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SPOŠTOVANE LUČANKE IN LUČANI ! 
 

Živimo v turbulentnih časih. Vsak dan nas mediji, takšni in drugačni, 
elektronski in klasični, bombardirajo s presežkom informacij, kako je 
vse slabo in še slabše. Tisto, kar je nekoč že po naravnem pravu, ki so 
nam ga starši hvalabogu vcepili v zgodnjem otroštvu, bilo greh in 
napačno, postaja danes družbeno sprejemljivo. Včasih celo s posrednim 
zakonskim pokritjem. Vrednote se hitro spreminjajo in današnja 
svetovna kriza je predvsem kriza vrednot. Od tod kriza izvira in na 
pravih vrednotah se bo tudi reševala ter tudi morala rešiti. 
Zagotovo bo leto 2010 zaznamovano tudi z gospodarsko krizo v kateri se je znašel svet in se 
je bo slej ko prej čutilo tudi pri delovanju občin. Vendar vse le ni tako črno. Zato moramo 
ostati optimisti, kajti svet se bo tudi v bodoče zagotovo vrtel dalje. V mnogočem tako, kot ga 
bomo ljudje poganjali. Majhni in veliki... 
Tu tudi občina, kot najosnovnejša lokalna skupnost, lahko prispeva svoj delež.  Resda majhen 
v globalnem merilu, v lokalnem pa vendarle ne tako zanemarljiv. Zato so naši načrti tudi  v 
bodoče povezani z željo, da ustvarjamo boljše pogoje in vplivamo na hitrejši razvoj občine. 
Več kot razveseljiv je podatek, da smo v lanskem letu na občini uspeli pridobiti v kraj kar 
592.422 EUR nepovratnih sredstev z različnih, predvsem evropskih razpisov. Ta čisto dodatni 
denar je poleg ostalih virov financiranja, ki jih občina ima zakonsko urejene, pripomogel, da 
smo lahko v lanskem letu lahko kar 1.597.441 EUR namenili investicijam v občini. To je 
pomenilo kar 54% delež v odhodkih. Tako smo ena izmed redkih slovenskih občin, ki je 
namenila več kot polovico svojih sredstev za investicije. V notranjosti občinskega glasila smo 
na kratko opisali izvedene investicije v drugi polovici lanskega leta, od izdaje prejšnjega 
glasila dalje.  Smo pa tudi ena izmed tistih cca. 20% slovenskih občin, ki nismo zadolžene, 
kar je v teh kriznih časih gotovo zelo vzpodbudno. 
Tudi letos bi radi obdržali podoben tempo. Tako bomo nadaljevali lanske dvoletne investicije, 
hkrati pa začenjamo tudi nekatere nove, ki se predvsem tičejo ureditve mirujočega prometa v 
centru Luč ('garažna hiša', nova urejena parkirišča, pločniki, tržnica...), kar bo zagotovilo tudi 
prepotrebna parkirna mesta. Nekaj od tega je že vidno, še več bo tekom leta. V nadaljevanju si 
lahko preberete tudi povzetek letošnjih investicij, ki smo jih na občinskem svetu potrdili s 
sprejetim proračunom, še več pa je dostopno na naših spletnih straneh: www.luce.si. 
Še naprej bomo poskušali pospešiti sprejem prostorske dokumentacije, ki je ključna za 
dolgoročni razvoj občine. Pri teh postopkih smo v veliki meri talec kompliciranih postopkov 
in prepogostega spreminjanja ter tudi nedorečenosti zakonodaje, kar se kaže v dejstvu, da 
razen par izjem velika večina slovenskih občin svojih prostorskih planov še nima sprejetih. 
V letošnjem letu naj bi bili s strani države končani tudi postopki določitve trase obvoznice 
mimo Luč in s tem končno dani tudi pogoji našega načrtovanja razvoja ob trasi obvoznice. 
Vse občane bi še posebej rad opozoril na številne občinske razpise, ki jih objavljamo na 
koncu tega glasila. Preko 140.000 EUR bomo tako razdelili med občane in društva po merilih, 
ki so objavljena. Za kmetijstvo, za malo gospodarstvo, za bazene za požarno vodo, za šport, 
za najboljše ideje in prvič tudi za male čistilne naprave. Bodite pozorni predvsem na roke... 
Večji del glasila pa namenjamo predstavitvi delovanja društev v kraju. Po pozornem branju 
teh prispevkov bomo ugotovili, da se tudi na društvenem področju v občini veliko dogaja.  
Tudi to je vzpodbuda, da bomo še naprej delali na povezavi idej, ustvarjalnosti in pobudah 
zainteresiranih, reševanju socialnih in drugih problemov, živahnem kulturnem, športnem, 
zabavnem ter društvenem dogajanju in povezovanju… 
Hvala vsem, ki se trudite! Še vedno namreč velja, če stopimo skupaj, zmoremo več in bolje. 
 

Župan Ciril Rosc  
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Proračun za leto 2009 je bil potrjen na občinskem svetu konec marca 2009 s prihodki v višini 
2.621.026,00 EUR, na podlagi sprememb tekom leta pa je bil v začetku decembra 2009 
potrjen rebalans proračuna s prihodki v višini 2.527.896,94 EUR. 
Odhodki proračuna za leto 2009 so znašali 2.963.406,67 EUR in tako dosegli 96,4% 
planiranih odhodkov, od prejšnjega leta pa so bili večji za več kot 28%. Višina investicijskih 
odhodkov je bila lani kar 1.597.441 EUR in so v odhodkih udeleženi s 54% deležem. Tekoči 
odhodki pa so bili 1.365.965 EUR in so v odhodkih udeleženi s 46% deležem. 
Stanje sredstev na računih proračuna 31.12.2009 je bilo 48.896,27 EUR. 
Prosta sredstva na računu smo oplemenitili z vezavo v obliki kratkoročnih depozitov pri 
poslovnih bankah in s tem povečali znesek prihodkov od obresti za 16.022 EUR. 
Zadolževanje občine tudi v letu 2009 ni bilo potrebno. Tako smo v letu 2009 oblikovali 
10.000 EUR proračunske rezerve, za enak znesek pa tudi rezervo za odpravljanje posledic po 
neurju. 
Uspešnost pri pridobitvi dodatnih namenskih sredstev države je imela zelo velik vpliv na 
povečanje naših prihodkov v 2009, saj jih je bilo za kar 592.422 EUR. Občina je tako uspešno 
kandidirala za sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU s projektom rekonstrukcije 
lokalne ceste Rogačnik ter za sofinanciranje obnove lokalnih cest in javnih poti. Po prvem 
razpisu nam je bilo odobreno 336.110 EUR, od katerih smo v letu 2009 že prejeli nakazilo 
80.000 EUR, ostanek pa naj bi bil po sklepu nakazan v letu 2010. Po drugem razpisu pa nam 
je bilo odobreno in smo tudi prejeli 211.675 EUR sredstev. Prav tako smo v letu 2009 za 
rekonstrukcijo lokalne ceste med turističnimi ponudniki pridobili še drugi del odobrenih 
sredstev po sklepu iz leta 2008, v višini 212.006 EUR. Med namenskimi prihodki so poleg že 
omenjenih sredstev Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko še deleži 
drugih ministrstev (za sofinanciranje skupnih služb SAŠA, za vzdrževanje gozdnih cest in 
odstopljena požarna taksa). Iz Ministrstva za okolje smo prejeli tudi 74.747 EUR iz 
proračunske rezerve RS za odpravo posledic škode zaradi neurja 18.9.2007 EUR. 
Vsi ti namenski prihodki so med drugim omogočili tudi posodobitev približno 10 kilometrov 
občinskih cest. 
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Pokrito parkirišče in zunanja ureditev pred občino 
Investicija se je pričela izvajati šele v lanskem oktobru, ker prej nismo uspeli pridobiti 
gradbenega dovoljenja. Za izvajalca del je bil na javnem razpisu izbran NIVO d.d. Dela so se 
izvajala tudi v zimskem času, kolikor je vreme dopuščalo. Po terminskem planu izvajalca bi 
naj bila dela izvedena do konca aprila 2010. Pogodbena vrednost del znaša 216.485 EUR. V 
ta znesek pa niso zajeta dela prestavitve spomenika, izvedbe pločnika ob regionalki ter 
komunalnih vodov v cesti ob Strugi, vključno z obnovo ceste vse do Juvanove žage. 
 
Posodobitev občinskih cest 
V okviru posodobitve infrastrukture je Občina Luče v 
letu 2009 na podlagi sprejetega proračuna posodobila 
preko 10 km občinskih cest. Najdaljši je bil odsek od 
Brlogov do Špičke, v dolžini nekaj več kot 3 km. To je bil 
projekt, ki se je nadaljeval še iz leta 2008 in ga je sofinancirala tudi Evropska unija preko 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Od Špičke dalje je bila posodobljena tudi cesta do 
Spodnjega Jamelnika v dolžini 2,7 km. S tem smo v Občini Luče do najvišje še živeče kmetije 
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pripeljali asfaltirano cesto. Te ceste seveda ne bilo brez zagnanih krajanov Konjskega vrha, ki 
so tudi sami veliko pomagali pri prenovi ceste. Poleg teh dveh največjih odsekov se je 
posodobilo tudi več manjših odsekov občinskih cest, ki so navedeni v naslednji tabeli: 
 

Ime ceste 
položen 

asfalt v m2 
dolžina 

mulde v m 
JP Pacler-Strmčnik-Čligoj 842,68 211 
JP Zavratnik 1.846,77 453 
JP Slapnik-Dešman-Hriber 868,40 283 
JP Breznik 1.241,05 278 
JP Pogorevc-Kovnik 2.999,50 820 
LC Čeršek-Krnica-Grabner 153,08 0 
JP Dežman-Drolek 968,48 285 

skupaj: 8.919,96 2.330 
 

V samih Lučah smo po prvotnem načrtu nameravali nad obnovljenim kanalizacijskim in 
vodovodnim omrežjem, od pošte do Majdeta in od Kneza do šole, samo sanirati asfalt. Ob 
izvajanju del je bilo ugotovljeno, da je bolje asfalt položiti na novo in tako sta se ta dva 
odseka izvedla popolnoma na novo z dvoslojnim asfaltom. Poleg teh cest je občina na podlagi 
sklepa občinskega sveta pomagala tudi pri asfaltiranju nekaterih nekategoriziranih cestnih 
priključkov. Na teh priključkih je bilo iz občinskega proračuna financiranih 2.848 m2 asfalta 
in 257 m asfaltne mulde. Pri teh priključkih je občina financirala 70 % položenega asfalta nad 
dolžino priključka več kot 20 m, preostalo površino asfalta in celotno pripravo podlage pa so 
prispevali sami lastniki priključkov. 
 
Obnova lokalne ceste Rogačnik 
Investicija se je pričela izvajati v septembru 2009. Do sedaj je izvajalec izvedel pripravljalna 
dela in nekatere škarpe ter drenažo v vrednosti 158.600 EUR. Ob samem izvajanju del nas je 
izvajalec opozoril, da škarp na nekaterih delih ne bo možno izvesti na način, kot je predvideno 
s projektom. Na podlagi tega so bile naročene geološke meritve in pridobljeno poročilo 
geologa. Na podlagi navedenega je bila skupaj s projektantom in strokovnim nadzorom 
sprejeta odločitev o načinu izvedbe ceste. Investicija bo predvidoma zaključena v juniju 2009. 
 
Prenova ogrevanja v bloku nad trgovino  
V stanovanjskem bloku Luče 105 smo obnovili instalacije ogrevanja v vseh občinskih 
stanovanjih ter zamenjali okna v enem izmed občinskih stanovanj, kjer še niso bila 
zamenjana. Sedaj se bo lahko za vsako stanovanje posebej odčitavala porabljena energija. 
Vrednost investicije je znašala 30.000 EUR. 
 
Izgradnja kanalizacije na Placu 
Z rebalansom proračuna smo omogočili, da se je javna kanalizacija podaljšala vse do 
stanovanjske hiše na Juvanovi prodih (Gavez). Na ta jašek so se priklopili tudi objekti preko 
Struge. V nadaljevanju bo mogoče na ta jašek priklopiti tudi kamp Šmica, kjer obstaja velik 
interes po priklopu na javno kanalizacijo. Vrednost investicije je znašala 22.200 EUR. 
 

Podporni zidovi in odbojne ograje na občinskih cestah 
Izvedeni so bili vsi planirani podporni zidovi in sicer na cesti proti Zavratniku dva, v Krnici 
na Plazu eden, v Strmcu na cesti proti Jakču eden ter dodatno sanacija podpornega zidu pri 
Dolarju. Občina je na podlagi sklepa Občinskega sveta v višini 5.000 EUR financirala tudi 
podporni zid proti Špuliji. Odbojne ograje so bile postavljene do konca leta v planiranem 
obsegu, dodatno so bile sanirane še odbojne ograje na cesti Črna-Raduha-Snežna jama, ki so 
bile poškodovane v neurju 13.10.2009. Vrednost investicije je znašala 35.000 EUR. 
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  v EUR 

  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.968.000 

  TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.883.890 
70 DAVČNI PRIHODKI 1.811.890 

700 Davki na dohodek in dobiček 1.741.209 
7000 Dohodnina 1.741.209 

703 Davki na premoženje 22.681 
7030 Davki na nepremičnine 9.141 
7031 Davki na premičnine 40 
7032 Davki na dediščine in darila 1.500 
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 12.000 

704 Domači davki na blago in storitve 48.000 
7044 Davki na posebne storitve 500 
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 47.500 

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 18.000 

704704 Turistična taksa 2.000 

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 15.000 

704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 12.500 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 72.000 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 47.500 

7102 Prihodki od obresti 6.000 
7103 Prihodki od premoženja 41.500 

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 5.000 

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 13.500 

710304 Prihodki od drugih najemnin 15.000 

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 1.200 

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 6.800 

711 Takse in pristojbine 500 

714 Drugi nedavčni prihodki 24.000 

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 5.000 

714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja 16.000 

714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja 1.000 

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 2.000 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.000 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.000 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 981.110 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 225.000 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 225.000 

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 215.000 

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 10.000 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 756.110 
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 756.110 

  Sredstva na računih 31.12. prejšnjega leta 100.000 
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  Skupno     O D H O D K I  : 3.088.000 
01 POLITIČNI SISTEM 71.120 
0101 Politični sistem 71.120 

01019001 Dejavnost občinskega sveta 10.310 
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 52.810 

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 33.450 
0402 Informatizacija uprave 16.300 
0403 Druge skupne administrativne službe 17.150 
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 328.770 
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 1.000 
0603 Dejavnost občinske uprave 327.770 
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 31.630 
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 31.630 
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 6.500 
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 25.130 
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 80.200 
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 55.200 
1104 Gozdarstvo 25.000 
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.311.520 
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.311.520 
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 246.700 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 455.000 
13029003 Urejanje cestnega prometa 587.020 
13029004 Cestna razsvetljava 22.800 
14 GOSPODARSTVO 231.370 
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 53.000 
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 53.000 
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 178.370 
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 183.810 
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 183.810 
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 7.260 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 26.550 
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 166.080 
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 56.550 
1603 Komunalna dejavnost 86.160 
16039001 Oskrba z vodo 21.890 
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 8.310 
16039004 Praznično urejanje naselij 1.000 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 54.960 
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 16.770 
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (JD, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 6.600 
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 97.500 
1702 Primarno zdravstvo  80.500 
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 80.500 
1707 Drugi programi na področju zdravstva 17.000 
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 15.000 
17079002 Mrliško ogledna služba 2.000 
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 108.730 
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 5.000 
1803 Programi v kulturi 31.300 
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 12.850 
18039003 Ljubiteljska kultura 14.820 
18039005 Drugi programi v kulturi 3.630 
1804 Podpora posebnim skupinam 4.930 
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 67.500 
18059001 Programi športa 16.500 
18059002 Programi za mladino 51.000 
19 IZOBRAŽEVANJE 360.620 
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 165.370 
19029001 Vrtci 163.850 
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok 1.520 
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 83.800 
19039001 Osnovno šolstvo 81.500 
19039002 Glasbeno šolstvo 2.300 
1904 Terciarno izobraževanje 600 
1905 Drugi izobraževalni programi 3.000 
19059001 Izobraževanje odraslih 3.000 
1906 Pomoči šolajočim 107.850 
20 SOCIALNO VARSTVO 62.300 
2002 Varstvo otrok in družine 2.500 
2004 Izvajanje programov socialnega varstva 59.800 
20049001 Centri za socialno delo 1.000 
20049002 Socialno varstvo invalidov 38.000 
20049003 Socialno varstvo starih 9.900 
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 6.100 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.800 
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 20.900 
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 20.000 
2303 Splošna proračunska rezervacija 900 
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PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 

Rekonstrukcija Lokalne ceste Rogačnik (2. faza) 320.000 € 

V letu 2008 smo uspešno kandidirali na 3. razpisu za regionalne razvojne programe. V letu 
2009 so se izvedli podporni zidovi in odvodnjavanje na odseku Rogački most-Krnički log v 
vrednosti nekaj več kot 150.000 EUR. V letu 2010 bo investicija v celoti dokončana. Glede na 
projekt bo potrebno izvesti več podpornih zidov od načrtovanih. Po pričetku del in odprtju 
terena se je namreč izkazalo, da sestava terena ni takšna kot je bilo predvideno, zato so bile 
naročene geološke meritve in pridobljeno mnenje geologa. Na podlagi tega je bil izdelan 
dodatni projekt za izvedbo podpornih zidov.  

Pokrito parkirišče in zunanja ureditev pred občino 300.000 € 

V prvi polovici leta 2010 naj bi bila dokončana investicija v pokrito parkirišče in ureditev trga 
pred občinsko stavbo. Investicija je bila pričeta že v letu 2009, glavni del pa bo izveden v letu 
2010. Z dokončanjem investicije bomo pridobili 37 parkirnih mest za osebna vozila ter 
sodobno uredili trg pred občinsko stavbo, vključno s prestavitvijo in novo ureditvijo 
spominskega parka NOB ob občini. Za vse te investicije bomo poskušali pridobiti tudi 
sredstva iz razpisov za razvoj podeželja. 

Investicija v ureditev pločnikov in parkirišč v Lučah z razsvetljavo 160.000 € 

Po dokončanju pokritega parkirišča bomo nadaljevali z izvedbo pločnika in javne razsvetljave 
skozi Luče po obeh straneh regionalne ceste. 

Rekonstrukcija ostalih javnih poti 100.000 € 

Poleg izvedbe asfalta na projektu lokalne ceste v Rogačnik je v letošnjem letu predvidena 
izvedba še približno dodatnih dveh km asfaltne prevleke na javnih poteh. 

Tržnica 80.000 € 

Izgradnja tržnice je bila predvidena že v lanskem letu, vendar se investicija ni izvedla, ker je 
prej potrebno izvesti pločnik pred tržnico in zagotoviti parkirna mesta, da bodo ta dela lahko 
normalno potekala. Tržnica bo predvidoma večnamenska (prodaja domačih izdelkov, občasno 
prireditveni prostor...). Pod tržnico pa bomo pridobili pokrita parkirna mesta. 

Zaščitne obcestne ograje 35.000 € 

Vsako leto se glede na obnovljene ceste pojavijo potrebe po postavitvi novih oz. obnovi starih 
obcestnih ograj. Poleg tega bo ob Strugi pri pokritem parkirišču potrebno zamenjati obstoječo 
ograjo, ki pa ne bo mogla biti klasična kovinska odbojna ograja, ki se vizualno ne bi 
vklapljala okolje. 

Pločnik Struge 20.000 € 

V letu 2009 smo pomagali pri izvedbi asfalta za parkirišča pred Okrepčevalnico in pizzerijo 
Struge. Parkirišča bodo namenjena javni uporabi. Po izvedenem asfaltiranju je prometni 
inšpektorat zahteval fizično ločitev parkirišč od regionalne ceste. Na podlagi razgovorov z 
Direkcijo za ceste smo pripravili projekt podaljšanje pločnika med parkiriščem in regionalko, 
za kar smo pridobili tudi njihovo soglasje. Izvedbo pločnika načrtujemo v prvi polovici leta. 
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Ureditev parkirišča za Zadrugo 20.000 € 

V lanskem letu je bila sklenjena predpogodba za nakup zemljišča. Kupnina vključuje tudi 
rušenje obstoječega skladišča, kar naj bi bilo izvedeno do konca maja. Takoj nato pa bomo na 
tem mestu za Zadrugo pričeli z gradnjo parkirišča za skoraj 30 parkirnih mest. ZKZ pa bi naj 
v tem času zgradila trgovino z gradbenim materialom na Produ.  

Investicijska izgradnja podpornih zidov 15.000 € 

Pri vzdrževanju občinskih cest in zaščite brežin se vsako leto pojavijo potrebe po izgradnji 
dodatnih podpornih zidov ali sanacije obstoječih, predvsem pri obstoječih cestnih prepustih. 

Obnova javne razsvetljave 10.000 € 

V letu 2010 bomo obnovili javno razsvetljavo še na Placu in pod blokom Luče 41. V primeru, 
da za obnovo ne bomo porabili celotne postavke, bomo preostala sredstva namenili za 
zamenjavo še preostalih svetilk, ki ne ustrezajo uredbi o svetlobnem onesnaževanju.  

GOSPODARSTVO 
 

Sofinanciranje programa 'Brezmejna doživetja narave' 51.300 € 

To je skupni projekt več občin ob slovensko-avstrijski meji. Lani smo s skupno kandidaturo 
pridobili sklep za skupno 68.000 EUR, ki se bodo koristila do konca leta 2011. S projektom 
bodo financirane predvsem mehke vsebine: promocija, počivališča ob občinskih cestah ter 
oprema za TIC. 

Nakup parcel na Juvanovih prodih 40.000 € 

Nakup parcel na Juvanovih prodih je ključnega pomena za razvoj kraja in nadaljnjega 
načrtovanja v tem delu, zato je smiselno da z nakupi nadaljujemo tudi v letu 2010, v kolikor 
bodo posamezni lastniki pripravljeni prodati zemljišča. 
 

Ureditev turistične infrastrukture 30.000 € 

Z navedeno investicijo bomo poskušali urediti pločnike, javno razsvetljavo, tržnico ter 
Zotlerjevo hišo in to skupno prijaviti kot projekt pod nazivom »Preko pet mostov« na 5. javni 
razpis za regionalne razvojne programe. Skupni projekt se bi naj izvajal v letu 2010 in 2011. 
Skupna vrednost projekta bo cca 620.000 EUR od tega 300.000 EUR v letu 2010. Skupni 
imenovalec celotnega projekta pa bo tematska pot preko pet mostov okrog Luč. Sama 
ureditev turistične infrastrukture zajema predvsem obvestilno signalizacijo. 

Ureditev 'Zotlerjeve hiše' 10.000 € 

Okolico objekta bi radi uredili in hišo preuredili tako, da bo lahko uporabljena za društvene 
potrebe. 

VAROVANJE OKOLJA 
 

Investicijska izgradnja komunalne infrastrukture v Krnici 150.000 € 

Navedena investicija zajema izvedbo kanalizacije in obnovo starega vodovoda na območju 
vasi v Krnici, na desnem bregu Lučnice. To je sedaj edino območje v kraju, ki je še brez 
kanalizacijskega omrežja, istočasno pa ima najstarejši vodovod. Po poplavah v letu 1990 je bil 
obnovljen vodovod samo preko Lučnice, v Krnici pa je ostal star vodovod. 
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Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav 20.000 € 

V letu 2010 bomo prvič izvedli javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za 
samostojne hiše na območju razpršene gradnje. Na ta način bomo zbrana sredstva od okoljske 
dajatve, ki jo sedaj plačujejo vsi občani, vračali nazaj namensko. 

STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 
 

Investicije v vodovodno omrežje Luče (zaščita zajetja, Knez, cerkev, vežica) 20.000 € 

Od gostilne Knez do cerkve in vežice je položen še star vodovod na katerem so vsako leto 
okvare. V letu 2010 bomo obnovili še ta del vodovoda. Pri vodnem zajetju pa je potrebno 
zgraditi zaščito, kar smo se dogovorili tudi z lastniki. 

Izgradnja toplovoda Zgornja vas (2. faza) 40.000 € 

Ob izgradnji pločnika na zgornji strani regionalke bo potrebo položiti tudi toplovod, kot smo 
to že storili pri izvedbi obstoječega pločnika. 

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 
 

Investicija gradnje male smučarske vlečnice 50.000 € 

V letu 2010 želimo zgraditi manjše smučišče z montažno vlečnico. Sredstva bi naj 
predvidoma zadoščala za nakup montažne vlečnice, rabljenega topa za izdelavo snega, 
teptalca ter ostale potrebne opreme za funkcioniranje smučišča. 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
 

Prenova zdravstvene ambulante 80.000 € 

Bivši koncesionar je v preteklosti že večkrat opozarjal, da bi bilo potrebno obnoviti prostore 
zdravstvenega doma, ki so stari že preko 30 let in potrebni obnove. V sodelovanju z 
Zdravstvenim zavodom bomo letos v poletnih mesecih v celoti obnovili prostore, skupaj z 
vsemi instalacijami. Zamenjano bo tudi stavbno pohištvo ter tlaki in nabavljeno še nekaj 
opreme. 

LOKALNA SAMOUPRAVA 
 

Investicija v povečanje poslovnih prostorov 200.000 € 

Na občini je že od ustanovitve pred 16. leti velika utesnjenost s prostorom. Vsako leto se na 
lokalne skupnosti prenašajo dodatne pristojnosti, kar zahteva večje število zaposlenih ter večji 
obseg gradiva in dokumentov. Urbanist, ki je zaposlen na skupni občinski upravi, za svojo 
pisarno sedaj uporablja kar sejno sobo. Ob načrtovanju ureditve Luč se je pokazala možnost, 
da k obstoječi stavbi dogradimo prizidek, ki bo v pritličju namenjen zobozdravstveni 
ordinaciji, v nadstropju se bodo uredili dodatni prostori občine, mansarda pa bo namenjena 
arhiviranju gradiva. Dostop do zobozdravstvene ordinacije bodo tako imeli tudi invalidi. Prav 
tako bomo s prizidkom pridobili samostojen vhod v občinske prostore in tako ne bi bili več 
vezani na skupno stopnišče. V letu 2010 je predvideno, da se investicija izvede vsaj do 4. 
gradbene faze. Vse skupaj pa bo odvisno tudi od cene, ki jo bomo dosegli na javnem razpisu. 
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Društvo upokojencev Luče je v letu 2009 realiziralo vse naloge iz programa in še več... 
 

Prva naloga v tem koledarskem letu je bilo druženje vseh ljudi dobre volje na pustno nedeljo 
popoldan, katero smo poimenovali »Pustno rajanje«. Priznati moramo, da smo se tega 
dogodka lotili z velikim cmokom v grlu. V  Lučah že dolgo ni bilo na pustno nedeljo  
prireditve v  dvorani.  Bali smo se, da bo udeležba zelo slaba.  Naš namen je bil, da bi se na 
Pustno nedeljo tudi v Lučah nekaj dogajalo, da  bi tudi  Lučane zgrabilo pustno šemanje.  
Ugriznili smo v kislo jabolko, za katero pa se je pokazalo, da je sladka. Bilo je veselo, kot že 
dolgo ne. Mask je bilo veliko in to v starosti od dveh let pa do 80 let. 
 

Bližal se je 8. marec mednarodni dan žensk. Na UO je bil sprejet sklep, da se za ženske 
organizira kopanje v Dobrni. Ženske smo pustile kuhalnico moškim in se odpeljale  v Dobrno.  
Preživele smo zelo lep dan.  

V aprilu pa je bil letni 
občni zbor. Potrdili smo 
poročilo predsednika, 
tajnika in blagajnika za 
leto 2008 ter predstavili 
plan dela za tekoče leto 
in zaključili z veselim 
druženjem. 
 

Junija smo se  odpeljali 
na izlet v Ljubljano, kjer 
smo si ogledali  
znamenitosti našega 
glavnega mesta. Pot nas 

je naprej vodila na Brdo pri Kranju v protokolarni objekt naše vlade.  
 

Julija  smo organizirali piknik  na vrtu Gasilskega doma, hrano smo delili zastonj, napitek pa 
je bilo treba plačati. Piknik je bil organiziran prvič, pokazalo pa se je, da je med člani zelo 
dobrodošel, zato smo se odločili, da ga 
bomo pripravili vsako leto. 
 

Pričele so se temeljite priprave na 
turistično prireditev »Lučki dan». 
Sodelovali smo s pestrim in zanimivim 
programom. Svoje člane vabimo, da 
sodelujejo na tej prireditvi, saj se verjetno 
še marsikdo spominja kakšnega starega 
običaja, ki bi ga lahko prikazovali. Vse 
pa ne bi bilo tako, kot je bilo, če nam ne 
bi priskočila na pomoč Potokarski Jože in 
Geli. Zahvaljujemo se jima za vse, kar sta 
nam nudila v teh dnevih.  
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Za vse, ki so sodelovali na tej prireditvi, je 
bil organiziran piknik na Menini, saj nihče 
od sodelujočih ni hotel sprejeti plačila za 
sodelovanje.  
 

Pa je tukaj že jesen in mi se odpeljemo na 
izlet  na prečudovito Zasavsko Sveto goro. 
Kdor je bil tu prvič, verjetno ni bil zadnjič. 
Vsi smo bili izredno navdušeni, kar nismo 
se mogli nagledati naravnih lepot. Že ob 
prihodu nas je prevzelo zvonenje oziroma 
pinkanje, ki je nekaj edinstvenega, 
cerkveni obred pa je bil tudi nekaj 

posebnega. Ustavili smo se še v steklarni  v Hrastniku. Pot nas je vodila proti Celju, kjer smo 
si ogledali Celjski grad. 
 

V Ljubljani meseca septembra že več let poteka Festival za tretje življensko obdobje, ki traja 
tri dni. Vsako leto vabijo društva, da sodelujejo na tem festivalu. Letos smo se prvič okorajžili 
in prijavili sodelovanje s kulturnim programom. Skupina naših članov je pridno vadila za 
nastop. Da jih vidite kako prešerno so 
stali na odru, ko so zapeli. Največ  
pozornosti pa je bil deležen Cvekov oče, 
saj je bil najstarejši udeleženec festivala. 
Ko so mu ljudje ploskali, se je priklanjal 
kot en mlad fantič.  
 

V letu 2009 je naša članica izpolnila 90 
let, eden član pa 95 let. Njima je bila 
namenjena še posebna pozornost.  
 

Ob zaključku leta pa smo vse člane 
starejše od 80 let obdarili s skromnimi 
darili.  
 

Drugo leto zapored smo izdali zgibanko, ki je pri članih društva zelo dobro sprejeta. Na tej 
zgibanki jim predstavimo okvirni progam dela za naslednje leto, oziroma jih opozorimo na 
važnejše dogodke, ki se bodo odvijali tekom leta.  
 

Člani upravnega odbora moramo delovati tudi na raznih drugih področjih, ki pa v tem tekstu  
niso  navedena. Spopadamo se s problemom v zakonodaji, ki enači vsa društva in tudi od nas 
zahteva, da se tej zakonodaji podredimo. Tako je še vedno v presoji določba zakona, ki ne 
dovoljuje, da društvo organizira izlete, če na njih ni vodnika z licenco. Pri izletih, ki jih 
organiziramo, vedno iščemo najcenejšo varianto, saj si želimo, da bi bil izlet dostopen vsem 
članom.  Če bi izlet organizirala turistična organizacija, bi imel naš predsednik manj dela, 
vendar bi bil izlet precej dražji.   
 

Ob zaključku bi se zahvalili Občini Luče, ki delno financira naš program in nam omogoči, da 
lažje izpeljemo naloge, ki smo si jih zadali.  
 

Ko pogledamo nazaj, lahko  ugotovimo, da smo v društvu izvedli večino ciljev in nalog, ki 
smo si jih zadali v letnem planu. 
 

V naše društvo vabimo  vse upokojence, ki še niste naši člani,  da se nam pridružite. 
 

Tekst pripravila:  Martina Kladnik 
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Člani kulturnega društva »Raduha« Luče, se vsako leto trudimo popestriti kulturna dogajanja 
v kraju. Tako tekom leta organiziramo številne gledališke predstave, v sodelovanju z drugimi 
kulturnimi društvi. Ob mesecu kulture pripravimo prireditev v čast našemu velikemu 
ustvarjalcu Francetu Prešernu. V lanskem letu smo v Lučah ob pomoči Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti izvedli revijo otroških gledališč GLEDALIŠKO OGLEDALO. V 
sodelovanju z RTV SLO smo pripravili večer Toneta Mlačnika z naslovom ŽIVLJENJE V 
TRIČETRTINSKEM TAKTU, z javnim snemanjem radijske oddaje Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi. 
V aprilu je v farni cerkvi izvedla koncert Zgornjesavinjska godba na pihala. 
Naslednji koncert ki smo ga organizirali, je bil izveden ob občinskem prazniku, povabili pa 
smo slovensko – dalmatinsko klapo MALI GRAD iz Kamnika. Pred koncertom klape, smo 
članice našega društva pripravile kulturno prireditev na kateri je župan podelil občinska 
priznanja, istočasno pa smo otvorili tudi našo razstavo, ki je nosila naslov OD ZRNA DO 
KRUHA. 

Razstava je bila namenjena Lučkim dnevom. Ob tej priložnosti smo dali sešiti štiri otroške 
obleke, ki so jih nosili v Lučah v začetku 19. stoletja. Tako imamo sedaj štiri odrasle in štiri 
otroške obleke, ki so značilne za naš kraj in jih predstavljamo na prireditvah v in izven kraja. 
Novembra je s svojim petjem popestrila druženje našim ostarelim FANTOVSKA VOKALNA 
SKUPINA, ki je v letošnjem letu zopet začela z aktivno vadbo. V tem mesecu smo začele 
aktivno vaditi tudi članice odrasle lutkovne skupine. Za naše otroke smo pripravile lutkovno 
igrico Svetlane Makarovič – SAPRAMIŠKA. Igrico smo premierno odigrale ob prihodu 
Božička, predstavile pa jo bomo tudi na reviji gledaliških in lutkovnih skupin. V ta namen 
smo nabavili nov svetlobni regulator. 
V mesecu decembru smo organizirali Miklavževanje v farni cerkvi in prihod Božička z 
obdaritvijo otrok. V sodelovanju s cerkvenimi zbori smo pripravili BOŽIČNI KONCERT. 
Menimo da smo bili v lanskem letu kar uspešni, v novo leto pa že hitimo z novimi idejami in 
cilji. 

Tadeja Robnik  
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Turistično društvo Luče je na občnem zboru društva 28. marca 2009 dobilo novo vodstvo. 
Mesto predsednice je zasedla Amanda Kladnik, pridobili pa smo tudi nekaj novih članov 
upravnega odbora. 
 
Tudi novo vodstvo je izpeljalo že nekatere utečene akcije. Prva med njimi je bila očiščevalna 
akcija, ki smo jo izvedli 18. aprila v sodelovanju z občino, ostalimi društvi in 9. razredom OŠ 
Luče.  
Aktivni smo bili tudi v času okrog 1. maja. Postavili smo dva mlaja, enega na zgornji in enega 
na spodnji vasi ter organizirali Kresovanje na Hočevarjevi njivi. 
Turistično društvo Luče se je 12. junija predstavilo na prireditvi Poletna zgodba, ki je 
potekala v Vrbju na Ljubnem. Skupaj z ostalimi turističnimi društvi smo predstavili turistično 
ponudbo Zgornje Savinjske doline ter prireditve, ki se jih splača obiskati.  
 
Glavni letošnji projekt je bila jubilejna, že 40. prireditev Lučki dan, ki je potekala od 6. do 9. 
avgusta. V tem času so se odvile številne kulturne in športne prireditve, prikazi starih 
običajev, kmečke ohceti, izleti ter zabavni večeri, ki so letos prvič potekali na novem 
prireditvenem prostoru, na Hočevarjevi njivi. Letošnji Lučki dan je bil zelo dobro obiskan, 
tudi obiskovalci so bili z organizacijo prireditve večinoma zadovoljni. 

V decembru je Turistično društvo Luče organiziralo brezplačne praznične delavnice, kjer so 
se obiskovalci lahko preizkusili v izdelavi sveč in okraskov iz čebeljega voska ter v filcanju, 
prisluhnili pa so lahko tudi zanimivostim iz lučke preteklosti. 
 
Tudi v letu 2010 se bomo člani Turističnega društva Luče trudili nam in vam popestriti 
življenje v Lučah. 
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ČD Luče je vsestransko aktivno v kraju in je povezano v Čebelarsko zvezo Sa–Ša, to je za 
zgornjesavinjsko in šaleško območje in tudi v krovno organizacijo vseh čebelarjev v državi - 
Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS).  
Člani društva so si v tem mandatu (od 2006-2010) zadali ambiciozen načrt, ki ga bolj ali manj 
uspešno uresničujejo. Gre za usmeritve in konkretne aktivnosti na več področjih dela in sicer 
vsestransko poživitev društvene dejavnosti, stalno skrb za zdravstveno varstvo čebel, 
seznanjanje s tehnologijo sodobnega čebelarjenja, vsakoletno strokovno izpopolnjevanje 
članov, skrb za čebelarsko izobraževanje osnovnošolske mladine in investicijsko dejavnost v 
izgradnjo čebelarskega centra. 
Vseh zgoraj omenjenih točk programa ni potrebno podrobneje predstavljati, ker so, zlasti prve 
štiri, namenjene strokovni rasti samih čebelarjev, zato so podobne opredelitvam dela v drugih 
čebelarskih društvih, povezanih v ČZ Sa-Ša in ČZS.  Javnosti želim predstaviti le zadnji dve, 
ki zahtevata še posebno zagnanost in prizadevnost posameznikov, kar tudi presega pričakovan 
in običajen ritem letnega dela, sta pa izključno dolgoročne narave in v splošno korist kraja.  
 
Čebelarski krožek v OŠ Luče redno deluje že četrto šolsko leto, od novembra leta 2006 
dalje. Čebelarska zveza Slovenije je že dolgo dajala pobudo (in jo še) za tovrstno 
pomlajevanje čebelarjev. V ta namen tudi organizira vsakoletna srečanja in tekmovanja 
mladih čebelarjev iz osnovnih in srednjih šol, kjer delujejo izobraževalni krožki za le-te. Ker 
se je tudi ČD Luče zavedlo pomembnosti tovrstnih aktivnosti in potrebe po takšnem 
pomlajevanju čebelarjev, je za potreben zagon takrat poskrbel sedanji predsednik društva, ki 
je izpeljal večino aktivnosti – dogovor z ravnateljico in mentorjem, da je v osnovni šoli 
»Blaža Arniča«, pričel s svojim rednim delom ta krožek.  
Učni program krožka vsebuje, poleg teoretičnega dela po učni knjigi avtorice Marije Mlakar – 
Šumenjak: »Čebela se predstavi«, tudi praktično usposabljanje pri delu v čebelnjaku ter širše 
spoznavanje narave in neprecenljive koristnosti čebel za ohranjanje naravnega ravnotežja in 
pri ohranitvi biotske raznovrstnosti številnih rastlin. Učencem krožka, ki jih je trenutno že 16 
in so razdeljeni v dve skupini (za nižji in višji nivo znanj), so zagotovljene omenjene knjige 
(učbeniki) v brezplačno uporabo. Pridobljeno je že tudi nekaj pripomočkov: prikazni panj, 
filmi, literatura, zaščitna obleka ipd.  
Doslej so se najboljši člani krožka redno udeleževali srečanja in državnega tekmovanja 
mladih čebelarjev, ki ga vsako leto organizira ČZS v različnih regijah in učenci tekmujejo v 
treh težavnostnih stopnjah. Iz vsake šole se tekmovanja lahko udeleži le po nekaj učencev, ki 
lahko samo za zares vrhunsko znanje dosežejo število točk za bronasta, srebrna in zlata 
priznanja. Z doseženim nivojem znanja in uspehi naših tekmovalcev smo resnično lahko 
zadovoljni, saj so doslej vsi dosegali odlične rezultate, letos pa so kar štirje od šestih prejeli, 
poleg zlatega priznanja, še praktično nagrado: nov deset satni AŽ panj, naseljen s čebeljo 
družino. Ta priznanja lahko imajo tudi praktično vrednost za posameznika, če bo želel kdaj 
pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo čebelarja. 
Letos smo dodatno tudi uspeli s strani Ministrstva za šolstvo pridobiti izvedbo celodnevnega 
državnega čebelarskega tabora za mlade čebelarje Slovenije. To smo storili 29. junija 2009 v 
OŠ Luče, ki je gostoljubno zagotovila ustrezne učilnice, z opremo za predstavitvene 
projekcije in obroke celodnevne prehrane udeležencem. Za ta tabor se je prijavilo 25 učencev 
iz različnih krajev, od tega največ iz domačih logov. Organizacija je tekla pod vodstvom 
regijske ČZ Sa-Ša, ki je zagotovila znatni del prikazane čebelarske opreme, asortiman 
čebeljih proizvodov, pa tudi dva čebelarska mojstra – mentorja. Za praktično izvedbo pri 
pripravi opreme in prikaz pri čebelnjaku se je vključilo tudi nekaj domačih čebelarjev.  
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Investicija v izgradnjo čebelarskega centra 
 

Pred pristopom, k zasnovi izgradnje omenjenega centra, je vodstvo društva učinkovito 
sodelovalo v dogovorih za vzpostavitev vzrejne postaje matic za čisto kranjsko sivko (Apis m. 
carnica) na solčavsko – lučkem območju. Bili so opravljeni številni razgovori na več nivojih: 
v okviru ČZ Sa-Ša in ČZS, s posameznimi strokovnjaki (BTF, KIS), skupinskim ogledom 
postaje na Zelenici, skupnim soglasjem obeh ČD in občin Luče - Solčava, itd. 

 
Osnovni podatki o investiciji in namembnosti objekta 
 

Objekt je tlorisne velikosti 7,00 m × 6,20 m – brunarica, v celoti podkleten in zgrajen na 
najemnem zemljišču parc. št. 412 k.o. Raduha, kot večnamenska gradnja, saj bo služil tako za 
potrebe vzpostavitve čebelarskega središča (s sanitarijami, laboratorijem in dvorano 4m×7m), 
vzrejališča čebeljih matic avtohtone kranjske sivke našega območja in šolsko - učnega 
čebelnjaka. 
Zato bo v končni fazi objekt moral biti opremljen tudi z vso potrebno opremo (za čebelnjak s 
panji, čebelarskim priborom, laboratorijsko opremo, drobnim laboratorijskim priborom, z 
ureditvijo dvorane ter z računalnikom za potrebne strokovne obdelave in za multivizijsko 
projekcijo), da bo pomenil osrednje mesto za turistične in strokovne predstavitve in skrbel za 
nadaljnji razvoj čebelarstva na tem območju. Vrednost objekta znaša po projektantskem 
izračunu cca. 95.000 €, brez DDV. 
 

Faznost izgradnje objekta s predstavitvijo vložkov do leta 2009: 
Za izvedbo tako zastavljenega koncepta je sama faznost izgradnje objekta povsem logičen in 
naraven proces, saj presega vsakoletne finančne možnosti investitorja. Potrebna podpora, na 
verbalni in tudi dejanski ravni, je bila  večkrat izražena, tako od župana matične občine, kot 
tudi v organih ČZ Savinjsko – Šaleškega območja, torej je bila pridobljena neposredno od 
občine in čebelarjev, ki jim bo ta objekt v končni fazi koristno služil. 
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Za praktičen pristop k gradnji je moralo biti pridobljeno ustrezno zemljišče z vsemi soglasji, 
upravno gradbeno dovoljenje, narejen podroben izvedbeni projekt (PGD), urejena dostopna 
cesta in še kaj. To vse je veliko stalo in društvu je seveda pomagala občina, ker verjame v 
dolgoročno koristnost zastavljenega projekta. 
Iz podrobnejšega pregleda za leti 2007/08 izhaja, da so bila opravljena, vsa pripravljalna in 
zemeljska dela, kot tudi kletni del objekta s ploščo in ureditvijo okolice, pretežno s 
prostovoljnim delom. Opravljeno je bilo cca 1.800 ur, v darovani vrednosti cca 12.600 €. Z 
delom so pomagali tudi ostali čebelarji, povezani v ČZ Sa-Ša in sama zveza, ki je neposredno 
prispevala tudi 1.366 € ali 1/10 vložka. Vrednost vložka je ocenjena na 35.000 €.  
 
Kratka predstavitev opravljenega dela v letu 2009 
Glede na to, da bo enkrat sigurno prišlo do polne funkcionalne vzpostavitve, tako 
zastavljenega čebelarskega središča v Lučah, v kar verjamejo čebelarji zgornje savinjsko – 
šaleškega območja, so se člani društva odločili, da z gradnjo nadaljujejo in za začetek 
vzpostavijo učni čebelnjak po predvidenem projektu. 
Ocenili so, da za postavitev oboda iz lesenih brun in ostrešja rabijo cca 80 m3 kvalitetnega 
okroglega lesa, zato so lastnike gozdov iz Luč in Solčave zaprosili za prostovoljni prispevek v 
lesu, čebelarje pa, da vsa potrebna dela v največji možni meri izvedejo sami (zbiranje lesa, 
prevozi, žaganje, sušenje, izdelava brun, postavitev oboda in kompletna izdelava ostrešja s 
kritjem). Ta cilj so popolnoma uresničili in učni del čebelnjaka lahko sedaj polno zaživi, zlasti 
še, ker društvo že ima nekaj učnih panjev s čebeljimi družinami. 
Akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov je tekla usklajeno in istočasno v obeh ČD (Luče in 
Solčava). Vseh darovalcev, brez tistih, ki so opravljali prostovoljna dela, je bilo 90. 
Darovanega lesa se je nabralo za 128 m3 in ga je darovalo 64 lastnikov gozdov, 24 
posameznikov je darovalo 1.090 € in 2 obrtnika tudi dvoje vrat. 
Večino faz dela se je opravilo s prostovoljnimi urami čebelarjev, ki se jih je nabralo za nekaj 
čez 1.000 ur, od tega so jih opravili ¾ domačini in ¼ ostali čebelarji iz celotnega območja, ki 
so razen tega prispevali še 2.210 € v gotovini. Vrednost letos opravljenih del in materialnega 
vložka znaša cca 25.000 €. Tako je objekt sedaj pod streho in kljub recesiji s poravnanimi 
stroški. 
 
Javna zahvala darovalcem 
Ob tej priliki se vodstvo Čebelarskega društva Luče, najlepše zahvaljuje vsem darovalcem - 
ljudem dobrega srca, ki ste se odzvali na njihovo prošnjo - za pomoč pri izgradnji objekta, za 
omenjeno čebelarsko središče. Številni lastniki gozdov, vključno z ljubljansko nadškofijo in 
zadrugo, ste darovali prepotreben les, nekateri posamezniki pa tudi prispevek v denarju ali 
kakšnem drugem materialu.  
Ta objekt bo v končni fazi koristno služil, tako sedanjim kot tudi prihodnjim rodovom 
čebelarjev, pri njihovem delu in strokovnem izpopolnjevanju ali pridobivanju znanj ter pri 
poglabljanju praktičnih rešitev. Zato pomeni nadvse koristno pridobitev, tako za samo 
dejavnost čebelarstva, kot tudi za širši napredek in razvoj kraja. 
 
Hvala vsem za vaš odziv in srčen dar! 
 

Pripravil Mag. Jože Kumer  
 



GLASILO OBČINE LUČE - 17 - 

 

 

DD RR UU ŠŠ TT VV OO   KK MM EE TT II CC   ZZ GG OO RR NN JJ EE SS AA VV II NN JJ SS KK EE   DD OO LL II NN EE   ––   
KK RR AA JJ EE VV NN II   OO DD BB OO RR   LL UU ČČ EE   

   
Društvo kmetic združuje preko 500 kmetic in drugih podeželskih žena iz celotne Zgornje 
Savinjske doline. V občini Luče smo kmetice vključene v aktivu Luče, ki šteje 60 članic. 
Osnovno poslanstvo aktivov je druženje kmetic, kjer se lahko pogovorimo o našem delu, 
problemih, izmenjamo pa si lahko tudi svoje izkušnje, ki jih pridobivamo pri svojem delu. 
Druga poglavitna naloga našega društva je izobraževanje kmetic, ker smatramo, da je znanje, 
ki ga kmetica potrebuje za delo na kmetiji in v krogu svoje družine, eden glavnih temeljev 
njenega dela. Zato veliko časa posvetimo izobraževanju. Na nivoju društva organiziramo 
strokovna predavanja. Lani je bilo skupno predavanje kako gospodariti s časom, da bomo bolj 
samozavestni (prof. dr. p. Christian Gostečnik). Na nivoju aktivov pa so predvsem 
priljubljene bolj vsakdanje teme, ki nam jih predstavijo predavatelji iz Kmetijske svetovalne 
službe Mozirje. 
Priljubljene oblike izobraževanja so različni tečaji. V lanskem letu smo uspešno organizirale 
tečaj peke mignonov (grižljajnega peciva). S svojimi izdelki pa se kmetice iz Luč vsako leto 
uspešno predstavimo tudi na državni razstavi in ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij na 
Ptuju ter na vsakoletni prireditvi – Lučkem dnevu, na katerem s svojimi pristnimi dobrotami, 
popestrimo ponudbo.V lanskem letu pa smo začele s kmečko tržnico. Domače dobrote smo 
prodajale vsako prvo soboto in nedeljo v mesecu.  
 

Zelo priljubljene so tudi vsakoletne strokovne ekskurzije, na katerih vidimo kaj novega in 
zanimivega. Lani smo šle septembra v Maribor in Prekmurje (ogled kmetij z dopolnilnimi 
dejavnostmi).  
V našem društvu pa ne pozabimo tudi na mlade mamice, ki jih obiščemo s skromnimi darili 
ob rojstvu njihovih otrok ter bolnih in ostarelih članic, ki so prav tako vesele našega obiska. 
Ker so pred nami dolgi zimski meseci, je upravni odbor društva skupaj s kmetijsko svetovalno 
službo, že pripravil izobraževalni program. Z zimskimi srečanji, ki bodo tudi letos vključevala 
predavanja in različne tečaje, bomo pričele v januarju 2010.  
 

Robnik Jožica in Bezovnik Jožica  
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V Športnem društvu Raduha Luče potekajo športne aktivnosti skozi vse leto. V zimskih 
mesecih je organizirana rekreacija v telovadnici in sicer vsak torek in petek od 18.00 do 19.30 
ure od novembra do marca, ko se igra košarka. V ponedeljih je telovadnica na voljo za 
odbojko in namizni tenis, občani pa igrajo tudi druge športne zvrsti. V zimskih mesecih se 
glede na snežne razmere organizirata ena do dve sankaški tekmi. V letu 2009 je bila 
organizirana le ena tekma zaradi slabših snežnih razmer. Društvo pa pomaga tudi pri 
organizaciji smuka v Planici. 
S prvim majem se pričenja organizirana rekreacija na prostem. Športno društvo pomaga pri 
organizaciji malega nogometa med naselji v Lučah. Skozi poletne mesece je potekala liga v 
malem nogometu, v sezoni 2008/2009 je bila najboljša ekipa iz Strug. Za sezono 2009/2010 
pa še potekajo boji za najboljšo ekipo.  
Ob Lučkem dnevu je bilo društvo zelo dejavno, saj vse športne aktivnosti, ki se dogajajo v 
tem času, organizira ravno naše društvo. Od četrtka do nedelje smo vsak dan organizirali 
tekmovanja v različnih športih. V četrtek je bil organiziran turnir v ženskem nogometu, v 
petek je bil turnir v inline hokeju, v soboto turnirja v malem nogometu in ulični košarki, v 
nedeljo pa je bila tradicionalna nogometna tekma med suhimi in debelimi. V soboto in nedeljo 
je bilo organizirano plezanje na plezalni steni. 

V jesenskih mesecih je bila v Lučah organizirana liga v inline hokeju. Na ligi je sodelovalo 6 
ekip. Za omenjeno športno zvrst se navdušujejo predvsem mladi. 
Tekom leta smo se udeležili tudi raznih športnih tekmovanj predvsem v Zgornjesavinjski 
dolini, kjer smo dosegali dobre rezultate. Ekipe ŠD Raduha so nas zastopale na tekmovanjih 
na nogometnih in košarkarskih turnirjih. 
Imeli smo tudi nekaj investicij. Zgrajena je bila streha na tribuni na nogometnem igrišču, 
postavljena ograja pri brunarici, na novo smo zarisali črte na igriščih. Kupili smo tudi nekaj 
športnega inventarja, ki ga uporabljamo pri športnem udejstvovanju. 
 
REKREACIJE NI NIKOLI DOVOLJ! 
 

Franci Plesnik, predsednik društva   



GLASILO OBČINE LUČE - 19 - 

 

 

SS MM UU ČČ AA RR SS KK II   KK LL UU BB   LL UU ČČ EE   
 
Leto 2009 smo v SK Luče začeli z obiskom veleslalomske tekme Svetovnega pokala – Zlate 
lisice, ki se je odvijala na Mariborskem Pohorju 10. januarja. Letos se nas je nabralo kar za 
dva avtobusa navijačev, ki smo glasno navijali za našo Matejo Robnik.  
 
V času od 23. do 27. 2. smo v Logarski dolini organizirali smučarski tečaj za otroke. Tečaj je 
potekal v dopoldanskem času za predšolske otroke, v popoldanskih urah pa za šolarje. 
Udeležilo se ga je 16 predšolskih ter 7 šoloobveznih otrok.  

 
Pokal Luč v veleslalomu je potekal 8. 3. na smučišču Ložekar v Logarski dolini. Med seboj se 
je pomerilo 65 smučark in smučarjev v 13. starostnih kategorijah. Poleg domačinov so se 
tekme udeležili tudi naši sosedje onstran državne meje.   
  
Jure Podbrežnik Lekič je ponovno registriran v SK Luče in bo v letošnji sezoni tekmoval za 
naš klub. 
 
Na občnem zboru 27.11.2009 je SK Luče dobil novo vodstvo, ki se bo še naprej trudilo 
navduševati staro in mlado za sneg in smučarijo. 
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Počasi se zaključuje precej dolga in hladna zima. V Lučah smo jo še prav posebej 
zaznamovali z izdelavo tekaških prog po Prodih in pripravo majhnega smučišča na Metulovih 
njivah. Kot je večini poznano, se nas je nekaj zbralo in smo kupili snežni top, tako smo lahko 
smučišče tudi zasnežili. Zanimanje in navdušenje med uporabniki je bilo veliko in ker smo ob 
topu preživeli precej časa smo ponovno premlevali možnosti o smučišču v Lučah. Osnovna 
ideja je narediti majhno smučišče, v prvi vrsti namenjeno otrokom. Po temeljitem razmisleku 
in opravljenih prvih razgovorih smo 
ugotovili, da je možno idejo spraviti tudi v 
življenje. In sicer bi v LOGU v Raduhi 
postavili cca 200m dolgo nizkovrvno 
vlečnico. Prav tako bi se na tem mestu uredil 
prostor za tek, bordanje in sankanje. Seveda 
se zavedamo, da bo potrebno postoriti še 
marsikaj, vendar menimo, da je v Lučah 
toliko „zagnanih” smučarjev, da se je vredno 
potruditi. S tem namenom smo v Lučah tudi 
ustanovili novo društvo z imenom 
Smučarsko tekaško društvo Luče.  
Namen društva je: 
• združevati ljudi predvsem na področju športnih aktivnosti, vse za izboljšanje kvalitete 

življenja v Občini Luče in razvijanja prijateljstva in solidarnosti, 
• razvijati interes za rekreativno in tekmovalno množično udejstvovanje predvsem v zimskih 

športih (smučanje, tek na smučeh, sankanje, bordanje), 
• skrb za množično zimsko-športno rekreacijo in popularizacijo športa nasploh med krajani,  
• organizacija tečajev smučanja, teka na smučeh, bordanja, športnih dnevov, rekreativnih 

tekem in treningov za rekreativce, 
• izgradnja in vzdrževanje zimsko-športne turistične infrastrukture. 

Glavni cilj društva letos je torej izgradnja manjšega smučišča z umetnim zasneževanjem ter 
tekaških prog za potrebe kraja.  
Vse ki jim je ideja domača in bi želeli 
sodelovati pri njeni realizaciji 
vabimo, da se pridružijo novemu 
društvu in s svojim delom 
pripomorejo k razvoju smučanja in 
teka na smučeh v Lučah. Za članstvo 
je potrebno podati pisno izjavo, s 
katero posameznik sprejema statut 
društva in izrazi željo postati član 
društva ter plačati vpisnino in 
članarino. Če združimo moči 
verjamem, da nam bo uspelo in da bo 
v zimi 2010/2011 po logarskih njivah 
zapeljal prvi smučar, ki bo na vrh 
seveda prišel z vlečnico in ne peš. 
Dodatne informacije so vam na voljo 
na tel.: 030-383-383 (Rok) ter na 
040-745-745 (Tomaž). 
 

Rok Suhodolnik,   predsednik društva 
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Letošnjo zimo preživljam malo drugače, kot sem bila vajena do sedaj. Na mojem programu so 
rehabilitacije, terapije, pregledi... Neprijetne stvari, sploh ko pogledam ven in vidim to snežno 
kraljico zimo, kot ji pravim, me 
pograbi želja po smučanju. Če se 
vrnem v lansko sezono, lahko rečem 
da sem bila velikokrat vesela in sem 
nasploh zadovoljna. Poleg 
veleslaloma sem napredovala tudi v 
drugih disciplinah in z nekaj dobrimi 
rezultati dosegla normo za olimpijske 
igre v kanadskem Vancouvru. 
Vrhunec prejšnje sezone je bilo 
svetovno prvenstvo v Val d Iseru. Tja 
sem prišla dobro pripravljena in sem 
kljub velikim napakam nanizala dobre 
rezultate. V veleslalomu sem zasedla 
12. ter v kombinaciji 13. mesto. Po tem so se začele težave. Padec forme zaradi preutrujenosti 
in proti koncu sezone še poškodba pete in ahilove tetive. Sezono sem morala predčasno 
zaključiti in se tako nisem udeležila državnih prvenstev. Vnetje, ki je predstavljalo nevzdržno 
bolečino v smučarskem čevlju, sem poskušala takoj sanirati. Pri slovenskih fizioterapevtih 
sem naredila vse mogoče terapije in zdravljenja, ki so se zavlekla pozno v poletje. Pri večjih 
obremenitvah na kondicijskih treningih in smučanju se je stvar takoj ponovila. Čas je tekel in 
na pragu nove sezone nismo vedeli več kaj narediti. Skupaj z zdravniki nismo našli pravega 
vzroka za ponavljajoče vnetje in bila sem kot v začaranem krogu. Kasneje se je izkazalo da 

gre za kostni izrastek na 
petnici, ki je povzročal stalno 
vnetje mehkega tkiva na 
predelu pete in ahilove tetive 
ter da ni druge možnosti, kot 
da se ga operativno odstrani. 
Zaradi bolezni sem morala 
operacijo odložiti, na katero 
bom šla, ko se moje 
zdravstveno stanje izboljša. 
Olimpijske igre so želja in 
sanje vsakega vrhunskega 

športnika. Že tekmovati na njih po mojem mnenju mora biti prav poseben čar, sploh pa boriti 
se za olimpijske kolajne in najprestižnejše športne naslove. Tega mi je zelo žal, saj sem 
praktično že imela v rokah popotnico za Vancouver. Tako bom po vsej verjetnosti, kot tudi 
mnogo nesrečnih smučarjev in smučark, ki so se poškodovali to sezono, ostala doma. Moj cilj 
bo nogo sanirati in jo pripraviti na vnovične obremenitve ter se potem intenzivno pripraviti za 
naslednjo sezono. Optimizma in volje mi vsekakor ne manjka. Sama pa tudi pravim, »če 
telesu ne daš počitka, si ga pač vzame sam«. 
Ob tej priložnosti pa bi se rada zahvalila vsem mojim Lučkim navijačem, ki so me spremljali 
na tekmah ali na televizijskih zaslonih ter zame držali pesti. Mislim, da lahko računam na vas 
tudi v bodoče. 

Mateja Robnik  
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V letu 2009 poteče mandat sedanjemu upravnemu odboru in predsedniku društva. V zadnjem 
štiriletnem obdobju je bilo društvo kar uspešno, saj smo izvedli precej investicij na koči na 
Loki. Največji investiciji sta bili napeljava centralne kurjave in menjava baterij za sončno 
energijo. Sicer društvo deluje po planu, ki ga vsako leto sprejme društvo na letnem občnem 
zboru. 
Članstvo v  društvu zadnjih 
nekaj let ostaja približno 
enako. V letu 2009 smo 
imeli 120 članov, od tega 
19 osnovnošolcev in 20 
srednješolcev ter študentov. 
Upravni odbor je imel 5 sej, 
katerih so se vedno 
udeležili tudi člani 
nadzornega sveta. 
V letu 2009 so v 
spomladanskem času  
precej težav  povzročile 
obilne snežne padavine. 
Najprej so bila na strehi 
koče na Loki zaradi velike teže snega, uničena vsa tri strešna okna, posledično so bile uničene 
tudi vzmetnice na skupnih ležiščih. S strehe smo morali nemudoma očisti sneg in jo začasno 
popraviti, da smo preprečili še večjo škodo v notranjosti koče. Okoli koče in čistilne naprave 
nam je sneg uničil vso ograjo, ki smo jo spomladi z udarniškim delom v celoti obnovili. V 
poletnem času smo zamenjali eno strešno okno, druga dva pa smo na zadnjem delu strehe 
prekrili. Zaradi dotrajanosti štedilnika na drva v kuhinji, smo v mesecu juliju nabavili nov 
štedilnik, investicija le tega je bila 1.300 €. V mesecu avgustu smo nabavili tudi nove baterije  
za sončno energijo. Ta investicija je znašala  8.000 €. Pri tem bi rad poudaril, da smo veliko 
razumevanja in podpore bili deležni s strani občine, ki nam je pomagala s finančnimi sredstvi, 
za kar se županu in občinskemu svetu v imenu planincev lepo zahvaljujem. Drugače je 
društvo delovalo po planu društva. V mesecu marcu smo izvedli devetnajsti Arničev pohod na 
Raduho, ki se ga je udeležilo 220 pohodnikov in tradicionalni veleslalom za memorial Joška 
Letnarja. Tega se je udeležilo 53 tekmovalcev. V aprilu smo organizirali spomladanski izlet 
na Vremščico. Udeležilo se ga je 24 planincev. Septembra smo se odpravili v sosednjo 
Avstrijo na Obir, kamor je odšlo 19 naših planincev. Novembra pa se je 16 pohodnikov 
udeležilo pohoda od Litije do Čateža. 
Mladi planinci so se udeležili planinskega tabora v Mojstrani skupaj z mentorico Majo 
Robnik in s spremljevalcem otrok Rokom Brinovškom. Pri tem bi poudaril, da društvo krije 
40% stroškov udeležbe. 
Kot sem že povedal, nam je sneg zagodel tudi na planinskih poteh, kjer je povzročil veliko 
škode. Spomladi smo morali s planinskih poti odstraniti veliko podrtega drevja. V poletnem 
času smo na novo markirali naslednje planinske poti: Loka – Durce, Loka – Arta – vrh 
Raduhe. V letošnjem letu smo pristopili tudi k akciji, ki jo organizira PZS in Krka in bomo 
skupaj s planinskim društvom Solčava obnovili in markirali planinsko  pot  Rogovilec – 
Raduha – Koča na Loki. 
Ob koncu bi se rad zahvalil vsem, ki so z udarniškim delom pripomogli k uspešnemu delu 
društva, saj smo v letu 2009 opravili 280 udarniških delovnih ur.  
 

 Planinski pozdrav!      Franc Kosmač   



GLASILO OBČINE LUČE - 23 - 

 

 

GG OO RR NN II ŠŠ KK II   KK LL UU BB   SS AA VV II NN JJ SS KK EE   DD OO LL II NN EE ,,   LL UU ČČ EE     
 
V letu 2009 smo v celoti izpeljali program prireditev, ki smo ga načrtovali. Nadaljevali smo s 
klasičnimi srečanji na Molički planini, ki so bila združena z mašami v bližnji kapelici sv. 
Cirila in Metoda. Organizirali smo pohod po samotnih poteh Dleskovške planote ter vzpone 
na Raduho, Križ z Ledinami, Olševo in Zabrložnico z Matkovim oknom. Vsi izleti so bili zelo 
dobro obiskani. 
 

V organizaciji drugih gorniških klubov smo se udeležili vzponov na Grintavec, Škrlatico ter 
komemoracije na Dovjem. 
 

Dne 3.5.2008 smo na kmetiji Rogar pod Olševo podelili že peto Kocbekovo priznanje, tokrat 
našemu gorniškemu prijatelju Juliju Ulčarju iz Gorniškega kluba Karavanke. 
10. novembra smo na Pavličevem sedlu postavili Aljažev stolpič z vpisno knjigo. Kulturni 
program so nam popestrili pevci iz Luč, nato pa smo imeli skupno mašo za ponesrečene 
gornike pri sv. Duhu. 
 

Občni zbor smo opravili v marcu 2009 in na njem potrdili zaključni račun. Dohodke kluba 
predstavlja članarina, sponzorska sredstva tovarne Krka za Aljažev stolpič ter namensko 
dodeljena sredstva Občine Luče, s katerimi smo poravnali dolg za ureditev okolice pri koči in 
kapelici na Molički planini. 
 

Vsa dela članov kluba so bila opravljena prostovoljno, prav tako tudi udeležba pevcev iz Luč 
na naših prireditvah. Vsem se ob tej priložnosti iz srca zahvaljujem in si želim, da bi takšno 
prijateljsko vzdušje v klubu ostalo tudi v prihodnje ter da se nam bi priključilo čim več 
ljubiteljev gora iz vse Savinjske doline. 
 
 
V letošnjem letu nameravamo v sredo 8. septembra 2010 izvesti pohod na Lanež in Raduho.  

 

Zbrali se bomo ob 7. uri v Lučah (gostilna Kmet). Z avtomobili se bomo zapeljali čez 
Solčavo, po panoramski cesti pod Olševo na Sleme in naprej do Bukovnika, najvišje ležeče 
kmetije na Slovenskem. 
 

Pot nas bo vodila po grebenu in nekoliko po grapi na vrh Laneža (1,30 ure), kjer bomo odkrili 
nov Aljažev stolpič. Na vrhu Laneža bo ob tej priložnosti kratka slovesnost. Pot bomo 
nadaljevali na Durce in po JV pobočju na vrh Raduhe (približno 2 uri). Od tod so lepi razgledi 
na Ojstrico, Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke. Nadaljujemo prečenje po grebenu in se 
spustimo na planino Arta. Pod planino se v gozdu skriva vhod v Snežno jamo. V njeno bližino 
se lahko pripeljemo tudi po cesti iz vasi Struge na Loko (približno 12 km). 
 

Ob 13. uri bo z vodnikom jamarskega društva Črni Galeb ogled Snežne jame. Za ogled jame 
predvidevamo 2 uri časa. Za vstop v Snežno jamo rabimo toplejša oblačila in čelno svetilko, 
tudi čelada mogoče ne bo odveč, če bo skupina večja. Ob povratku obiščemo še Planinski 
dom na Loki. Šoferji in vzdržljivejši gorniki, ki se bodo preko Durc vrnili na izhodišče, bodo 
imeli še za dve uri hoje. Za ostale pa bo možen prevoz z Loke v Luče. 
 
 

Tonč Žunter   
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Leto 2009 se je izteklo. Od odhajajočem letu smo dolžni, da podamo poročilo našim 
krajanom, posebno še našim zvestim članom. 
Organizacija RK Luče šteje okrog 390 članov. Nekaj članov je žal umrlo. Želimo, da bi se 
naše število še povečalo. 
- Tekom leta smo razdeljevali pakete in hrano iz pomoči EU 
- organizirali akcijo po požaru pri Zgornjem Ložekarju 
- izvedli smo dve krvodajalski akciji (190 krvodajalcev) 
- izlet krvodajalcev na Zlati grič in v Slovenske Gorice 
- obisk starejših občanov v domu Gornji Grad 
- izvedli smo akcijo za zdravljenje Klementine Strmčnik, kar pa na žalost do zdravljenja ni 
prišlo. S tem pa smo pomagali očetu dvojčkoma Matevžu in Maši. 
Na tem mestu se v imenu očeta zahvaljujem vsem, ki ste s svojo pomočjo pomagali in 
dokazali, da ste sočustvovali z njim.  
- sodelovali smo na prireditvi Lučki dan s štantom Zeliščarke 
- s pomočjo župnije Luče in gospoda Vikija smo dobili v souporabo Karitasa hišo ob 
parkirnem prostoru za Podvolovljek, kjer imamo skladišče za hrano. Hrano delimo vsako 
sredo od 13. do 15. ure. Hkrati pa smo organizirali tudi druženje ob ročnem delu. Vabimo vse, 
ki bi si želeli takšnega druženja, da se nam pridružite vsako sredo od 14. ure dalje. 
Izkoristila bi priložnost in se zahvalila gospodu župniku Vikiju, da nam je omogočil, da smo 
prišli do prostora. 
- 15. novembra-srečanje ostarelih in invalidov. Hvala OŠ Luče, Občini Luče in mladim 
pevcem, ki so nam pomagali pri realizaciji prireditve. 
- ob koncu leta smo 17. otrokom brez staršev podarili bone v vrednosti 50 evrov. 
- obdaritev naših članov in invalidov nad 80 let 
 
 
PLAN DELA KORK LUČE 
 
Tudi letos v letu 2010 smo si zadali plan, ki je povezan z našim delom. 
- po svojih močeh bomo pomagali socialno ogroženim 
- sodelovali bomo z društvi in na prireditvah, ki jih organizirajo v občini 
- obdaritev otrok brez staršev 
- obdaritev članov nad 80 let in invalidov  
- obisk ostarelih 
- srečanje ostarelih 
- organizirali bomo dve krvodajalski akciji 
- izlet krvodajalcev 
- srečanje in druženje (ročna dela) 
- predavanje skupno z društvom upokojencev Luče 
- pomoč in akcije ob morebitnih nesrečah 
- merjenje krvnega tlaka in sladkorja v krvi 
 
                                                                                           Predsednica RK 
                                                                                           Breznik Erika 
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Leto 2009 je bilo prelomno leto za lovstvo v državi Sloveniji. To je bilo 
leto, ko so lovske družine, upravljavke lovišč, začele plačevati prvo 
koncesijo za upravljanje z loviščem. Lovske družine in lovišča so bila 
ustanovljena že po drugi svetovni vojni (po letu 1945) v državi Jugoslaviji.  
Velikost lovišč se od takrat pa do danes ni dosti spreminjala, le v redkih 

primerih, ko velikost lovišča ni ustrezala novemu Zakonu o lovstvu iz leta 2004. Bistvena 
novost za lovstvo in lovce je v tem, da so lovske družine s podelitvijo koncesije prevzele 
odgovornost, ki jo nalaga država.   
Lovske družine, ki so želele podpisati koncesijsko pogodbo z državo, so morale izpolnjevati 
pogoje za najem lovišč. S sklenitvijo pogodbe za prvo koncesijo so se zavezale, da bodo 
delovale in ravnale skladno s pogodbo o najemu lovišča. V nasprotnem primeru sledijo 
predpisane kazni in v skrajnem primeru odvzem lovišča. Kljub temu, da upravljavci lovišč 
plačamo koncesijo, še vedno lovske družine iz lastnih sredstev plačujejo škodo na kmetijskih 
površinah in v gozdu.                                                                                                                      

Po novem zakonu o lovstvu so se 
morale lovske družine združiti v lovsko 
upravljavska območja (LUO) . Naše 
LUO je: II. Območje LUO 
 
Naša lovska družina že vrsto let 
sodeluje pri programu za občinski 
praznik Občine Luče in tako je bilo 
tudi v lanskem letu. Naše sodelovanje 
je postalo že tradicionalno z enakim 
program vsako leto: Hubertova maša z 
rogisti, majhna lovska raztava v 
lovskem domu in kuhanje srnjakovega 
golaža. 
 

 
 
Za leto 2010 še velja omeniti, da 
slovensko lovstvo praznuje 100 
let, ko je izšla prva številka glasila 
Lovec, konec januarja 1910. 
Tedaj je bil prvi predsednik 
Slovenskega lovskega društva dr. 
Ivan Lovrenčič.  
 
To so bili prvi začetki 
organiziranja slovenskih lovcev na 
slovenskih tleh v slovenskem 
jeziku. 
So pa že takratni vodilni lovci imeli širok pogled na lov in okolje. Dr. Ivan Lavrenčič je 
zapisal »Mi ne smemo biti samo lovci, ampak tudi zaščitniki narave«.  
 

Tekst pripravil Ivan Filipčič   
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V šolskem letu 2008/2009 je GŠ Nazarje na različnih instrumentih obiskovalo 228 učencev iz 
vseh občin Zgornje Savinjske doline. Iz občine Luče 
je bilo 21 učencev. 
Učenci klavirja iz Luč so v dogovoru z ravnateljico 
OŠ Blaža Arniča, go. Valerijo Robnik imeli pouk 
klavirja v Lučah, kjer je poučevala ga. Anita Lakner. 
Naša želja je, da bi v Lučah potekal tudi pouk 
trobente, saj imamo v Lučah odličnega učitelja, prof. 
Tomaža Podlesnika. Upam, da bomo v tem šolskem 
letu uspeli navdušiti vsaj nekaj učencev. 
Poleg pouka instrumentov, nauka o glasbi, 
predšolske glasbene vzgoje in pripravnice, so delovale različne komorne skupine in kar trije 
orkestri. Pihalnemu in godalnemu orkestru se je lansko šolsko leto pridružil še simfonični 
orkester. S tem je bil uresničena vizija, ki sem jo kot ravnateljica glasbene šole gradila vsa 

leta vodenja šole. Veselje in 
navdušenje je bilo res izjemno, ko so 
se lansko leto prvič predstavili na 
Božično – novoletnem koncertu. 
Znanje in muzikalnost so naši učenci 
pokazali na različnih tekmovanjih 
mladih glasbenikov. Udeležili so se 
regijskega in državnega tekmovanja, 
nekateri med njimi pa tudi različnih 
mednarodnih tekmovanj. Visoke 

uvrstitve sta dosegla tudi dva učenca iz Občine Luče. To sta Dominik Germelj (harmonika) -  
srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju za nagrado Avsenik v Begunjah in Eva 
Evelina Zamernik (kitara) – zlato priznanje na regijskem tekmovanju, bronasto priznanje na 
državnem tekmovanju in srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju. Iskreno čestitam 
obema učencema, njunima mentorjema Tomažu Gučku in Suzani Hebar ter staršem, kajti brez 
njihove podpore prav gotovo ne bi bili tako uspešni. 
Številni nastopi in koncerti so skozi celo šolsko leto bogatili življenje Glasbene šole Nazarje, 
kakor tudi kulturni utrip v vseh krajih 
Zgornje Savinjske doline. Pohvalimo se 
lahko z nastopi in koncerti učencev in 
učiteljev naše glasbene šole, kakor tudi s 
koncerti učencev, dijakov in študentov 
sosednjih glasbenih šol, srednjih glasbenih 
šol in Akademije za glasbo v Ljubljani. 
Vsa leta usmerjamo naše učence v 
nadaljevanje glasbenega izobraževanja. 
Mnogi med njimi že poučujejo na naši in 
drugih glasbenih šolah, so uspešni dirigenti, 
zborovodje ter člani različnih orkestrov, ansamblov in pevskih zborov. 
S tem prispevkom se poleg zahvale staršem zahvaljujem tudi svetnikom in županu Občine 
Luče g. Cirilu Roscu za finančno podporo. Zahvala gre tudi vsem ljubiteljem glasbe, ki z 
obiski naših nastopov in koncertov spremljate in vzpodbujate naše delo. 

 
Ravnateljica Olga Klemše   
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Na osnovni šoli Blaža Arniča se lahko pohvalimo z vključitvijo v projekt Postopno uvajanje 
drugega tujega jezika v osnovne šole, ki je zaživel v šolskem letu 2008/2009. V projekt smo 
se lahko vključili na podlagi razpisa Ministrstva za šolstvo in šport, kjer je bilo izbranih 10% 
slovenskih osnovnih šol in med njimi je bila tudi naša. Za drugi tuji jezik smo izbrali 
nemščino, ki se je vsa leta, do uvedbe devetletne osnovne šole in z njo angleščine, poučevala 
na lučki šoli in pa seveda zaradi soseščine nemško govoreče Avstrije.  
 

Prvega tujega jezika - angleščine se učenci začnejo učiti v  4. razredu ali drugi triadi. Drugega 
tujega jezika – nemščine pa se začnejo učiti v 7. razredu ali tretji triadi. 
 

Moram povedati, da se na šoli dobro zavedamo pomena več jezičnosti. In prav to vedenje nas 
je vodilo pri načrtovanju temeljne vizije  poučevanja zgodnjega učenja tujega jezika. 
Zato smo angleščino uvedli že v vrtec in prvo triado, kar pomeni prvošolcem, drugošolcem in 
tretješolcem. Z zgodnjim učenjem drugega tujega jezika pa začnejo učenci v  4., 5. in 6. 
razredu. Poučevanje dveh tujih jezikov je tako omogočeno otrokom v vrtcu in učencem na 
matični šoli v Lučah in tudi učencem podružnične šole v Solčavi. 
 

Omeniti moram tudi to, da nam uspeva, da je ves pouk zgodnjega učenja tujih jezikov za 
otroke in učence brezplačen. Ta pouk pokrivamo s finančnimi sredstvi nadstandardnega 
programa, ki jih zagotavljata občini Luče in Solčava. 
 

Starši so zadovoljni, da se otroci učijo dveh tujih jezikov, ker se zavedajo, da je to odlična 
naložba za življenje. Učenci pa pravijo, da se morajo malo več učiti, vendar jim to ne 
predstavlja posebnih problemov. Učitelji pa čedalje bolj ugotavljamo, da vodi pot v svet preko 
znanja, samozavesti in omike. Učenje tujega jezika ni nikoli le učenje slovnice, je mnogo več.  
In tisto mnogo več – globoko zaznamuje življenje vsakega posameznega učenca. 
Na podlagi naštetih dejstev ugotavljamo, da je zadovoljstvo vsestransko. 

 
Učenci osmega razreda z učiteljico Simono Funtek pri pouku nemškega jezika. 

 
Pravijo, da naj bi bila šola pisana čim bolj na kožo mladim, da naj bi bili mladi pri nekaterih 
vsebinah soustvarjalci šolskega utripa. 
Zato poglejmo, kako so o rezultatih in uspehih svojega dela ter o idejah za prihodnost 
razmišljali člani novinarskega krožka, ki ga zelo uspešno vodi profesorica slovenščine in 
nemščine Simona Funtek. 
 

Ravnateljica Valerija Robnik   
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Na naši šoli se vedno kaj dogaja. In to je potrebno povedati na glas, se tudi pohvaliti, 
pokomentirati … Člani šolskega novinarstva poskrbimo, da aktualni dogodki ne odidejo v 
pozabo. Vsak teden pa se po zvočniku oglasi tudi šolski radio, v katerem devetošolci 
predstavljajo dogajanje na šoli in izven nje. Da k nam pravzaprav lahko pokuka vsakdo, pa je 
zasluga gospe Alenke Kos, ki ureja šolsko spletno stran (www.os-luce.si). 
In o čem smo izčrpno poročali v preteklem in delno tudi tem šolskem letu?  Predstavljamo 
vam le nekaj utrinkov.  
 
ZNANJE JE NA PRVEM MESTU 
Znanje je naša vrednota, zato se lahko učenci s svojimi mentorji pohvalimo z odličnimi 
dosežki na različnih tekmovanjih iz znanja. V preteklem šolskem letu smo zbrali toliko 
priznanj, da bi se z njimi lahko ponašala tudi mnogo večja slovenska šola. 
Osvojili smo 1 zlato ter 6 srebrnih Vegovih priznanj, 1 zlato in 1 srebrno priznanje iz kemije, 
1 zlato in 1 srebrno priznanje iz nemščine, 3 srebrna priznanja iz angleškega jezika, 2 srebrni 
Cankarjevi priznanji, 2 srebrni priznanji iz fizike, 1 srebrno priznanje iz zgodovine ter 1 
srebrno priznanje iz znanja biologije. V tem šolskem letu pa sta se k beri priznanj že pridružili 
dve srebrni priznanji iz angleščine. 
V zgodovino šole se je kot ena najuspešnejših učenk s številnimi osvojenimi priznanji 
zapisala bivša devetošolka Ana Marolt, ki je ob občinskem prazniku zasluženo prejela 
posebno priznanje Občine Luče. 
Na nacionalnem preverjanju znanja pa so naši devetošolci pri vseh predmetih krepko 
prekoračili slovensko povprečje – pri matematiki za več kot 17 %, pri slovenščini za 12 % in 
pri športni vzgoji za 9%. 
 
ŠPORT 
Nekako kar samoumevni so postali  vrhunski dosežki v športnih panogah. Za vas smo izbrali 
le najvidnejše rezultate na državni ravni. 
2. mesto: STAREJŠE DEKLICE (nogomet), 4. mesto: SARA ROSC (namizni tenis), 5. 
mesto: ŽAN OŠEP (deskanje), 4. mesto: Polfinale državnega prvenstva v odbojki za starejše 
deklice, 5. do 6. mesto: Polfinale državnega prvenstva v odbojki na mivki za starejše deklice, 
4. mesto: Četrtfinale državnega prvenstva: EKIPNO (namizni tenis).  
 
OPAZILI SO NAS 
Mnogi učenci pa pri učnih rezultatih nismo povsem v ospredju, a lahko svoje druge 
sposobnosti razvijamo v številnih interesnih dejavnostih, ki poleg pouka na šoli še potekajo. 
In kje smo bili opaženi? 
§ Nastopali smo na kulturnih prireditvah (Tetka Jesen, kulturni dan, pust, srečanje 

gledaliških in lutkovnih skupin, materinski dan, občinski praznik …). 
§ Učenci otroškega pevskega zbora smo nastopili v Slovenski filharmoniji, kjer so se 

predstavili le najboljši zbori iz vse Slovenije. 
§ Učenci mladinskega pevskega zbora smo skupaj s pevci z Ljubnega  uspešno predstavili 

zgoščenko Sanjam sen ter sodelovali na 50. reviji pevskih zborov v Nazarjah. 
§ Nekateri učenci smo vzljubili lutke in z njimi uspešno nastopili v več predstavah – tudi 

ob spremljavi Orffovega instrumentarija.  
§ Učenci razredne stopnje so svojo bogato domišljijo sprostili v glasilu Nagajivc, učenci 

novinarskega krožka pa smo izdali Božično-novoletni Špasn in Špasn 2009. 
§ Prvošolci so vzljubili folkloro in se odlično predstavili  kot folklorna skupina 

Navihanci.  
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§ Sodelovali smo na medobčinski prireditvi Besedičica, kjer je letos decembra posebej 
zablestela prav naša učenka Doroteja Slapnik.   

§ Mnogi učenci so nabirali znanje  pri čebelarskem krožku.  Na državnem tekmovanju so 
prejeli dve zlati in bronasto priznanje. Tudi sicer so z dušo in srcem promovirali 
čebelarske izdelke. 

§ S svojimi likovnimi deli smo sodelovali na raznih natečajih, kjer smo bili večkrat 
nagrajeni. Svojo navdušenost nad ustvarjanjem smo lahko pokazali tudi pri lutkovnem 
krožku.  

§ Sodelovali smo na medobčinskem in regijskem parlamentu na temo Ljubezen in 
spolnost. 

§ Kar 18 učencev pa nas obiskuje glasbeno šolo v Nazarjah, kjer razvijamo svoj glasbeni 
talent. V svoj glasbeni napredek vlagamo veliko truda, kar smo večkrat pokazali tudi na 
nastopih na matični šoli in v kraju. 

 
SLAVNI PRIHAJAJO TUDI K NAM 
Mladi radi iščemo vzornike v slavnih  ljudeh. Če nas le-ti obiščejo na šoli, postanejo v naših 
očeh še večji. In kdo nas je počastil s svojim obiskom? 
§ Posebej nas je s svojo predstavitvijo navdušila svetovna popotnica Benka Pulko, ki nas 

je že pred svojim prihodom presenetila s podarjenim računalnikom. 
§ Popularna pevka Alya nam je popestrila lansko novoletno zabavo. 
§ Šarmantni Zlatko Zahovič je bil gost na finalnem turnirju v nogometu. 
§ Obiskali pa so nas tudi sovrstniki iz pobratene občine Sirogojno iz Srbije. 
 
IN KAJ SI ŠE ŽELIMO? 
Iz zapisanega je mogoče razbrati, da nam je v šoli zelo lepo. Seveda pa nam idej, kako bi si še 
lahko polepšali bivanje na šoli, ne zmanjka.  
Želimo si: 
§ sodobno multimedijsko učilnico 
§ večjo knjižnico 
§ akvarij ali akvaterarij na prehodu iz novega v stari del šole. 
 
Če bomo želje večkrat ponovili, bodo mogoče naletele na prava ušesa. 
Upamo pa, da se bo vsaj kakšna v prihajajočem letu izpolnila. 
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ŽRTVE VOJNEGA NASILJA 
 
Septembra 2009 je Državni zbor RS sprejel Novelo zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-
H), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 72/2009 dne 18. 9. 2009. Omenjena novela se 
začne uporabljati s 1. 1. 2010 in uvaja nekatere nove kategorije žrtev vojnega nasilja ter 
pravico do doživljenjske mesečne rente prisilnim mobilizirancem. Status in pravice se 
uveljavljajo na zahtevo stranke, ki jo poda pri upravni enoti, na območju katere ima 
prijavljeno stalno prebivališče. Za vloge po zakonu o žrtvah vojnega nasilja se ne plača takse. 
 
Nove kategorije žrtev vojnega nasilja so: 
 

- oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske okupacijske sile od 6.4.1941 do 
15.5.1945 zaradi političnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov kot bivšega 
italijanskega vojaka po kapitulaciji Italije odpeljale v ujetništvo (interniranec), 

 
- otrok (kot civilna oseba), katerega starš je umrl, bil ubit ali pogrešan zaradi nasilnih 

dejanj ali prisilnih ukrepov drugih oboroženih sil (to so enote Narodnoosvobodilne 
vojske, enote partizanskih odredov Jugoslavije ter enote zaveznikov protifašistične 
oz. protinacistične koalicije), če ni prostovoljno ali poklicno sodeloval z agresorjem 
in 

 
- oseba (civilna), ki je kot begunec morala v času od 6. 4. 1941 do15. 5. 1945 

zapustiti svoj dom zaradi nasilnega dejanja požiga, porušenja ali izropanja njene 
stanovanjske hiše ali stanovanja, ki so jo povzročile druge oborožene sile, zaradi 
česar se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece (begunec), če 
ni prostovoljno ali poklicno sodelovala z agresorjem in oseba, rojena staršem v teh 
okoliščinah. 

 
Pogoj za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja je tudi državljanstvo Republike Slovenije. 
 
Več informacij o pogojih za pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja in pravic vezanih na ta 
status ter vloge dobite na Upravni enoti Mozirje osebno ali po telefonu (03) 839 33 80 
(Katarina Bric). Vloge pa lahko dobite tudi na  vašem krajevnem uradu.  
 
 
 
 
VOZNIŠKA DOVOLJENJA    
 

13. 7. 2009 smo v upravnih enotah pričeli izdajati nova vozniška dovoljenja v obliki 
polikarbonatne kartice. Vozniška dovoljenja izdeluje podjetje CETIS d.d. v Celju, kar 
pomeni, da ga ni več možno dobiti takoj. Vloga za izdajo se vloži pri katerikoli upravni enoti 
(ni krajevne pristojnosti), ob prejemu vloge se izda  potrdilo, ki do izdaje novega vozniškega 
dovoljenja nadomešča starega. Novo vozniško dovoljenje je izdelano približno v tednu dni 
(razen v primeru povečanega števila vlog) in se  lahko vroči vlagatelju po pošti ali 
prevzemom na upravni enoti, kjer je podal vlogo.  
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Cena izdaje novega vozniškega dovoljenja je 17,37 EUR, za podaljšanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja pa  12,40 EUR.  

Veljavnih vozniških dovoljenj ni treba zamenjati takoj, pač pa najpozneje v 10 letih od 
uveljavitve novega Zakona o varnosti cestnega prometa, to je do konca aprila 2018.  

Več informacij lahko dobite  na Upravni enoti Mozirje, osebno ali po telefonu  (03) 839 33 88 
(Bernardka Ajnik) in (03) 839 33 89 (Jana Bizjak). 

   
V Lučah lahko  vlogo za zamenjavo vozniškega dovoljenja vložite tudi na vašem 
krajevnem uradu, ki posluje ob četrtkih od 7. do 11. ure. 
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PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
Občina Luče razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja za leto 2010 v okvirni višini 55.200,00 EUR po shemi državnih pomoči v 
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 
1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe: 
 
A. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) – ukrepi na 
področju pridelave kmetijskih proizvodov:  
 

1. Investicije v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 

 

B. Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) – ukrepi na področju predelave 
kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva: 
 

3. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 
4. Nove investicije za delo v gozdu 
5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 

 

C. Ostali ukrepi: 
 

6. Podpora delovanju društev, ki delujejo na področju kmetijstva 
 
ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS  
 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do četrtka, 15.04.2010. Obravnavane bodo vloge, ki 
bodo oddane do 15. ure oziroma vloge s poštnim žigom tega dne. 
 

Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji 
bodo o tem posebej obveščeni. 
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazec vloge, zahtevek za 
izplačilo sredstev ter vzorec pogodbe in polno besedilo javnega razpisa, sta na voljo v pisarni 
občinske uprave ali na spletnih straneh http://www.luce.si. 
Vsebina razpisa je objavljena na oglasni deski Občine Luče in na spletnih straneh 
http://www.luce.si. 
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PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 

Občina Luče razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje in razvoj malega 
gospodarstva za leto 2010 v višini 50.000,00 EUR po shemi državnih pomoči »de minimis«, 
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje namene:  

– subvencioniranje obrestne mere, 
– sofinanciranje – dotacije. 

 

PODROČJA IN NAMENI POMOČI 
 

Sredstva za razvoj malega gospodarstva se smejo dodeliti za naslednje namene: 
a) spodbujanje novih investicij, 
b) prva udeležba na sejmih in razstavah. 

 

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS  
 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka 10.05.2010. Obravnavane bodo vloge, ki 
bodo oddane do 15. ure na sedežu Občine Luče oziroma vloge s poštnim žigom tega dne. 
Prepozne in nedovoljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem 
posebej obveščeni. 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

Razpisna dokumentacija in polno besedilo javnega razpisa sta na voljo na sedežu Občine Luče 
ter na spletni strani http://www.luce.si. Vsebina razpisa se objavi v Občinskem glasilu, na 
oglasni deski Občine Luče ter na spletni strani http://www.luce.si. 
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PREDMET RAZPISA 
 

Občina Luče z Odlokom o proračunu Občine Luče za leto 2010 zagotavlja namenska sredstva 
za izvajanje športnih programov v Občini Luče.  
 

S sredstvi občinskega proračuna Občine Luče se sofinancirajo športni programi naslednjih 
vsebin: 
- športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in študentov, 
- športna rekreativna dejavnost odraslih, 
- kakovostni šport, 
- športne prireditve, 
- medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 
- vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov  in površin. 
 

ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 

Rok za prijavo na razpis je do četrtka 15.04.2010. Kot pravočasne se štejejo vloge s poštnim 
žigom tega dne. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, z 
vsemi zahtevanimi prilogami. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti in jo je potrebno 
poslati na naslov: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, s pripisom v spodnjem levem kotu 
ovojnice "Javni razpis – Šport 2010" ali oddati na sedežu občine. Odpiranje vlog bo opravila 
strokovna komisija na sedežu naročnika. Odpiranje vlog ni javno. 
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Občina Luče je v proračunu za leto 2010 namenila 6.000,00 EUR za sofinanciranje izgradnje 
zajetij za požarno vodo. 
 

Pogoji za sofinanciranje požarnih bazenov so naslednji: 
• minimalna velikost bazena 10 m3, 
• zagotovljen mora biti hidrantni nastavek ali kroglični ventil 2 palca (coli) in priključek 

za C-cev, 
• hidrantni nastavek oz. priključek mora biti na mestu, ki je dostopen s cisterno PGD 

Luče oz. se mora nahajati med objekti, kjer ga je možno koristiti za gašenje požarov 
oz. polnjenje cisterne. 

 

Prijava se odda na predpisanem obrazcu – Vloga za sofinanciranje bazenov za požarno vodo. 
 

Rok za oddajo prijave je do četrtka 20.05.2010 do 15.00 ure na sedežu občine oz. priporočeno 
po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, Luče. Kot pravočasne se štejejo vloge s poštnim 
žigom tega dne. 
 

Dodatne informacije v zvezi s prijavo na razpis lahko vlagatelj dobi v času uradnih ur pri 
Klavdiju Strmčniku, tel. 03/839 35 50, e-pošta: obcina@luce.si. 
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PREDMET RAZPISA 
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode 
na območju Občine Luče. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2010 v višini 
20.000,00 EUR, na proračunski postavki Varovanje okolja in naravne dediščine. 
Sofinanciralo se bo do 60 % investicije. DDV ni predmet sofinanciranja. 
 
ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 

Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka 28.06.2010. Obravnavane bodo vloge, ki 
bodo oddane do 15. ure na sedežu Občine Luče oziroma vloge s poštnim žigom tega dne.  
 

Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka, vlagatelji 
bodo o tem posebej obveščeni. 
 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

Razpisna dokumentacija, ki obsega polno besedilo javnega razpisa, povabilo k oddaji vloge, 
merila za ocenjevanje vlog, prijavne obrazce ter vzorec pogodbe je na voljo v prostorih 
občinske uprave ali na spletnih straneh http://www.luce.si. 
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Občina Luče na podlagi 8. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07) in Odloka o 
proračunu Občine Luče za leto 2010 (Uradni list RS, št. 12/10) objavlja 
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Pogoji za sodelovanje na javnem natečaju: 

• posamezna ideja mora biti oddana na predpisanih obrazcih, 
• izvedljiva mora biti na območju Občine Luče oz. lahko tudi v povezavi s sosednjimi 

občinami. 
 

Ideje bo ocenjevala 5. članska komisija, ki jo imenuje župan in bo sestavljena iz članov z 
različnih področij delovanja. 
 

Najboljše tri ideje bodo nagrajene in sicer z zneski 1.000 EUR, 600 EUR ter 400 EUR v bruto 
vrednosti po vrstnem redu ocenjenih idej. Sredstva so zagotovljena v proračunu občine za leto 
2010. V primeru, da bo posamezna ideja oddana anonimno oz. avtor ideje ne bo znan, bomo 
sredstva, ki bi jih sicer prejel avtor, namenili v dobrodelne namene. 
 

Obrazci za prijavo na javni natečaj ter navodila za izpolnjevanje obrazcev so na voljo na 
sedežu Občine Luče ter na spletni strani: www.luce.si. 
 

Rok za oddajo prijave je do četrtka 30.09.2010 do 15. ure na sedežu občine oz. priporočeno 
po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, Luče. Kot pravočasne se štejejo vloge s poštnim 
žigom tega dne. 
 

Pri ocenjevanju idej želimo zagotoviti največjo možno objektivnost in do zaključka 
ocenjevanja idej tudi popolno anonimnost avtorjev idej, zato Vas pozivamo, da v celoti 
upoštevate navodila za oddajo idej. To pomeni, da se ideja odda na predpisanem obrazcu brez 
podatkov o avtorju. Na tem obrazcu se ideja poljubno poimenuje, isto ime pa se napiše na 
priloženo kuverto, v katero se vpišejo podatki o avtorju ideje. Kuverta s podatki o avtorju 
ideje mora biti zalepljena ter se priloži sami ideji. Odprla se bo šele PO OCENJEVANJU idej. 
 

Merila za ocenjevanje idej: 
- do 25 točk za izvirnost ideje 
- do 25 točk za izvedljivost ideje 
- do 25 točk skladnost ideje z našim okoljem 
- do 25 točk za kvaliteto obrazložitve in priprave ideje 
 

Dodatne informacije v zvezi s prijavo na javni natečaj lahko vlagatelj dobi v času uradnih ur 
pri Klavdiju Strmčniku, tel. 03/839 35 50, e-pošta: tajnik@luce.si. 
 
 
 

Na podobnem javnem natečaju v lanskem letu je na naš natečaj prispelo 6 idej. Pet članska 

strokovna komisija je pregledala prispele ideje in izmed njih kot najboljše izbrala naslednje: 
 

Prva nagrada: Natalija Plankl; 'Mladinski hotel/hostel Luče'; 77,6 točk 

Druga nagrada: Jana Pirečnik Knapič 'Turistična prodajalna v Lučah' 74,0 točk 

Tretja nagrada: Gašper Bergant 'Zunanje kopališče na reki Lučnici' 65,0 točk 
 

Nagrajencem iskreno čestitamo! 

GLASILO OBČINE LUČE 
 

Izdajatelj: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče. Telefon: 03/839-35-50, fax.: 03/839-35-51, elektronska pošta: obcina@luce.si 
Uredniški odbor: Klavdij Strmčnik, Ciril Rosc, Marija Lebar. Foto: Arhiv Občine Luče, Marija Lebar. Tisk: MEGALOGOS 
d.o.o., Pameče 167a, SI-2380 Slovenj Gradec. Glasilo Občine Luče izhaja najmanj enkrat letno. Je brezplačno in ga prejemajo 
vsa gospodinjstva v Občini Luče. Naklada: 600 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 8,5%. 

 



 


