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SPOŠTOVANE LUČANKE IN LU ČANI ! 
 

Leto je ponovno naokoli, še hitreje, kot lahko dojemamo. Šentlovrenčka nedelja je pred vrati. 
Svet se vrti z vse večjo hitrostjo. Vsakodnevne novice s katerimi nas bombardirajo mediji, pa 
niso preveč spodbudne. Suše in neurja, vojne in poboji, kriza v ekonomiji, kriza bančnega 
sistema, kriza vrednot, kriza povsod. Tudi olimpijski čas v katerem so stari Grki prekinili 
vojskovanja, ni kaj prida prinesel k miru v svetu. Prinesel pa nam je vsaj nekaj veselja ob 
osvojenih medaljah naših športnih velemojstrov. Po številu medalj na prebivalca smo tako 
Slovenci prvi na svetu. Mogoče ne prav dobra tolažba za nekoga, ki je v teh kriznih časih 
prišel pod prag revščine. Kljub vsemu pa bo treba živeti in preživeti. Odtujevanje drug od 
drugega gotovo ni prava pot. Na srečo smo na periferiji glede tega še malo na boljšem. 

Pred nami je prvo letošnje občinsko glasilo v 
katerem želimo občanom predstaviti občinske 
aktivnosti, tokrat mogoče malo drugače. Bralcev ne 
želimo utrujati s suhoparnimi številkami, ki se jih 
lahko dobi na naših spletnih straneh. Zapisniki 
odborov in sej Občinskega sveta ter seveda 
proračun občine in še marsikaj, je vsem dosegljivo 
na strani www.luce.si in podstraneh. Tokrat smo v 
glasilu želeli podati osnovne informacije o 
dogajanju v kraju na poljuden in bolj zanimiv 
način. Ta številka občinskega glasila je zato 
opremljena z nekaj več fotografijami, ki povedo 
več, kot veliko besed. Oči si bomo lahko spočili 
tudi na fotografijah naravnih lepot, ki jih Luče 

premorejo. Za tiste ki pa radi brskajo po minulih časih, pa bo zanimiva tudi stran s starimi 
fotografijami Lučke vasi. V naslednji številki predvidoma konec leta pa bo večji poudarek 
delovanju društev v kraju, ki tudi dajejo potreben srčni utrip kraja. 

Prav tako v glasilu predstavljamo letošnje občinske nagrajence, ki si nedvomno zaslužijo našo 
pozornost in tovrstno zahvalo. Poudarek dajemo tudi na investicijah, ki se trenutno vodijo in 
tistimi, ki so v pripravi in gredo kmalu v izvedbo. Hvala Bogu kljub gospodarski krizi in z njo 
povezani krizi vrednot, ki vztrajno trkata tudi na podeželska vrata, poskušamo v Lučah tudi 
letos držati trend občinskih investicij na dosedanjem nivoju ter hkrati finančno ostajati nad 
vodo. Ostajamo ena redkih slovenskih občin, ki ni zadolžena. Kljub temu ohranjamo 
sofinanciranje delovanja aktivnih društev ter tudi sofinanciranje investicij občanom na 
področju kmetijstva, malega gospodarstva, malih čistilnih naprav ter požarne vode. Veseli nas 
aktivno delovanje večine društev v občini, ki tako povezujejo občane v skupnih interesih in 
vrednotah ter tako zapolnjujejo tudi tisto nematerialno plat življenja, ki pa je bistvena za 
dobro počutje in srečo, po čemer vsi hrepenimo in česar ne prinesejo zgolj materialne dobrine. 

Poleg nadaljevanja izgradnje pločnika po Zgornji vasi, dokončanja prizidka k občinski stavbi, 
izgradnje nove zobne ambulante, asfaltiranja parkirišča in prostora za kmečko tržnico, 
asfaltiranj cest, imamo v planu še ureditev nekaterih zadev na področju komunale. Na Produ v 
Krnici v obrtni coni bomo v kratkem obnovili 'novo' Prodsko hišo, ki smo jo kupili pred leti 
ter zraven zgradili še manjše pokrito skladišče, kjer bomo skladiščili občinsko komunalno 
opremo vključno s traktorjem, ki bo v teh dneh nabavljen. Tako počasi ustvarjamo pogoje, da 
bomo lahko v lastni režiji opravljali čim več komunalnih opravil na občinski infrastrukturi, ki 
jih ne bo treba več naročati na trgu. 
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Pred dobrim mesecem smo predvsem po zaslugi marljivih čebelarjev in ob finančni podpori 
občine ter Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zaključili z izgradnjo 
Čebelarskega centra s šolskim čebelnjakom v Raduhi, ki naj bi poleg učnega dela v 
prihodnosti omogočal tudi vzrejanje matic kranjske sivke. Vzrejališče bo lahko v prihodnosti 
poleg čebelarske tudi dodatna turistična ponudba. Otvoritev objekta je ob obisku v naši občini 
opravil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je čebelarjem namenil kar nekaj 
spodbudnih besed. 
Kljub temu, da se trend investicij zadnja leta preusmerja v vas Luče bosta letos dobili asfaltno 
prevleko cesti do Skodočnika v Konjskem vrhu ter do Pavča in Sedla v Podveži v skupni 
dolžini okoli 3,5 km. Sistem ostaja enak kot lani. Lastniki zemljišč, po katerih poteka cesta, 
odmerijo ceste in jih lastniško prenesejo na občino, občina pa financira izvedbo. 

Letos v Lučah, kot prvi v dolini, pričenjamo z organizirano odmero občinskih cest, ki so bile 
grajene še po starem sistemu in še niso odmerjene ter lastniško urejene. 

Vroča tema, ki se ji zadnje leto v Lučah ni moč izogniti je vsekakor lučka obvoznica. Projekt 
Lučke obvoznice se kljub vsemu nadaljuje. Protipoplavni del projekta je že dobil zeleno luč 
za sofinanciranje iz EU sredstev (85%), pogodba med ministrstvom in izvajalcem je bila 
podpisana. Dela naj bi se v Lučah pričela že v letošnjem letu. Občina je po svojih močeh 
seveda pripravljena pomagati tistim, ki se jim bo trasa bodoče obvoznice približala in bodo 
tovrstno pomoč želeli. V letu 2008 smo s strani občine v občinskem glasilu, ki so ga dobila 
vsa gospodinjstva, objavili predvideno traso obvoznice z nameravano prestavitvijo krožišča, 
tako da so bili vsi občani o predlagani končni trasi dovolj zgodaj obveščeni. Trasa lučke 
obvoznice je od leta 2010 tudi de facto sprejeta. Možnosti za drobne korekcije so še mogoče 
znotraj izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bo izdelana 
predvidoma v letu dni. Korenite spremembe predvidene trase obvoznice pa niso več možne. V 
zadnjih 20 letih, ko so se pripravljali tovrstni projekti, je bilo za to časa dovolj. Že pred leti so 
bile po predpisanih postopkih preigrane tudi ostale možne variante obvoznice. Skozi 
proceduro, ki jo določa zakonodaja, so odpadle kot neprimerne, predvsem s strani stroke in ne 
samo lokalne politike, kot se pogosto nekorektno namiguje. 

Lažje je kritizirati, kot ustvarjati, težje je graditi, kot podirati. Škoda je, da ne znamo še bolj 
stopiti skupaj. Pravi tekmeci in nasprotniki si nismo mi med seboj. Konkurenca je cel svet, ki 
je že postal globalna vas, ne pa znotraj Luč, kjer nas je premalo, da bi se še pričkali med sabo. 
Zato malo več optimizma in dobre volje v teh zahtevnih časih nikakor ne bo škodilo. 

S svojim delom še naprej poskušam upravičiti zaupanje, ki ste mi ga dali še tretjič. Delo je 
izjemno raznovrstno in odgovorno, marsikdaj tudi naporno in stresno ter terja veliko izkušenj 
in tudi sposobnosti sklepanja kompromisov. Šole za župane ni. Učitelji in učenci hkrati ste 
predvsem občani. Vsak župan da specifičen in predvsem oseben pečat tej, za nekatere tudi 
prestižni funkciji. 'Potrebno se je privaditi tako dobrih kot slabih strani tega poklica. Biti 
župan je le še ena dimenzija vsakdanjega življenja', je rad dejal kolega in prijatelj Lojz 
Podgoršek, župan Šmartnega ob Paki, od katerega smo se v teh dneh žal mnogo prezgodaj za 
vedno poslovili. 

Tudi letos Občina Luče v sodelovanju z društvi in krajani pripravlja Lučki dan. Tokrat ga 
organiziramo že triinštiridesetič. Zanimiv in pester bo program, za katerega se trudite številne 
Lučanke in Lučani in tako poskrbite da se imamo v teh dneh vsi lepo, tako domačini kot 
številni obiskovalci. Izkoriščam priložnost za zahvalo vsem, ki v organizacijo dogajanja 
aktivno vlagate svoj trud in prosti čas in ne le čakate, da se Lučki dan zopet zgodi. 

Vsem občinskim nagrajencem čestitam za uspehe, ki niso ostali neopaženi, vsem občanom pa 
želim ob občinskem prazniku, da še bolj strnemo vrste ob novih izzivih jutrišnjega dne. 

  
Župan Ciril Rosc 
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Otvoritev čebelarskega centra SAŠA Lu če s šolskim čebelnjakom 

V Čebelarske društvu Luče je v letu 2006 zrasla ideja o postavitvi vzrejališča za kranjsko 
sivko. V letu 2007 je bila dokončno določena lokacija, ki je bila utemeljena tudi s strokovnega 

vidika. Čebelarsko društvo 
Luče in Občina Luče sta s 
skupno močjo v letu 2007 
pridobila zemljišče, dala 
izdelati projekt za 
pridobitev gradbenega 
dovoljenja in pridobila 
potrebna soglasja. Ob 
obisku takratne vlade RS v 
Lučah je 23. maja 2007 
takratni minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano Iztok Jarc prerezal 
otvoritveni trak za začetek 
gradnje centra. Čebelarsko 
društvo Luče je potem 
predvsem s prostovoljnim 
delom in prispevki pričelo 

graditi center. V letu 2007/2008 je bila izvedena prva faza gradnje, ki je zajemala vsa 
zemeljska dela z grobo izgradnjo podkletenega dela z betonsko ploščo in ureditvijo okolice in 
dovoza. V letu 2009 se je 
izvedel leseni del objekta s 
streho. V letu 2011 sta 
Čebelarsko društvo Luče 
in Občina Luče uspešno 
kandidirala na razpis v 
programu Leader in za 
dokončanje projekta 
pridobila sredstva iz 
Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja 
v višini 38.894,48 €. S 
temi sredstvi se je v letu 
2012 projekt uspešno 
zaključil s pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja. 
Slovesna otvoritev čebelarskega centra, na kateri je predsednik Republike Slovenije dr. 
Danilo Türk simbolično predal ključ novega centra predsedniku Čebelarskega društva Luče 
Antonu Kumru, je bila 19. junija 2012, ko se je v Aplenci v Raduhi zbrala velika množica 
ljudi od blizu in daleč.  
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Izgradnja zobozdravstvene ambulante, pove čanje poslovnih prostorov ob čine  

Investicija je bila načrtovana že kar nekaj 
let, ker je bila občina praktično že od 
ustanovitve dalje v letu 1994 utesnjena v 
prostorih prejšnje krajevne skupnosti. 
Vsako leto se na lokalne skupnosti 
prenašajo dodatne pristojnosti, kar zahteva 
večje število zaposlenih ter večji obseg 
gradiva in dokumentov, posledično pa tudi 
več prostora. Urbanist, ki je zaposlen na 
skupni občinski upravi, je do sedaj za 
svojo pisarno uporabljal kar sejno sobo. 
Zgrajen prizidek bo v pritličju namenjen 
zobozdravstveni ordinaciji, v nadstropju so 
se uredili dodatni prostori občine, 
mansarda pa je namenjena arhiviranju 
gradiva, za katerega do sedaj sploh ni bilo 
primernih prostorov. Dostop do 
zobozdravstvene ordinacije bodo po 
novem imeli tako tudi invalidi. Prav tako 
se je s prizidkom pridobil samostojen vhod 
v občinske prostore in tako občina ne bo 
več vezana na skupno stopnišče s stanovalci. Notranjost objekta je sedaj dokončana, manjka 
še prenova sejne sobe. Celotna prenova objekta Luče 106 pa bo izvedena v jeseni, ko se bo 
dokončala tudi zunanja ureditev ter fasada celotnega objekta. 
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Prestavitev tehni čne trgovine 

Ta projekt ni izvajala Občina Luče, kljub temu pa je bila občina v projekt posredno precej 
vpletena. Od prestavitve tehnične trgovine je bilo odvisno nadaljnje urejanje zgornjega dela 
Luč. V aprilu letos smo končno le dočakali trenutek, ko se je tehnična trgovina preselila v 

nove prostore v Krnico. S tem so bili dani pogoji, da se nadaljuje z urejanje pločnikov in 
parkirišč v Lučah. Takoj po preselitvi trgovine je ZKZ Mozirje odstranila nekdanje skladišče, 
občina pa je pristopila k izvedbi parkirišča na tem zemljišču, kar je sestavni del projekta, ki je 
podrobneje opisan v nadaljevanju. 

Projekt PREKO PET MOSTOV 

Projekt preko pet mostov je večletni projekt, ki se izvaja od leta 2010 dalje, končan pa bi naj 
bil predvidoma v letu 2013. S tem projektom je bila občina uspešna pri pridobivanju 
evropskih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini nekaj manj kot 
420.000 €. Celotna vrednost projekta pa bo znašala cca 620.000 €. Projekt zajema ureditev 
Luč s tematsko potjo (pokrito parkirišče, ureditev parkirišč pred občino, pločnik z 
razsvetljavo, tržnica, tematska pot, obvestilna signalizacija, parkirišče Zadruga). V okviru 
tega projekta so bila že urejena parkirišča pred občino s pločnikom in pokritim parkiriščem. V 
letošnjem letu se gradijo parkirišča za objektom Gostilne Kmet, izvedel se bo še plato za 
tržnico ter uredil pločnik do križišča za Podvolovljek. Uredila se bo tudi tematska pot in 
postavila obvestilna signalizacija. 

Parkiriš če za objektom Gostilne Kmet 

Ob načrtovanju pločnika skozi Luče v letu 2007 še nihče 
ni vedel, da bo na območju nekdanjega parkirišča in 
skladišča za tehnično trgovino možno urediti javna 
parkirišča. Še le po pogovorih v letu 2009 z direktorjem 
ZKZ Andrejem Presečnikom se je pokazala možna rešitev, 
ki vključuje prestavitev tehnične trgovine na novo lokacijo 
in posledično do prostora za ureditev javnih parkirišč. 
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Občina je tako ZKZ-ju prodala parcele za postavitev nove tehnične trgovine, ZKZ pa je občini 
prodala obstoječe skladišče s parkirišči. Gradnja nove trgovine se je zaradi gospodarskih 
razmer nekoliko zavlekla, zato je tudi občina morala čakati z izgradnjo parkirišč. Sedaj so 
parkirišča v fazi gradnje in na prostoru nekdanje zadruge v središču Luč bo kmalu urejenih 
približno 25 javnih parkirišč ter obnovljeno stopnišče proti šoli. 

Parkirišče bo predvidoma dokončano do konca avgusta 2012. Ob Lučkem dnevu pa se bo 
parkirišče že lahko začasno uporabljalo, kljub temu, da še nima asfaltne prevleke. 

Tržnica 

Tržnica se bo pričela graditi po Lučkem dnevu. Lokacija tržnice je med samopostrežno 
trgovino Mercator, Barom Moličnik in objektom nekdanje gozdne uprave. Plato bo izveden 
na isti višini kot je sedanji balkon ob trgovini. Pod platojem pa bodo urejena pokrita 
parkirišča. S tem bomo v Lučah pridobili urejen prostor za občasno prodajo, ki ga do sedaj ni 
bilo. Vsi, ki so želeli kaj prodajati, so prodajo izvajali praktično na cesti. 

Ureditev plo čnika in avtobusne postaje 

Do konca leta je predvidena tudi ureditev pločnika po obeh straneh regionalne ceste. Na ta 
način se bo dokončno prometno uredilo zgornji del Luč. Osnova za ureditev pločnika je 
regionalna cesta. Zato je bilo pri načrtovanju pločnika potrebno upoštevati zahteve Direkcije 
RS za ceste. Nemalokrat je ob načrtovanju pločnika to pripeljalo do hude krvi in 
nerazumevanja. Za pridobitev soglasja za gradnjo pločnika je bilo potrebno upoštevati 
zahteve državnih organov, ki upravljajo z državno infrastrukturo. Z izgradnjo parkirišč za 
objektom Gostilne Kmet bo možno ob regionalni cesti ob predvidenem pločniku opustiti 
bočna parkirišča in urediti samo pločnik z avtobusno postajo. Na ta način bo izgled kraja in 
prometna varnost precej boljša, saj bo večina avtomobilov lahko parkirana za stavbe ob cesti. 
Seveda pa je to za sabo potegnilo spremembo načrta izgradnje pločnika. Glede na 
spremenjeno zakonodajo, se bo avtobusno postajo za smer Ljubno lahko sedaj prestavilo na 
staro mesto, kjer se avtobusi običajno ustavljajo in je že sedaj tudi začasna avtobusna postaja. 
Projektno nalogo, ki vključuje opisane spremembe, so v Ljubljani že potrdili. 
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Shematski prikaz investicij na Zgornji vasi v Lu čah 
 
Že zaključene investicije so označene z belo barvo, investicije v teku in načrtovane investicije 
pa z rumeno barvo. 
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Začetki organiziranega lučkega gasilstva segajo v leto 1912, ko so 20. avgusta 
pripravili ustanovni občni zbor požarne brambe. To so storili na pobudo takratnega župnika 
Franc Lekšeta, ki je med pridigo v cerkvi dejal, da imajo v kraju gasilsko brizgalno, društva 

pa ne. Vse od takrat je 
gasilstvo v Lučah  
povezano z življenjem v 
občini. PGD Luče tako 
letos praznuje svojo 100 
letnico od ustanovitve 
društva. Od takrat naprej se 
Lučani počutimo varnejše 
pred uničujočo silo narave, 
ki vsake toliko časa, kljub 
vsemu pokaže svojo temno 
plat. Pa naj sta to ogenj ali 
voda, ali pa kakšna druga 
nevšečnost, ki kliče po 
pomoči in reševanju. V 
stoletju svojega delovanja 

so opravili izjemno delo v dobrobit mnogih generacij Lučanov. Številne intervencije pri 
požarih, poplavah in drugih nesrečah v minulih stotih letih so dokazale, da so gasilci vedno 
pripravljeni pomagati, ko smo ljudje v stiski.  

V sodobnem času so se gasilci preoblikovali v dobro opremljeno in izurjeno društvo, ki bdi 
nad nami in na katerega se 
lahko zanesemo, mu zaupamo 
in na katerega računamo, kadar 
pride huda ura. Še posebej nas 
veseli dejstvo, da za obstoječo 
generacijo aktivnih gasilcev 
prihaja nov rod, ki bo 100 
letno tradicijo gasilstva v 
Lučah uspešno nadaljeval. 

V zahvalo za vso njihovo 
opravljeno delo, solidarnost, 
požrtvovalnost, nesebično 
pomoč bližnjim in za vse 
uspehe v stotih letih delovanja 
se Občina Luče želi javno 
zahvaliti in oddolžiti Prostovoljnemu gasilskemu društvu Luče s podelitvijo priznanja Zlate 
plakete občine Luče. 
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Čebelarstvo v Lučah ima dolgo tradicijo. Čebelarjenje je v preteklosti na naših kmetijah 
predstavljalo tudi enega od kamenčkov v mozaiku preživetja. Čebelarsko društvo Luče je bilo 
ustanovljeno leta 1985, čeprav so lučki čebelarji organizirano delovali kot družina že veliko 
let prej. Z novo organizacijo čebelarjev tako na regijskem, kot na lokalnem nivoju v letu 
2006, je tudi čebelarstvo v Lučah dobilo še dodatni zagon. Približno v tem obdobju se je 
oblikoval cilj društva v povezavi s čebelarsko zvezo Savinjsko Šaleškega območja, da se v 
zgornjem delu doline poišče primerna lokacija in zgradi čebelarski center, kjer bo poleg 
učnega dela možno tudi vzrejati matice kranjske sivke, te naše slovenske čebele, ki prevladuje 
v osrednjem evropskem prostoru. 

V Logarski Aplenci se je tako 
zadnjih pet let gradil čebelarski 
center, ki je bil letos dokončan in 
slovesno predan namenu 
19.6.2012. Otvoritev čebelarskega 
centra je ob obisku predsednika 
države v naši občini na simbolni 
ravni s predajo ključa opravil 
predsednik Republike Slovenije dr. 
Danilo Türk, ki je čebelarjem 
namenil kar nekaj spodbudnih 
besed. Naložba vredna slabih 
120.000 € je bila velik finančni in 
tudi siceršnji zalogaj. 

Virov financiranja je bilo več. Še posebej pa so se izkazali člani Čebelarskega društva Luče, 
ki so poleg fizičnega dela zbirali 
še les in opravili ogromno 
prostovoljnih ur. 

Čebelarski center bo mogoče s 
pridom izkoristiti za čebelarski 
turizem, saj ima center vse 
možnosti, da postane eden od 
nosilcev razvoja čebelarstva v 
Sloveniji. 

Ne smemo pozabiti tudi dela z 
mladimi čebelarji v čebelarskem 
krožku, kar je bilo osnova, da so 
potem naši učenci dosegali 
vrhunske rezultate na državnem 
nivoju v čebelarskem znanju. 

Zaradi vsega zgoraj naštetega se želimo čebelarskemu društvu Luče javno zahvaliti in 
oddolžiti s podelitvijo Priznanja Občine Luče. 
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Manja Pančur obiskuje Glasbeno šolo Nazarje že od sedmega leta starosti. Želja po Manjinem 
glasbenem udejstvovanju je bila sprva bolj želja njenih staršev, ki pa je kmalu po vstopu v 
prvi razred flavte postala njena velika prijateljica, celo več, njena dnevna spremljevalka, če že 
ne moremo reči kar strast. Kot pravi njen profesor Jernej Marinšek, ki z Manjo že šest let 
raziskuje meje flavte in njene čarobnosti zvoka,  je Manja prepoznavna predvsem kot izredno 
vztrajna, zanesljiva, elegantna, raznolika ter izredno srčna in tovariška. Manja je letos z odliko 
zaključila sedmi razred OŠ Blaža Arniča v Lučah. Ne samo, da je odlična učenka in izjemna 
glasbenica flavtistka, še vedno najde prosti čas, ki pa ga preživlja s premislekom in 
usmerjeno. Rada bere, igra tenis, zbira medalje s smučarskih tekmovanj, zelo rada igra 
odbojko, poje, izdeluje izdelke, s katerimi dokazuje tudi svoje ročne spretnosti, izjemno dobro 
pa se znajde celo pri peki potice ali pa v vzame v roke celo bratovo frajtonarico. 

Manja je s flavto februarja 2010 prejela Zlato priznanje na regijskem tekmovanju in marca 
istega leta še Zlato plaketo na državnem tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov. Istega 
leta meseca aprila je na mednarodnem tekmovanju v Srbiji prejela Prvo nagrado. V letošnjem 
juniju pa je na mednarodnem tekmovanju Giovani Strumentisti v Italiji dosegla prvo mesto in 

drugo nagrado ter s tem 
udeležbo na večernem 
koncertu prvo in drugo 
nagrajencev in tako 
najlepše zaokrožila 
uspešno šolsko leto. Ti 
uspehi dokazujejo, da 
naša mlada flavtistka 
lahko konkurira tudi na 
širši mednarodni glasbeni 
sceni. 

Poleg vsega lepega, 
dobrega in uspešnega je 
še posebno poudarjena 
Manjina gracioznost in 
tehnična preciznost ter 
prefinjen občutek za 
podajanje zvočnih nians 
ob njenem glasbenem 

poustvarjanju. Vse te odlike so odgovor na to, zakaj je Manja Pančur na tako visokem nivoju 
umetniškega udejstvovanja. 

Njen profesor Jernej Marinšek zelo ceni dejstvo, da je imel v svoji pedagoški karieri  
možnost, da je mogel in smel postati njen profesor. Delati, se učiti ter doživljati uspehe z 
Manjo je tisto, zaradi česar je lepo in vredno biti učitelj. Veliko uspešnih korakov sta že 
prehodila, osrečila sebe in tudi starše.   

Zaradi vsega zgoraj naštetega se Manji Pančur za izjemne uspehe na glasbenem področju in 
predvsem v spodbudo pri njenem nadaljnjem izobraževanju podeli Priznanje Občine Luče. 
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Zdravniki se redko odločajo oditi na podeželje, mladi zdravniki morda še manjkrat. Naša 
zobozdravnica Patricija Šuler pa je po spletu srečnih naključij pred petnajstimi leti prišla od 
daleč le pokukat za službo v neznane Luče in kraj ji je bil tako všeč, da je ostala. Petnajst let 
službovanja v Lučah in otvoritev novih prostorov zobne ambulante ob letošnjem občinskem 
prazniku je povod, da sem jo obiskala in zapisala povzetek najinega pogovora. 

»Kaj naj ti povem?« me je skromna skoraj zavrnila. »Povej, kaj nosiš v srcu, kaj nadleguje 
tvoje misli, želje, načrte in jaz povedano povežem v sestavek, ki te bo Primorko presajeno v 
Zgornjo Savinjsko dolino predstavil malo drugače, kot te poznajo tisti, ki jim vrtaš po zobeh,« 
sva se zmenili. Bila je zgovorna. Le tu in tam sem postavila kako vprašanje. 

Rojena je bila v Piranu, kjer je obiskovala osnovno šolo in preživela lepo otroštvo v takrat 
dosti manj turistično obljudenem kraju z bolj čistim morjem. Na srednji stopnji izobraževanja 
je pridobila naziv laboratorijski tehnik dentalne medicine, ki je »njen rezervni poklic«. 
Končni študijski cilj pa je bila Medicinska fakulteta v Ljubljani, smer stomatologija. Bila je 
pridna učenka, tam je opravila tudi volonterski staž in zaključila študij z diplomo 1995/96. V 
aprilu 1997 je začela s prvo službo v Lučah in bila tri leta zaposlena v Zgornje Savinjskem 
zdravstvenem zavodu Mozirje, od leta 2000 pa je v Lučah v zasebni zobni ambulanti. Občini 
plačuje mesečno najemnino za prostore, sama pa skrbi za novo opremo in tekoče vzdrževanje. 
Kljub ponudbi, da bi šla lahko drugam, ostaja zvesta Lučam. 

»Kako si sploh prišla v Luče?« me je zanimalo. Iskala je službo na Primorskem, vendar ni 
bilo razpisa za obalo. Pa je čisto slučajno prebrala v Delu razpis za zobozdravnika v Lučah. 
Ni vedela, kje so te »Luče pri Mozirju«, poiskala je na zemljevidu Mozirje in si na slepo 



GLASILO OBČINE LUČE - 13 - 

 

 

organizirala prevoz. Direktor zavoda doktor But jo je zelo prijazno sprejel in usmeril v Luče, 
pa malo prestrašil s predstavitvijo razmer (do tja je še daleč, pa cesta je slaba, dr. Žunter se že 
vozi v službo, samo ima pa džip). »Joj, kam bom šla!« si je mislila, a vseeno nadaljevala pot. 
Takrat je v Lučah delal pogodbeno trikrat tedensko dr. Mlinar, upokojeni zobozdravnik, ki je 
bil prej v Švici, pred njim pa so po neuspelih poskusih z razpisom iskale druge začasne 
rešitve. Dr. Mlinar je bil »na malici v gostilni«, sestra Mojca pa jo je medtem prijazno sprejela 
v ambulanti in jo seznanila z vsem, kar jo je zanimalo. Prišla je »od daleč v male Luče samo 
pokukat za službo«, a kraj ji je bil takoj všeč. Hitro je stekel postopek naprej, oddala je 
prijavo na razpis in bila sprejeta, toda bilo jo je strah začeti. Tudi na občini so ji »šli na roko«, 
ji prijazno svetovali, pomagali do stanovanja, župan in poslanec Mirko Zamernik pa tudi do 
pridobitve koncesije, da je lahko začela »na svoje«. 

Ima veliko pacientov. Prednost imajo vedno tisti iz Luč in Solčave pred tistimi »zunanjimi«, 
prihajajo pa tudi od drugod. Normativa zavarovalnice o številu pacientov ne dosega, zato pa 
ni čakalne dobe in smo lahko zadovoljni, da lahko pogosteje pridemo na vrsto. Delo poteka 
zelo načrtovano. Kakšni smo pa njeni pacienti? Menda izredno prijetni in se da z nami delati. 
Posebej pridni in drugačni kot drugod po Sloveniji pa so otroci in so si že prislužili njeno 
posebno pohvalo. Pravi, da so velike potrebe po zdravljenju zob, tudi med otroki. Ugotovili 
sva, da so zobozdravstvene storitve precej drage in da na to ni možno vplivati, saj je največ v 
rokah zavarovalnic, pa tudi zelo odvisno od splošnega in socialnega stanja okolja.  

Rada dela v ambulanti, hodi na dodatna izobraževanja in sledi novostim. V vseh letih 
službovanja je kupila in zamenjala najnujnejšo opremo in spet planira nove nabave. »Delo je 
vedno kompromis med možnostmi in željami in soodvisno od financ,« je poudarila. Želi si, da 
ne bilo slabše, da bi ljudje ne zgubljali služb, da bi šla kriza čim prej mimo nas, da bi občani 
stopili skupaj in si ne bi nagajali, ampak delali za boljši jutri in razvoj kraja in bo za vse 
boljše. 

Kaj pa prosti čas, zabava, konjički? Navdušuje jo lepa narava, tek na smučeh, rada gobari, 
hodi v hribe, je redna obiskovalka Logarske doline. Bere, uživa v spoznavanju naših 
kulinaričnih dobrot, pozna ponudbo kmečkih turizmov, prevzela jo je dobra kuhinja pri 
Martini v Penzionu Raduha. Oddaljenost od večjih središč ne predstavlja nobene ovire, da se 
ne bi s prijatelji zapeljala na koncerte v Celje, Ljubljano, čez mejo v Italijo ali Avstrijo, 
nazadnje je z užitkom poslušala Plavi orkestar na Ljubnem ….  

Sestra Mojca ji je od vsega začetka v veliko pomoč in oporo, včasih in bolj v začetku je bila 
velikokrat tudi kot »prevajalka lučke govorice« v ordinaciji. Malo sem preverila, če že zna kaj 
po lučko. »Marte bit potrucani, ko vstavim protezo - ta stavek največkrat uporabim,« mi pove. 
Potem mi našteje nekaj naših besed: šajhat, štak, grte, dute…, nekaj skupaj ponoviva zaradi 
naglasa in potem konča, da jih zna še več, pa se jih ne spomni. «Je t'žko čist pro p' lučko 
naglašat', a ne Patricija, sam nas pa že bolš zastopiš k na začitku?« Tako pa jaz zaključim 
temo pogovora in se obe nasmejiva. 

Čeprav imata polne roke dela in skrbi s selitvijo, se zelo veselita novih prostorov. Pohvali 
občino, projektanta in obrtnike, da so prisluhnili njenim željam in specifičnim potrebam pri 
načrtovanju in gradnji in našteje, kaj prinaša ta že nekaj časa načrtovana investicija: 
prijetnejše in večje prostore, dostop brez stopnic in ločeno od stanovanj, možnost 
kakovostnejše opreme, poseben prostor za pisarno in arhiviranje dokumentacije. Ugotovi, da 
bo nova zobna ambulanta v Lučah ena najlepših ordinacij v celi dolini.  

»Novi prostori bodo super, ne morem pa obljubiti, da ne bo bolelo,« zaključi najin klepet, jaz 
pa dodam lepe želje za naprej... 

Anica Podlesnik   
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Na obisku pri Albinu Zamerniku – Marten čkovem Bineju 

Sto let je minilo in bilo je zelo slovesno ob tej častitljivi obletnici obstoja našega gasilskega 
društva. Albin Zamernik – Martenčkov Bine je ob praznovanju, kot najstarejši živeči član, 
prejel posebno jubilejno priznanje društva in veliki Florjanov kipec. »Gasilskemu veteranu v 
priznanje in zahvalo« je zapisano na njem. Bil  je med aktivnimi člani društva, ki se je zapisal 
temu plemenitemu delovanju takoj po poroki. Deloval je v upravnem in nadzornem odboru 
društva v času predsedovanja Pečovskega Vančeja, nazadnje pa je tekmoval z veteransko 
skupino v Mozirju leta 1996. Najbolj  je poznan po pevskem talentu, ob letošnjem obisku na 
domu pa sva se pogovorila še o marsičem drugem iz njegovega  življenja, ki je dolgo 98 let.    

Pričakal me je na klopi pred domačo hišo, užival v dopoldanskem soncu in pogledu tja čez 
sotočje Savinje na drugo stran, vedrih oči in zgovoren. Lahkotno sva pobrskala po spominih, 
ki odstirajo njegovo življenjsko zgodbo, vmes pa še kaj rekla na splošno, o drugih, kako 
veselo je bilo na upokojenskem pikniku in s pevci, ki so mu prišli voščit za rojstni dan.   

Bine je bil rojen pri Martenčku v Podvolovljeku 1 (tam, kjer je zdaj Ekler), kjer je bilo 
pozneje prodano. Potem so se preselili na Hribr v Podvežo, .… V družini je bilo pet otrok, dva 
»poba« in tri »dečle«. Ena sestra je umrla takoj po porodu, ena sestra je bila starejša od njega 
10 let, on pa je bil po starosti na sredini. Spomnil se je skromnosti, tudi  lakote, kako težko je 
bilo za zaslužek, kako je »šparal«, da je kupil parcelo na Podbregu, kjer je zdaj njegov dom, 
kako naporno in nevarno je bilo olcersko delo, ko je bilo treba še vse ročno opraviti s sekiro in 
žago amerikanko, kakšna disciplina je vladala, če si dobil delo, mladostne zagnanosti…  
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Kakih šest let je bil »olcer« pri Gozdni upravi, večino časa in do upokojitve pa zaposlen pri 
Cestni upravi.  
Za dolgo sva se pomudila z mislimi pri njegovem delu na cestni upravi. Izpostavil je, kako 
naporno je bilo delo in za delavce, kadar je bilo veliko snega, da so plug vlekli konji, včasih 
tudi po trije pari konj. Da so pomagali ljudje kar z lopatami, ko ni šlo drugače in delale tudi 
ženske z uprave, ko se je bilo treba »prebiti« po cesti, ki je bila edina vez s svetom. Veliko 
zgodb izvem o zimski službi v tistem času: o določanju konj za vleko pluga, o reševanju 
najrazličnejših težav s popravili,  kako težavno je bilo delo leta 1952 in še pozneje ob obilnem 
snegu, da je bil tudi »plugovodja« in mu v tej vlogi ni bilo »fajn«, kako je zmrzoval, ko je 
čakal, da popravijo Unimoga, … Njegova skupina je bila zadolžena za delo na cesti od mlina 
v Lučah do Solčave in Logarske doline. Ko je bilo potrebno, so si pa skupine »pomagale in 
stopile skupaj«.  
Petje je bilo in ostalo njegovo posebno veselje. Kot »Podveški pob«, tudi pozneje in do pozne 
starosti je veliko prepeval. »K' sm' prepevali na Ravni, je b'lo čut' enkrat kar štir' skupine: 
Krn'čane, k' s' peli na Metulovih njivah, Podradušane na Nadlučah, Vešane in Podvežane«.  
Manj je pa znano, da je igral tudi na citre. Pri obujanju spominov vezanih na citranje sva se 
spet zamudila dlje časa, meni pa je najbolj ostal spomin na tisti del pripovedi, ko je igral 
»hauptmanu na družabnem večeru Holzhackermarsch«. Ganjena sem bila, ko sem spoznala 
njegove lepo poslikane citre 
častitljive starosti in kako 
ljubeče in boječe se je Bine po 
mojem in hčerkinem 
prigovarjanju pri 98 letih 
starosti pripravil k igranju 
nanje in nama z Ani zaigral 
nekaj taktov. Hvala za to 
doživetje. 
Žena Kristina se je poslovila 
pred leti, doma mu zdaj 
pomaga hčerka Ani. Skupaj z 
bližnjimi, z vnuki in pravnuki 
mu je v domačem okolju lepo. 
Radi se zberejo za družinske 
praznike, še posebno za 
njegove in zapojejo. Pri svoji 
starosti še vedno bere brez 
očal. Rad posluša radio. 
Zanima ga šport na splošno, 
predvsem pa se zanima za 
nogomet, najbrž tudi po 
zaslugi pravnuka. In doda: »'Včas je b'la pa fiskultura fejst delat'. Vlcerji s' zglihali, da bi več 
zasluž'li in sm' res dost nar'dili, k' sm' sami sebe pr'ganjal'.« 
Vprašam ga, če ima kakšen nasvet za Lučane in ali nam lahko izda recept za tako vitalnost in 
starost. Modro pomolči glede nasvetov, potem se nasmeji in pritrdilno prikima, ko skupaj s 
hčerko Ani ugotovimo recept z izkušnjo iz njegovega življenja: »Radi se marjo mjit, zmer'm 
bit'dobre vol'e  in ne p'zabit' na petje in stare pjismi, k' s' tak' lepe.«  
Preden se poslovim in zahvalim za gostoljubje, mi pogled uide na slike vseh najbližjih in 
izstopajoče lep in pomirjujoč obraz žene Kristine, s stene nad mizo. Pomislim, da so pogledi 
nanje mojemu sogovorniku gotovo spodbuda in spomin na lepši del življenja. 
 

Anica Podlesnik  
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GLASILO OB ČINE LUČE 
 

Izdajatelj: Ob čina Luče, Luče 106, 3334 Luče. Telefon: 03/839-35-50, fax.: 03/839-35-51, e-mail: obcina@luce.si 
Uredniški odbor: Anica Podlesnik, Simona Funtek, Aneta Šiljar. 
Foto: Arhiv Ob čine Luče, Marija Lebar, Matevž Lenarčič, Anica Podlesnik. 
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 Lu če. Naklada: 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 8,5%. 
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4433..  LL UUČČKKII   DDAANN  
  

SSOOBBOOTTAA,,  44..  aavvgguusstt  22001122  
 

ob 07.00 PLANINSKI POHOD NA VODOTOČNO JEZERO IN DESKO – organiziran prevoz do planine Podvežak, 
pet ure hoje, malica v Planici, zbirno mesto na avtobusni postaji v Lučah. Prijave najkasneje do četrtka 2.8.2012; 
INFO in PRIJAVE: Gostilna Kmet – 03/584 41 47; TIC Luče – 031/546-267 

  

SSRREEDDAA,,  88..  aavvgguusstt  22001122  
 

ob 18.00 LUTKOVNA PREDSTAVA 'ZEMLJA JE DOBILA VROČINO' na šolskem igrišču, v primeru slabega vremena v  
dvorani Gasilskega doma  

ob 20.00 TURNIR V IGRANJU LESENIH DRUŽABNIH IGER pri Igli (postavitev in možnost igranja od 18. ure dalje) 
 

ČČEETTRRTTEEKK,,  99..  aavvgguusstt  22001122    
 

ob 09.00 TENIŠKI TURNIR (pred-kvalifikacije) pri Okrepčevalnici Logar v Krnici, INFO: Monika – 031 411 460 
ob 16.00 TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA ŽENSKE na šolskem igrišču, INFO: Tomi – 041/503-810 
ob 19.00 POSTAVITEV SKORJEVKE TER DRUŽABNI VEČER Z LJUDSKIMI PEVCI IZ LUČ pred stavbo občine 
ob 21.00 PROJEKCIJA FILMA SFINGA na šolskem igrišču, v primeru slabega vremena v dvorani Gasilskega doma 
  

PPEETTEEKK,,  1100..  aavvgguusstt  22001122  
  

ob 09.00 TENIŠKI TURNIR (nadaljevanje turnirja) pri Okrepčevalnici Logar v Krnici, INFO: Monika – 031 411 460 
ob 16.00 OTVORITEV TEMATSKE POTI pri Žagerskem mlinu v Podvolovljeku 
ob 18.00 ROKOMETNA TEKMA 'STARI – MLADI' na šolskem igrišču 
ob 21.00 ROCK ŽUR S SKUPINAMA NUDE in KAČJI PASTIRJI na prireditvenem prostoru 
  

SSOOBBOOTTAA,,  1111..  aavvgguusstt  22001122  
 

ob 08.00 TURNIR V MALEM NOGOMETU ZA MOŠKE na šolskem igrišču, INFO: Tomi – 041/503-810 
ob 09.00 SOTESKANJE V SLAPU CUC, akcijska ponudba 35€/osebo; PRIJAVE in INFO: Dolina Avantur - 051/606-410  
ob 11.00 PRIKAZ MLETJA MOKE V ŽAGERSKEM MLINU v Podvolovljeku 
ob 13.00 »VLCERSKO TEKMOVANJE« in TEKMOVANJE PREVOZNIKOV LESA na Hočevarjevi njivi 
ob 13.30 KUHANJE 'UPOKOJENSKEGA' GOLAŽA pred stavbo občine  
ob 16.00 TURNIR V ULIČNI KOŠARKI na košarkarskem igrišču, INFO: Jože – 041/944-177 
ob 18.00 SV. MAŠA Z ROGISTI V ČAST ZAVETNIKU LOVCEV SV. HUBERTU v farni cerkvi ter  
 OTVORITEV LOVSKE RAZSTAVE v lovskem domu  
ob 19.00 OSREDNJA PROSLAVA OB OBČINSKEM PRAZNIKU S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ IN 

OTVORITEV RAZSTAVE OB 100 LETNICI GASILSKEGA DRUŠTVA v dvorani Gasilskega doma 
ob 20.00 ZABAVNI VEČER Z ANSAMBLOM PEGAZ na prireditvenem prostoru  
  

NNEEDDEELLJJAA,,  1122..  aavvgguusstt  22001122  
 

ob 07.00 BUDNICA po vasi 
ob 09.00 PRITRKAVANJE iz farnega zvonika in STRELJANJE Z MOŽNARJI pri Strelarnici 
ob 10.00 SV. MAŠA S PROCESIJO V ČAST FARNEMU ZAVETNIKU SV. LOVRENCU v farni cerkvi 
ob 12.30 PRIREDITEV »OD ŠTANTA DO ŠTANTA« S PRIKAZOM STARIH OBIČAJEV IN NAVAD po vasi 
ob 14.00 PRIKAZ LOVSKEGA KRSTA S SPREMLJAJOČIM KULTURNIM PROGRAMOM pred lovskim domom 
ob 15.00 TRADICIONALNA NOGOMETNA TEKMA »SUHI – DEBELI« na Hočevarjevi njivi 
  

 
  

VVSSEE  DDNNII   PPRRIIRREEDDIITTVVEE::  
 

- OGLED SNEŽNE JAME POD RADUHO, od 900 – 1700 ; INFO: Darko Naraglav -  041/424-091, 041/413-111     
- OGLED ŽAGERSKEGA MLINA v Podvolovljeku, INFO: Franc Robnik – 031/627-288 
- MOŽNOST SPUSTA PO SAVINJI S KAJAKOM ALI RAFTOM, Kamp Šmica – (03) 584-43-30, Dolina Avantur 051/606-410 
- MOŽNOST SOTESKANJA V SLAPU CUC, INFO: Dolina Avantur 051/606-410 
- OGLED OSTALIH RAZSTAV 
 

  

OSREDNJI PRIREDITVENI PROSTOR JE POD ŠOTOROM 
 

PRISRČNO VABLJENI NA NAŠE PRIREDITVE ! 

Občina Luče v sodelovanju z društvi, krajani in  
Klubom zgornjesavinjskih študentov prireja 


