov svet, čistila omare, vrata, 

zidala. Bila je neverjetno vztrajna, čeprav so jo sošolci čudno gledali. Ana je predlanskim 

diplomirala na Univerzi v Ljubljani na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Zdaj 

oče in hči skupaj »plavata naprej«, načrtujeta, delata, raziskujeta, se usklajujeta pri načrtih, 

idejah, tuhtata, upoštevata drug drugega in upata, da bo vsako leto bolj zanimivo, če bo prav 

zastavljeno. Hčerka mi je zaupala: »Ponosna sem na ata, cenim kar je naredil, imam dolžnost 

do tega, kar je naredil.«  

Jože in Ana dobro sodelujeta in ne dvomim, da bodo dobre mlade ideje in malo starejše 

izkušnje ali obratno, v tej družini dosegle lepe uspehe. Želim, da bi oče in hčerka našla dobre 

možnosti za zbrano dediščino prednikov in njihovo kmetijo v prihodnosti. 

Anica Podlesnik  
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Področno srečanje članov društev upokojencev bo v četrtek, 6. avgusta 2015 z začetkom 

ob 10. uri v šotoru na prireditvenem prostoru na Hočevarjevi njivi v Lučah. 

Gostitelj srečanja je Društvo upokojencev Luče, ki prevzema tudi organizacijske obveznosti 

za prireditev po dogovoru na koordinaciji vseh predsednikov DU tega področja. Po izkušnjah 

zadnjih dveh let se pričakuje ta dan v Lučah od 400 do 500 članov društev upokojencev iz 

vseh društev, ki delujejo na področju Zgornje Savinjske in Zadrečke doline. Zagotovo pa 

pričakujemo v domačem kraju večje število članov domačega društva upokojencev, kot na 

drugih srečanjih.  

Kaj je načrtovano za ta dan?  Udeleženci bodo postreženi s toplo malico, zagotovljena bo živa 

glasba, poskrbljeno bo za zabavo in kulturni program. Ob 13. uri bo pater Geržan opravil v 

farni cerkvi mašo in nagovoril zbrane obiskovalce. Organiziran bo tudi voden ogled do 

vlcerske bajte in skorjevke, folklorna skupina iz Bočne pripravlja srečelov za nabavo 

oblačil…   

Prosimo, da upoštevate pogoj obvezne prijave na srečanje. Če vas karkoli zanima pa pokličite 

na Društvo upokojencev Luče na telefon 041 466-249.  

Srečanje je lepa priložnost za drugačen dan, veselo in sproščeno vzdušje, petje, ples in dobro 

zabavo. Prijetno se je srečati in poklepetati s starimi znanci, bivšimi sodelavci, prijatelji, 

navezati nova znanstva… Upokojenci, pridite, da se srečate, poveselite in sprostite s 

sovrstniki.   
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odbor: Anica Podlesnik, Aneta Šiljar, Simona Funtek. Foto: Arhiv Občine Luče, Marija Lebar, Tomo Jeseničnik, Anica 

Podlesnik, Lucija Rosc, Ciril Rosc. Tisk: Grafika Gracer d.o.o., Lava 7b, 3000 Celje. Glasilo Občine Luče izhaja najmanj enkrat 

letno. Je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Luče. Naklada je 500 izvodov. Na podlagi Zakona o davku na 

dodano vrednost sodi Glasilo Občine Luče med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 9,5%. 
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V soboto 5. septembra 2015 bo organiziran že 31. ULTRA MARATON CELJE-

LOGARSKA DOLINA 2015. Letošnji maraton je tudi za EU pokal in Alpe Adria pokal. Start 

teka bo v Celju ob 6. uri, vstopna mesta pa v Mozirju, na Ljubnem in v Lučah. V naši občini 

bo start predvidoma ob 11.30 uri.  

Lani je bilo kljub slabemu vremenu na maratonu 759 prijavljenih tekačev, od tega jih je iz 

Celja štartalo 250, na 17 kilometrov dolgo pot  iz Luč pa se jih je podalo 245 (98 žensk in 147 

moških). V Lučah je običajno po številu najmočnejše vstopno mesto. Lanskega maratona so 

se udeležili štirje Lučani.  

Priprave na maraton tečejo, na spletnih straneh že najdete podatke o prijavljenih in veliko 

drugih  informacij. Povabljeni, da se teku pridružite tudi Lučani, kot v preteklosti in da občani 

namenite vsaj malo pozornosti in spodbud tekačem na poti po naši občini.  
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Skupina za dobrodelnost Dekanije Gornji Grad v sodelovanju s Škofijo Celje prireja v 

Župniji Luče v nedeljo, 6. septembra 2015 drugo dobrodelno tombolo za misijone. 

Začetek misijonskega dogajanja bo ob 10.00 uri v župnijski cerkvi v Lučah s sveto mašo, ki jo 

bo daroval celjski škof Stanislav Lipovšek. Dogajanje se bo nato preselilo na prireditveni 

prostor pri skladišču Biomase na Produ. Tombola se bo začela ob 12.00 uri. Poskrbljeno bo za 

pester kulturno zabavni program z bogato duhovno vsebino. Zbrane bo nagovoril misijonski 

delavec g. Jože Andolšek, salezijanski duhovnik in profesor verouka na slovenski gimnaziji v 

Celovcu. Zbrana sredstva na tej tomboli bodo namenjena za lačne in žejne otroke v Etiopiji, 

kjer deluje in pomaga g. Andolšek pri lajšanju najhujših življenjskih stisk (lakota, bolezen, 

revščina, nepismenost…). 

Prostovoljci v projektu in članice Župnijske Karitas Luče že zbirajo sponzorska in donatorska 

sredstva. Hvaležni in veseli bodo vsakega Vašega daru za dobrodelno tombolo, za kar se 

priporočajo.  

Če boste pomagali s praktičnim izdelkom, prosijo, da to sporočite do 10. avgusta 2015 članici 

pripravljalnega odbora Ančki Kumer na telefon 041 793-032  in po 10. avgustu dobitke tudi 

prinesete v hiško dobrodelnosti (farovško uto).    

Če se boste odločili za denarno podporo, lahko sredstva nakažete na: Župnijska Karitas Luče, 

TRR pri PBS št. SI 56 9067 20000615914 – sklic 20 z navedbo namena: misijonska tombola 

2015 (pismeno prošnjo za sponzorstva ali donatorstvo lahko dobite pri Ančki ali 

predstavnicah Župnijske Karitas). 

Vabljeni na dobrodelno prireditev in najlepša hvala vsem za pripravljenost, sodelovanje in da 

boste dodali svoj dar na tomboli za dober namen. 
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Živahno življenje vlcerske bajte se nadaljuje 

Zgodbe – lepo jih je kdaj prebrati, jim prisluhniti, lepo je, da živijo med nami. Tale je 

posebna, drugačna. Ohranja spomin na delček naše zgodovine časa in ljudi, o naših prednikih, 

njihovem življenju, težkem in nevarnem delu, garanju za skromno preživetje. Takih bajt je 

bilo pri nas zgrajenih veliko  po vojni,  tam po 1946. letu. Postavili so jih povsod tam, kjer so 

sekali les, gradili riže in spuščali les s planine v dolino: v Kosmačevih Rastkah, na Cirkonci, 

Staro stalo pod Vodolom, v Planici, Beli, na Podvežaku, v Kašnem vrhu, med zadnjimi na 

Sedelcah okrog 1970 leta, na Zelenaku pa že pred vojno. V njih so vlcerji spali in bivali cel 

teden v planini. Ko so vlcerje začeli voziti na delo, pa so samevale in žalostno propadale.  

A ena od njih še živi po zaslugi našega zagnanega ljubitelja in zbiratelja dediščine Jožeta 

Kakerja – Koklejskega in se nadaljuje v naš čas. O njej bo tale zgodba. Zdaj stoji pri jezu na 

Savinji nad Lučami, včasih pa je bila v Matkovem kotu. Jože jo je na pol propadlo kupil od 

Covnika, obnovil in leta 1998 ponovno postavil v Lučah na izjemni lokaciji ob Savinji, s 

pogledom na Raduho. Občina je pridobila upravno dovoljenje za postavitev tega objekta, 

potem pa se je zgodba zapletla in obstala zaradi birokratskih in drugih ovir. Šele v tretjem 

poskusu v tretjem mandatu županovanja Cirila Rosca je občini uspelo razvezati gordijski 

vozel, prepričati večino na občinskem svetu za odkup tega objekta, urediti lastniška razmerja 

in tudi po zaslugi zagnanih upokojencev končati zgodbo, za katero je že kazalo vmes, da 

morda ne bo imela srečnega konca. Od tu naprej so stvari tekle s filmsko naglico. Konec leta 

2013 je občina odkupila objekt od lastnika Jožeta, konec januarja 2014 je bila podpisana 

pogodba o najemu prostora med občino in društvom upokojencev in predani ključi 

predsednici Tinki Kladnik, potem pa so zagnani upokojenci  hiteli z obnovo najnujnejšega na 

objektu, v notranjosti bajte, poskrbeli za opremo, uredili okolico, postavili ograjo, pomagali 

pri elektrifikaciji objekta… V obnovo  je bilo vloženega ogromno prostovoljnih ur dela. V 

različnih akcija od začetka leta do avgusta je bilo opravljenih okrog 600 ur mnogih članov 

društva, da je bila vlcerska bajta pripravljena… 

Uradna otvoritev vlcerske bajte se je zgodila v petek 8. avgusta 2015. Zelo poseben dan, 

veselje in ponos za mnoge, ki so se trudili, da je uspelo. Lepa slovesnost, bogat in zanimiv 

program, prijetno doživetje za vse, ki so se zbrali in vztrajali do poznih ur.  

A živahno življenje vlcerske bajte se nadaljuje in piše nove zgodbe in doživetja, žanje 

občudovanje mnogih, je dobra gostiteljica različnih skupin, obiskov, dogodkov, praznovanj 

(samo v zadnjem obdobju obisk iz Čajetine, delavnica Univerze za tretje življenjsko obdobje, 

dvodnevni obisk članov DU Vodice, literarni večer društva SLAP…) in polno aktivnosti 

Društva upokojencev Luče (sestanki, pevske vaje, praznovanja, izobraževanje, sestanki 

prostovoljk v projektu Pomoč starejšim, pikniki, jubileji, srečevanja,…). 
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Občina Luče v sodelovanju z društvi in krajani prireja 

OSREDNJI PRIREDITVENI PROSTOR JE POD ŠOTOROM 
 

LEPO VABLJENI! 

 

44 66 ..   LL UU ČČ KK II   DD AA NN   
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 zdr. 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 

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 
 


