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SPOŠTOVANE LUČANKE IN LUČANI ! 
 

Leto 2013 nezadržno odhaja v zgodovino, pred vrati je novo leto, 

ki pa se ga nekako ne veselimo preveč. Marsikdo mi poreče, "da 

bi ostalo vsaj takó kot je, čeprav ni dobro". Bojimo se namreč, da 

bi lahko bilo še slabše. To pa hkrati pomeni tudi, da med ljudmi 

nekako ni več optimizma, ki smo ga imeli v izobilju pred dobrima 

dvema desetletjema, ko smo dobili svojo državo in smo bili 

prepričani, da nas čaka svetla prihodnost, ki nam ne more uiti. 

Danes je veliko Slovencev globoko razočaranih, ker so se njihova 

pričakovanja sesula v prah in pri marsikateri družini spet trka 

revščina na vrata. Kljub vsemu bo treba živeti in preživeti. 

Odtujevanje drug od drugega gotovo ni prava pot. Na srečo smo 

na podeželju glede praga revščine še malo na boljšem. Tudi solidarnost med ljudmi še živi in 

bo tudi v bodoče, v kar sem prepričan. Tako državljani, kot tudi država bomo morali ponovno 

naravnati kompas do pravih prioritet in čim prej najti pot iz krize, ki za razliko od večine 

sosednjih držav, pri nas predolgo in še kar traja. Nekaj ukrepov že gre v pravo smer, veliko jih 

bo še potrebnih. Tudi pri prevrednotenju pravih vrednot, ki so temelj zdrave družbe in so bile 

do sedaj preveč zanemarjene. Veliko težavo v prihodnje prinaša tudi centralizacija, ki jo 

država potihoma izvaja na vseh nivojih pod krinko racionalizacije. 

Pred časom je bilo s strani dela aktualne oblasti in nekaterih medijev kar precej govora o 

ukinjanju malih občin. Občine pod pet tisoč prebivalci smo bile prikazane, kot pijavke v 

sistemu. Vzporedno s to 'čistko' se je hotelo tudi spremeniti način financiranja občin, ki bi bil 

v tem primeru za večino zgornjesavinjskih občin finančno poguben, še obogatil pa bi velike 

občine. Šele hiter in usklajen odziv prizadetih občin, združenja občin ter tudi stroke, je v 

argumentiranih razpravah na različnih nivojih ustavil to rokohitrsko reformo lokalne 

samouprave. Do kdaj?! Primerljive sosednje države (Avstrija, Nemčija, Švica …) imajo 

povprečno občino manjšo, kot je naša povprečna občina. Torej ni težava v velikosti občine. V 

kolikor pa posamezne občine kršijo predpise, se prekomerno zadolžujejo, ali kako drugače 

izigravajo zakone, pa imamo za to predvidene ukrepe in sankcije, ne pa da se nas vse meče v 

isti koš. Še naprej namreč ostajamo ena od redkih občin, ki nismo zadolženi, kar je v teh 

finančno težkih časih gotovo zelo dobrodošlo. To pomeni tudi, da racionalno poslujemo in v 

okvirih možnega. Konec koncev imamo v Sloveniji dober in učinkovit sistem lokalne 

samouprave. Na posameznem zaokroženem šibkem območju gotovo ni boljšega razvojnega 

instrumenta, kot je občina. Seveda ob zavedanju, katere so sploh naloge občine … 

V drugi polovici letošnjega leta smo na naši občini prvič imeli revizijo Računskega sodišča. 

Pred nekaj dnevi je bil pregled zaključen. Končni rezultati revizije še ne bodo znani prav 

kmalu, ker je sodišče zelo zasedeno s številnimi revizijami pri različnih porabnikih javnih 

sredstev. Rečem lahko, da je bila revizija zelo korektna in poučna. Je pa na drugi strani tudi 

res, da nam je vzela kar nekaj dragocenega časa od poletja do danes, ko je predvsem čas 

izvajanja vnaprej planiranih investicij. 

Pred nami je občinsko glasilo v katerem vam med drugim predstavljamo letošnje občinske 

aktivnosti. Ne želimo vas utrujati s suhoparnimi številkami, ki jih lahko dobite na naših 

spletnih straneh. Zapisniki odborov in sej Občinskega sveta ter seveda proračun občine in še 

marsikaj, je vsem dosegljivo na naši spletni strani www.luce.si in podstraneh. Ta številka 

občinskega glasila je opremljena z veliko fotografijami, ki povedo več, kot veliko besed. Ob 

njih se boste lahko spomnili na letošnji lučki dan, pa tudi na izjemno uspešno organizirane in 

obiskane zimske in poletne igre med zaselki, ki prepričljivo dokazujejo, da kraj živi. 
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Prav tako v glasilu predstavljamo letošnje občinske nagrajence, ki si nedvomno zaslužijo našo 

pozornost in tovrstno zahvalo. 

Na obisku smo bili pri dveh nadvse zanimivih občanih, ki jih bomo lahko še bolje spoznali. 

Privilegij redkih posameznikov, ki izkazujejo odličnost na svojem področju boste spoznali pri 

treh naših mladih občanih, ki so se še posebej izkazali in bili nagrajeni na svojih področjih. 

Poleg lanskih novembrskih poplav, ki so povzročile veliko škode po celotni občini in nam v 

začetku tega leta narekovale aktivnosti povezane s sanacijskimi deli, je našo občino v tem letu 

prizadela še ena nesreča. V avgustu je cela Slovenija preko velike medijske podpore 

spremljala aktivnosti ob velikem požaru v Rogatcu, ki je več dni grozil, da bo ušel izpod 

nadzora. V članku boste lahko podrobno spoznali kronologijo dogajanja podprto s slikovnim 

materialom. Izkoriščam priliko za ponovno zahvalo vsem gasilcem, slovenski vojski, 

gozdarjem in ostalim prizadevnim posameznikom, ki ste po svojih močeh pripomogli, da se je 

zgodba dokaj srečno končala. 

V sklopu izvajanja državne investicije protipoplavnih ukrepov na sotočju Savinje in Lučnice 

je bila kljub precejšnjim težavam, v letošnjem letu opravljena glavnina del, ki bo tako spodnji 

del Luč dolgoročno zaščitila pred poplavami v tem delu. Projekt je sofinanciran iz EU 

sredstev. Sotočje Savinje in Lučnice in območje dolvodno tako daje povsem novo in veliko 

bolj varno podobo, kar lahko vidimo na koncu glasila v fotogaleriji. Je pa to hkrati priložnost 

za nove prostorske rešitve tega prostora, ki bodo Lučam in Lučanom lahko nudile novo 

priložnost za prihodnost. Dokončna protipoplavna zaščita celotnih Luč pa bo zagotovljena, ko 

bo zgrajen tudi nasip ob Savinji višje od sotočja s Strugo, kar pa je projektno predvideno z 

izgradnjo obvoznice v okviru sprejetega državnega prostorskega načrta. Trenutno je 

nadaljevanje gradnje obvoznice ustavljeno, ker ni sredstev v državnem proračunu. Je pa bil s 

strani ministrstva dan jasen namig, da se bomo tudi v kraju morali dokončno odločiti kako 

naprej, ko bodo finančna sredstva na voljo. 

Na Zgornji vasi smo zaključili projekt gradnje pločnikov, parkirišč, tržnice in ostale 

infrastrukture. Cela glavna ulica je tako dobila novo, sodobno in funkcionalno podobo. Upam, 

da bomo čim prej osvojili tudi nova pravila igre glede novih dejstev v prostoru ter se navadili 

pravilnega parkiranja na za to predvidenih parkiriščih in ne bo za to potrebno angažirati 

skupne redarske službe. 

Izvedli smo razpis za triletni projekt odmere tistih občinskih cest, ki še niso odmerjene. Tako 

bomo dolgoročno geodetsko uredili kategorizirane občinske ceste. V doglednem času bi jih 

radi uredili tudi lastniško. Tudi na tem področju orjemo ledino v širšem prostoru. 

Letos smo se aktivno vključili v portal MojaObčina.si, ki je namenjen obveščanju občanov o 

aktualnih dogodkih in lokalnih novicah, ponuja pa tudi zanimive avdio in video vsebine ter 

prinaša še druge pomembne lokalne informacije, ki jih občanke in občani iščemo na spletu. 

Vse obiskovalce portala vabimo, da izkoristijo priložnost in se aktivno vključijo k oblikovanju 

vsebin in soustvarjanju novega medija. V prihodnjem letu nameravamo občinsko glasilo 

pripravljati s pomočjo prispevkov, objavljenih na omenjenem spletnem portalu. Tako bo 

lahko tudi natisnjena informacija hitreje dosegla svoje bralce, z bolj svežimi informacijami pa 

bo možno na enostavnejši način in pogosteje izdajati občinsko glasilo. V kolikor bo stvar 

zaživela, je pred nami zadnja izdaja občinskega glasila po starem. 

Kljub številnim investicijam pa še vedno 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. 

Božičnega miru in veliko optimizma, zdravja in sreče v letu 2014 vam želim! 
  

Župan Ciril Rosc 
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Preko pet mostov 
 

V letošnjem letu smo zaključili 

večletni projekt Preko pet mostov. 

Skupna vrednost projekta je znašala 

650.000 €. Od tega smo s strani 

Evropske unije, Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in Republike 

Slovenije na razpisu prejeli nekaj več 

kot 438.000 € nepovratnih sredstev. 

V okviru projekta so bile izvedene 

naslednje investicije: 

- pokrito parkirišče z zunanjo ureditvijo 

 pred občino, 

- ureditev pločnika na zgornji vasi skupaj 

z obnovo komunalne infrastrukture, 

- ureditev parkirišča za gostilno Kmet, 

- ureditev pokritega parkirišča s tržnico, 

- ureditev avtobusnih postaj v Lučah, 

- ureditev javne razsvetljave ob regionalni cesti, 

- zasaditev in ureditev tematske poti okrog Luč. 

 

Ureditev parkirišč za blokom Luče 105 

Letos smo dokončno uredili tudi 

parkirišča za objektom samopostrežne 

trgovine. V okviru projekta smo v 

dogovoru z lastnikom trgovine 

prestavili dostavno rampo za trgovino 

na severno stran objekta.  Na ta način 

se je prostor zadaj za trgovino sprostil 

in smo ga lahko namenili za ureditev 

parkirišč. Skupna vrednost investicije 

znaša nekaj manj kot 42.000 €. 

Z zaključkom projekta Preko pet 

mostov, so Luče tako dobile podobo, ki 

je bila idejno zasnovana že v letu 2008. Namesto neurejenih parkirišč, neurejenega parkiranja 

in praktično brez javne razsvetljave, imamo danes na 'Zgornji vasi' poleg urejene 
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infrastrukture na voljo kar 85 urejenih parkirišč. Pred kratkim se je s strani Direkcije za ceste 

še preplastila asfaltna prevleka regionalne ceste, tako da je ta del Luč sedaj dobil končno 

podobo. 

V kolikor bodo v prihodnje še potrebe po dodatnih parkiriščih, bi jih bilo možno še precej 

urediti na 'placu' nad križiščem za Podvolovljek. Tam smo pred leti že poskušali zgraditi 

parkirišča, vendar z upravljavci zemljišča nikakor nismo našli skupnega jezika. Dobili pa smo 

zagotovilo, da bo odločitev drugačna, ko se bo izkazalo, da z ureditvijo pločnikov in parkirišč 

v Lučah mislimo resno. 

 

Posodobitev občinskih cest 

V okviru letošnjih posodobitev cest so bile asfaltirane naslednje ceste: javna pot Obcir in 

javna pot Selišnik v Podvolovljeku ter lokalna cesta Florjan-Arničev vrh-Krnica na odseku 

Mlačnik-Robnik ter še krajši odsek pri Zgornjem Zavratniku. Skupna dolžina na novo 

asfaltiranih cest v letošnjem letu tako znaša 3,3 km, skupna vrednost investicije pa 285.000 €. 

V to ceno so zajete tudi odbojne ograje. Na vseh teh cestah je bil položen enoslojni asfalt v 

debelini 6 cm. 

 

Intervencijski ukrepi po poplavah iz novembra 2012 

V okviru intervencijskih ukrepov po lanskih poplavah smo v letošnjem letu v večini sanirali 

škodo na občinski infrastrukturi, predvsem na občinskih cestah. Med večjimi stroški sanacije 

so bili: sanacija ceste odcep Riher v vrednosti 24.900 €, lokalne ceste Logarski most-Miklavc-

Duple v vrednosti 37.800 € in še usada na cesti Mlinar-Suhodolnik v vrednosti 24.600 €. Za 

prvi dve sanaciji smo pridobili skupaj 61.700 € nepovratnih sredstev za ukrepe po poplavah. 

Poleg tega so bili zgrajeni še razni podporni zidovi in manjše sanacije na ostalih občinskih 

cestah. Skupaj smo za te ukrepe letos porabili približno 150.000 €. Po lanskih poplavah je 

ostalo še kar nekaj nesanirane škode na vodotokih. Sanacija vodotokov pa žal ni v naši 

pristojnosti, zato jih občina sama ne more sanirati. Ob vodotokih lahko izvajamo dela le, v 

kolikor se izvajajo v sklopu sanacije ceste. Na podlagi veljavne zakonodaje je sanacija 

vodotokov namreč v domeni države. To dejstvo pa je za občane včasih težko razumljivo.  

 

Izgradnja nadstreškov na avtobusnih postajah 

V letošnjem letu smo pristopili k preureditvi avtobusnih postaj in sicer tistih, kjer je največ 

uporabnikov. V okviru tega projekta v teh dneh zaključujemo obnovo štirih nadstreškov ob 

regionalni cesti v skupni vrednosti nekaj več kot 20.000 €. Obnovljene avtobusne postaje 

bodo oblikovno poenotene s sosednjo občino Ljubno. 

 

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja 

V letošnjem letu se je končala gradnja odprtega širokopasovnega omrežja za 

telekomunikacije, na kratko imenovanega GOŠO. To je bil projekt več občin Zgornje 

Savinjske doline in tudi širše. Nosilka projekta je bila Občina Mozirje. Vrednost projekta je 

letu 2013 znašala 122.953 €. Projekt je bil v celoti financiran iz razpisnih sredstev, vključno z 

DDV. Z izgradnjo omrežja sta se na območju Občine Luče postavila dva sprejemno-oddajna 

stolpa, eden v Raduhi in drugi v Podvolovljeku. Izvajalec del je bilo podjetje Iskra sistemi. Z 

izgradnjo omrežja se je vzpostavil sistem, ki sedaj omogoča daljinski dostop do 

širokopasovnega omrežja tudi za področja v občini, kjer sedaj to ni bilo možno – t.i. bele lise.  
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Izgradnja silosa za gramoz 

 Tik pred zaključkom so dela prenove dotrajanega 

silosa za pesek za posipanje občinskih cest pri 

Pavliču. Objekt je sedaj zgrajen tako, da se 

gramoz dovaža in odvaža s spodnje strani. 

Zaradi tega smo lahko nov objekt glede na 

prejšnjega precej znižali, tako da z regionalne 

ceste skoraj ni viden. S tem se je izboljšala tudi 

prometna varnost na regionalni cesti, s katere se 

je prej polnil silos. Vrednost investicije znaša 

15.000 € in se v celoti pokriva iz občinskega 

proračuna. 

 

 

 

 

Izgradnja zbirnega centra za odpadke 

Skupaj z občinami Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Solčava smo na območju nekdanjega 

odlagališča odpadkov v Podhomu v letošnjem letu zgradili zbirni center za ravnanje z 

odpadki. Delež Občine Luče pri izgradnji je znašal približno 85.000 €. Izgradnja zbirnega 

centra je bila pogoj, da smo lahko pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov. Cena zbiranja in 

odvoza odpadkov se je z novim načinom zbiranja sicer povečala, vendar pri tem ni bilo druge 

možnosti. V preteklosti je bila cena zbiranja in odvoza odpadkov več kot desetletje 

nespremenjena, ker povišanja cene država ni dopuščala. Poleg tega se sedaj odpadki vozijo na 

odlagališče v Celje. Občina je tako v zadnjih letih neposredno iz proračuna sofinancirala 

zbiranje in odvoz odpadkov. Od letos, ko je bila cena ponovno sproščena, pa sofinanciranja iz 

občinskega proračuna več ni. 

 

Obnova hiše na Produ in izgradnja nadstreška 

Na Produ v Krnici je v gradnji cestni silos - nadstrešek, ki bo namenjen hranjenju 

komunalnega vozila – traktorja ter preostalih priključkov. Vrednost investicije je 27.000 €. 

Ob tem je predvidena tudi obnova strehe in notranjosti hiše. 

Skupna vrednost investicije bo cca 50.000 €. Ker je zaključek 

investicije odvisen tudi od vremenskih razmer, se bo 

predvidoma premaknil v naslednje leto. 

 

Obnova kapelice pri Poberinu 

V teku je obnova neogotske kapelice na Spodnji vasi. Kapelica 

je bila že več let v zelo slabem stanju. Po posvetovanju z 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine smo določili obseg 

obnove in pridobili tudi njihovo soglasje. Skupna vrednost 

obnove bo znašala cca 25.000 € in bo predvidoma zaključena v 

začetku naslednjega leta. 
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Nakup gozdarske koče 

V letošnjem letu smo realizirali odkup gozdarske koče ob jezu na Savinji. Že v preteklosti se 

je večkrat predvideval odkup koče, vendar ni bilo nikogar, ki bi skrbel, da bi objekt potem 

naprej živel. Društvo upokojencev je letos izrazilo željo, da bi to gozdarsko kočo uporabljalo 

za svoje potrebe in ji hkrati dodalo tudi vsebino v smislu ohranjanja gozdarske tradicije ter 

skrbelo za objekt. Vrednost investicije je bila 10.500 €. 

 

Postavitev igral na sotočju v 'parku' 

Na sotočju Savinje in Lučnice se ureja otroško igrišče z igrali. Zaradi predvidenega 

nadaljevanja izvedbe 2. faze protipoplavnih ukrepov smo z izgradnjo igrišča čakali, da bi se 

prej izvedla najnujnejša dela, če bi se navedeni prostor morebiti uporabljal ob gradnji. Konec 

letošnjega leta smo nabavili igrala, njihova postavitev pa se bo izvedla v letu 2014, ko se bo 

tudi dokončno uredilo igrišče in bo istočasno znano, kakšna bo dinamika izvedbe 2. faze 

protipoplavnih ukrepov nad mostom čez Savinjo. 

 

Zamenjava občinskega avtomobila 

Občina Luče je imela že skoraj desetletje v lasti manjše službeno vozilo Hyundai Getz. Za 

nadaljnjo varno uporabo pa bi morali na vozilu izvesti večje posege, ki bi presegali vrednost 

vozila. Zaradi razgibanosti območja občine so izkušnje pokazale, da bi potrebovali avto s 

pogonom na vsa štiri kolesa. Dodatno so nas v tem prepričanju utrdile še lanskoletne poplave 

in letošnji požar na Rogatcu. 

Odločili smo se za nakup testnega vozila Škoda Yeti, ki ga bo za svoje potrebe lahko 

uporabljala tudi civilna zaščita. Vrednost investicije je znašala cca 22.000 €.  



- 8 - GLASILO OBČINE LUČE 
 

 
 

  

NN AA GG RR AA JJ EE NN CC II   OO BB ČČ II NN EE   LL UU ČČ EE   VV   LL EE TT UU   22 00 11 33   

 

ZZ LL AA TT OO   PP LL AA KK EE TT OO   OO BB ČČ II NN EE   LL UU ČČ EE   jj ee   pp rr ee jj ee ll oo   

KK UU LL TT UU RR NN OO   UU MM EE TT NN II ŠŠ KK OO   DD RR UU ŠŠ TT VV OO   RR AA DD UU HH AA   LL UU ČČ EE   

zz aa   66 00   ll ee tt   aa kk tt ii vv nn ee gg aa   ii nn   oo rr gg aa nn ii zz ii rr aa nn ee gg aa   dd ee ll oo vv aa nn jj aa   
  

10. junija 2013 je minilo 60 let od ustanovitve KUD Raduha Luče. KUD Raduha Luče, pa 

tudi Lučani nasploh, smo najbolj znani po ljudskem petju. Vsa leta delovanja društva so bili 

organizirani različni pevski sestavi, ki so popestrili marsikatero prireditev v kraju, pa tudi 

drugod. Moški pevski zbor KUD Raduha Luče še danes ohranja značilno šestglasno ljudsko 

petje "na črez", po čemer so naši pevci edinstveni in znani širom naokrog. Svoje delo so 

obogatili tudi z izdajo zgoščenke z naslovom 'Nocoj je en fajn večer'. V okviru društva so 

delovali tudi mešani pevski zbori. Znana in uspešna je bila Viva la musica, ki je dosegala 

dobre rezultate na različnih tekmovanjih. V zadnjem času je zelo uspešen Oktet Žetev, ki prav 

tako na različnih tekmovanjih dosega izredne 

uspehe in s tem po vsej Sloveniji širi dobro 

ime našega kraja. 

Pred leti je bila aktivna tudi folklorna skupina, 

v okviru društva pa občasno deluje tudi 

dramska sekcija. Kar nekaj iger, predvsem 

komedij, je bilo odigranih na domačem odru, 

z domačimi igralci. 

KUD Raduha Luče je tesno povezano z OŠ 

Blaža Arniča Luče. V šoli delujejo trije pevski 

zbori, otroški in mladinski zbor sta v zadnjih 

letih dosegala zlata priznanja na državnem 

tekmovanju v Zagorju. Iz šole pa prihajajo 

tudi uspešni lutkarji, ki znajo s svojo 

dejavnostjo navdušiti mlade in stare in so za 

svoje marljivo delo prejeli tudi zlato 

priznanje. 

V društvu so zadnja leta aktivne perice, ki 

znajo na vaškem perišču prikazati pranje 

perila nekoč in tako obogatiti etnografske 

prireditve v kraju. 

Članice KUD Raduha Luče že več let pripravljajo različne tematske razstave, ki so vsako leto 

postavljene na ogled ob Lučkem dnevu. 

V vseh letih delovanja je bilo kulturno društvo tisto, ki je ustvarjalo različne prireditve, vabilo 

v naš kraj tudi druge pevske, gledališke ali plesne sestave in tako skrbelo za kulturni razvoj 

kraja in njenih prebivalcev. 

Svojo aktivnost in voljo do kulturnega razvoja kraja so prikazali na prireditvi ob obletnici 

društva, ki je bila 8. junija v kulturni dvorani, kjer so različni pevski sestavi, lutkarji, plesalci 

ter dramski igralci dokazali, da je delo kulturnikov raznoliko ter skrbno načrtovano. 

V zahvalo za vso njihovo opravljeno delo in za vse uspehe v 60. letih delovanja se je Občina 

Luče javno zahvalila in oddolžila Kulturno umetniškemu društvu Raduha Luče s podelitvijo 

najvišjega občinskega društvenega priznanja Zlate plakete Občine Luče. 
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Planinsko društvo Luče letos praznuje šestdeset let svojega delovanja. Ustanovljeno je bilo 

leta 1953 kot Planinsko društvo Luče-Solčava s sedežem v Solčavi. Leta 1955 je društvo 

prevzelo v upravljanje Kočo na Loki in leto kasneje postalo samostojno društvo. Društvo je 

bilo vseh šestdeset let aktivno v kraju. Ves čas delovanja je vzorno skrbelo za Kočo na Loki, 

kar lahko potrdijo  številni zadovoljni obiskovalci, ki lahko zaradi sprotnega vzdrževanja 

danes bivajo v sodobno urejeni koči. V preteklosti je društvo skrbelo tudi za Kočo pri Igli. V 

teh dveh kočah so zaposlovali do štiri ljudi. 

Planinsko društvo je ekološko usmerjeno, o čemer priča elektrifikacija Koče na Loki s 

fotovoltaiko. Bili so med prvimi, ki so v naših Alpah postavili čistilno napravo. 

V društvu deluje markacijski odsek, ki skrbi za poti v pogorju Raduhe in Rogatca. Posebno 

pozornost namenjajo tudi mladim. Že od leta 1958 mladi planinci obiskujejo planinske tabore, 

ki so bili v začetku delovanja na Loki, danes pa mladi planinci skupaj s prijatelji Savinjskega 

meddruštvenega odbora taborijo po različnih alpskih dolinah in obiskujejo vrhove Alp in 

Karavank. 

Društvo organizira tudi smučarsko 

tekmovanje. Najbolj pa so obiskani 

izleti, ki jih društvo organizira vsako 

leto od marca do oktobra. Izletniška 

dejavnost se vsako leto začne z 

Zimskim Arničevim pohodom na 

Raduho, ki je bil letos že 23. po vrsti, 

pohodno sezono pa zaključijo oktobra. 

Med letom je nekaj lažjih izletov in 

nekaj zahtevnih tur, ker želijo ustreči 

vsem planincem. 

V PD Luče je včlanjenih 167 članov - 

domačinov, od tega 25 srednješolcev in 

35 osnovnošolcev. Društvo sodeluje s 

Planinsko zvezo Slovenije, s Savinjskim 

MDO-jem, vzorno je tudi sodelovanje z 

Občino Luče. 

Planinsko društvo Luče se trudi za 

ohranjanje planinske dejavnosti, ki je v 

današnjem času pomemben dejavnik 

aktivnega preživljanja prostega časa, 

sprostitve, druženja, razvijanja 

humanosti ter srčne kulture.  

Zaradi vsega zgoraj naštetega smo se 

Planinskemu društvu Luče javno 

zahvalili in oddolžili s podelitvijo 

Priznanja Občine Luče. 
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V juniju 2013 sta Jaka in Bernarda Matijovc končala 

obnovo Juvanove hiše, ki je razglašena za kulturni 

spomenik lokalnega pomena in sodi med najstarejše hiše 

na območju občine Luče. Hiša je nadstropna zidana stavba 

in je nastala konec 18. stoletja. Posebnost je njena 

arhitekturna členitev. Prostorska razporeditev pa je 

značilna za baročne hiše. 

Po smrti zadnjega prebivalca hiše je le-ta propadala. Pred 

nekaj leti pa sta se Jaka in Bernarda odločila, da bosta hišo 

obnovila in ji povrnila nekdanjo podobo in veličino. 

Verjetno se tedaj nista niti zavedala, kaj vse zahteva 

obnova takšnega spomenika. To potrjujejo tudi Jakove 

besede, ko je na otvoritvi hiše dejal, da je bilo včasih lažje, 

kajti hišo si pričel takoj graditi, sedaj pa je potrebno najprej 

gore papirjev, da lahko nato pričneš z gradnjo. 

Obnova kulturnega spomenika je nekajkrat zahtevnejša kot 

gradnja novega objekta. Za to je potrebno veliko poguma, železne volje in ne nazadnje tudi 

finančnih sredstev. V času krize je še toliko težje zagotavljati sredstva za obnovo kulturnih 

spomenikov. Obnovljena Juvanova hiša nam je danes lahko vsem v ponos. 

V zahvalo za ves trud, ki sta ga vložila v obnovo Juvanove hiše, se je Občina Luče javno 

zahvalila in oddolžila Bernardi in Jaku Matijovcu s podelitvijo Priznanja Občine Luče.  
  



GLASILO OBČINE LUČE - 11 - 
 

 

PP RR II ZZ NN AA NN JJ EE   OO BB ČČ II NN EE   LL UU ČČ EE   

jj ee   pp rr ee jj ee ll   

FF RR AA NN CC   GG RR AA CC UU NN   

zz aa   dd oo ll gg oo ll ee tt nn oo   aa kk tt ii vv nn oo   dd ee ll oo   vv   šš tt ee vv ii ll nn ii hh   dd rr uu šš tt vv ii hh   ii nn   

KK rr aa jj ee vv nn ii   ss kk uu pp nn oo ss tt ii   
 

Franc Gracun, rojen 14.11.1927, s stalnim prebivališčem v Podveži 51, je med krajani znan 

kot skromen, pošten in ne nazadnje tudi priljubljen občan. Kot mlad fant je okusil grozote 

vojne, saj se je tudi sam kot sedemnajstletnik aktivno vključil v NOB. Po vojni je nadaljeval z 

aktivnim delom, najprej kot predsednik mladine, na kateri je slonela takratna obveznost za 

obnovo domovine. 

Ko se je v Lučah zaposlil kot gozdar, se 

je aktivno vključil v delo krajevnih 

organizacij, ki so skrbele za razvoj 

kraja. Poseben čut je imel do socialnih 

problemov, ki jih v tistih časih ni bilo 

malo. Zato je aktivno sodeloval pri delu 

Krajevne organizacije rdečega križa. 

Opravljal je pomembne funkcije v 

takratni krajevni skupnosti, saj jo je dva 

mandata vodil tudi kot predsednik. 

Delo na tem področju je bilo za tiste 

čase specifično. Veliko je bilo potrebno 

organizacijskih sposobnosti, saj je 

največ dela slonelo na prostovoljni 

bazi, investicije pa so bile povezane 

predvsem s prostovoljnimi prispevki 

krajanov. 

Vseskozi je tudi član domače lovske 

družine, kjer je opravljal razne 

pomembne funkcije. Dva mandata je 

bil tudi starešina lovske družine. 

Posebej pa se vseskozi in aktivno 

vključuje v delo Krajevne organizacije 

združenja borcev za vrednote narodno 

osvobodilnega boja Luče. Še sedaj, 

kljub častitljivim letom, opravlja 

funkcijo tajnika. Na tem področju ima 

posebno skrb za obeležja padlih 

borcev, ki jih na območju občine Luče 

ni malo. 

Zaradi vsega zgoraj naštetega smo se 

Francu Gracunu javno zahvalili in 

oddolžili s podelitvijo Priznanja Občine 

Luče. 
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Janez Veninšek se je po končanem šolanju za učitelja fizike in tehničnega pouka zaposlil v 

Osnovni šoli Luče in tam na raznih področjih delil svoje znanje številnim generacijam 

učencev te šole. Bil je znan kot vesten pedagog, tudi od učencev je zahteval delo in red. 

Vzgojil je vrsto generacij, ki danes opravljajo pomembne naloge v naši družbi. Dolgo je bil 

namestnik ravnatelja šole. Za svoje delo v pedagoškem poklicu je prejel številne nagrade in 

priznanja, med drugim tudi Šilihovo plaketo. Dolga leta je na šoli vodil fotokrožek, 

konstruktorstvo ter poklicno usmerjanje. Prav tako je uspešno vodil prometni krožek in pod 

njegovim mentorstvom je leta 1993 učenec 

Peter Funtek osvojil prvo mesto na 

državnem tekmovanju. 

Poleg svojega pedagoškega udejstvovanja 

je bil dolga leta aktiven v takratni 

Krajevni skupnosti Luče. Že leta 1965 je 

vodil odbor za nabavo prvega šolskega 

avtobusa za šolarje iz Podvolovljeka. Prav 

tako se je zelo angažiral že na začetku 

uvajanja TV-signala v Lučah pred 

petdesetimi leti. Ob gradnji TV- 

pretvornikov je bil vedno med 

najaktivnejšimi, saj je nastopal kot 

predsednik gradbenih odborov pri gradnji 

le-teh. S svojim tehničnim znanjem je 

velikokrat pripomogel k hitrejšemu in 

učinkovitejšemu delu na tem področju, saj 

je znano, da so bile zahteve takratne RTV 

Ljubljana v določenih primerih tako 

nemogoče, da bi marsikdo z gradnjo 

velikokrat omagal. Tako pa je bil odločen 

pogajalec s tehničnimi službami RTV, 

dober organizator med krajani, ki so 

morali opraviti nešteto udarniških ur in 

zbirati prostovoljne prispevke za opremo.  

V Lučah smo bili med prvimi v 

Zgomjesavinjski dolini, ki smo pristopili 

k izgradnji kabelskega sistema za sprejem 

TV-signala. Tudi pri tej akciji se je 

aktivno vključil v odbor za izvedbo in ga 

vodil kot predsednik. Zadana naloga pa je bila za tiste čas več kot uspešno izpeljana. 

Vseskozi je bil tudi velik ljubitelj fotografije in ni malo njegovih posnetkov, ki ohranjajo delo 

in dosežke občanov Luč v ne tako oddaljeni preteklosti. 

Zaradi vsega njegovega dela smo se Janezu Veninšku javno zahvalili in oddolžili s podelitvijo 

Priznanja Občine Luče.  
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Drugi vikend v avgustu je bil tudi letos rezerviran za tradicionalni, že 44. Lučki dan, ki ga 

pripravlja Občina Luče v sodelovanju z lokalnimi društvi 

in krajani. Celoten program prireditve je bil sestavljen iz 

številnih etnografskih, kulturnih in športnih dogodkov, ki 

so se zvrstili med 3. in 11. avgustom 2013. 

V sklopu dogajanja sta bila za vse ljubitelje 

pohajkovanja po alpskih vršacih izvedena dva planinska 

pohoda. V organizaciji Planinskega društva Luče je 

potekal pohod na planino Loka pod Raduho, Gorniški 

klub pa je pohodnike popeljal na potepanje po 

Dleskovški planoti in na vrh Križevnika. 

Slavnostno praznovanje občinskega praznika se je 

pričelo na kulturni proslavi s podelitvijo občinskih priznanj in nadaljevalo z otvoritvijo 

razstave ob 60-letnici Kulturnega društva Luče in Planinskega društva Luče. Za lep zaključek 

večera so s svojim koncertom poskrbeli člani okteta Žetev in ansambel Golte.  

Na Lučkem dnevu ni manjkalo niti športnih prireditev. Pri Gričarju je preko celega tedna 

potekal nogometni kamp za otroke, Rekreativno društvo Log pa je z organizacijo različnih 

turnirjev poskrbelo 

tako za teniške 

navdušence, kot tudi 

za pristaše balinanja in 

odbojke na mivki. 

Tudi dogajanje na 

šolskem igrišču je bilo 

ob koncu tedna precej 

pestro. Na rokometni 

tekmi so se pomerili 

stari proti mladim, pri 

obvladovanju žoge na 

turnirju v malem nogometu so se lahko preizkusile tako moške kot ženske ekipe, ekipe trojk 

pa so tekmovale v igri pod košem na vsakoletnem Streetball turnirju.  

V petek je na prireditvenem prostoru potekal že tradicionalni Rock žur s skupino Tabu. 
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Na Hočevarjevi njivi je potekalo tradicionalno »Vlcersko 

tekmovanje«, ki ga že vrsto let pripravlja nazarska območna 

enota Zavoda za gozdove Slovenije skupaj s Savinjskim 

gozdarskim društvom. Tekmovalci in tekmovalke so 

pokazali svoje znanje pri obvladovanju motorne žage v petih 

različnih tekmovalnih disciplinah, uvrstitev pa je odločala 

tudi o udeležbi na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni.  

Sobotni kulturni program je minil v znamenju ljudskih 

pevcev in godcev, ki so se 

zbrali na zgornji vasi in 

pričarali prijetno vzdušje s 

pripovedovanjem zgodb in z 

zanimivimi prigodami ter s 

prepevanjem domačih pesmi. 

Ob večernih urah se je 

dogajanje preselilo na 

osrednji prireditveni prostor, kjer je obiskovalce do poznih nočnih ur zabaval ansambel 

Zupan. 

Nedeljsko jutro se je pričelo z budnico Godbe Zgornjesavinjske doline. Po maši s procesijo, ki 

so jo spremljali streli iz možnarjev izpred Strelarnice, je 

sledila prireditev »Od štanta do štanta« s prikazom starih 

običajev in domačih izdelkov. Ogledati si je bilo možno 

delo peric na vaškem perišču, pletenje košev in štrikov, 

predenje volne in polstenje – filcanje, prešanje mošta na 

stari preši, unikatne lokalne izdelke iz lesa, 

čebelarsko opremo in medene pridelke, na 

štantih pa je bila na voljo tudi pestra izbira 

različnih jedi in domačih kulinaričnih dobrot.  

Ob tej priložnosti velja posebna zahvala vsem 

društvom in občanom, ki ste kakor koli 

pripomogli k uspešni organizaciji in izvedbi 

prireditve in hkrati lepo vabljeni k sodelovanju 

in soustvarjanju 45. Lučkega dne prihodnje 

leto. 
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Sušno obdobje, ki je zaznamovalo tudi letošnje leto, je za sabo prineslo dobro poznano 

nevarnost – zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Po nevihtni noči je 10. avgusta 

2013 ob 2.33 Regijski center za obveščanje Celje sprejel klic občana o gozdnem požaru na 

zahodnem pobočju 

Velikega Rogatca, ki slovi 

po svoji nedostopnosti in 

krušljivem terenu. Po 

vsebini prijave je bilo 

ugotovljeno, da gre za 

požar na izjemno 

nedostopnem pretežno z 

iglavci poraslem terenu v 

skalnih pečeh na 

nadmorski višini med 

1.300 in 1.500 metri. Po 

pregledu terena s strani 

PGD Luče je bilo glede na 

razmere povsem jasno, da 

v nočnem času aktivnosti 

zaradi terena niso mogoče, 

tekom dneva pa bo pri 

gašenju potrebna tudi pomoč helikopterja. Ob svitu so se pričele nadaljnje aktivnosti, zlasti v 

zvezi s pregledom požarišča. Za pomoč pri delu s helikopterjem za gašenje in logistiko so bili 

na zahtevo vodje intervencije aktivirani še gasilci PGD Okonina, s katerimi so lučki gasilci v 

Podvolovljeku postavili bazen za zajemanje vode, ki so ga s pomočjo motorne brizgalne 

polnili iz bližnje Lučnice.  

Posadki je s helikopterjem kljub trudu in prizadevanjih uspelo požar le omejiti in preprečiti 

nadaljnje širjenje, nato pa so 

gašenje zaradi pomanjkanja 

goriva morali prekiniti. Požar 

je zajemal območje 

varovanega gozda in ni 

ogrožal objektov, bi pa se 

lahko obsežno razširil na 

gospodarski smrekov gozd in 

prešel v krošnje. V naslednjih 

dneh se je požar kljub 

izjemnemu trudu in naporu 

številnih gasilcev, tudi iz 

sosednjih društev ter pomoči 

helikopterjev, zaradi 

močnega vetra ponovno 

razgorel in razširil proti vrhu Rogatca ter preko grebena po pobočju navzdol proti Gornjemu 

Gradu. Termika in toplota požarnih plinov je sicer večinoma talni in podtalni požar zaradi 

naklona pobočja občasno prenesla v krošnje. Težav pri omejevanju požara ni povzročalo 

pomanjkanje vode, tehnike ter ljudi, temveč zlasti izjemno nedostopen, zaradi padajočega 

kamenja in skal zelo nevaren teren ter občasno močan veter. Skupna površina požarišča je 
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dosegla okrog 17 hektarjev. Gasilci iz PGD Luče in PGD Solčava, usposobljeni za gašenje v 

visokogorju, so uspeli teren prekopati in tako povsem omejiti širjenje požara. Nato pa so 

pričeli s prekopom terena na grebenu gore v smeri iz juga proti severu, da bi preprečili 

ponoven preskok ognja. 

Na zahodni strani so 

širjenje v bočnih smereh 

in po pobočju navzgor 

omejevali helikopterji z 

odmeti vode, na spodnjem 

delu pa so bili za pomoč 

poleg domačih gasilcev 

aktivirani še gasilci 

sosednjih PGD. Tudi s 

pomočjo dežja je bil požar 

v naslednjih dneh končno 

le pogašen. Prizadevni 

gasilci so še več dni redno 

pregledovali teren, iskali 

morebitna preostala 

žarišča ter kontrolirali njihovo sanacijo. Intervencijo je vse dni izjemno požrtvovalno in 

korektno vodil poveljnik domačega PGD Luče Tomaž Funtek. V veliko pomoč pa so mu bili 

poveljnik gasilske zveze Zgornjesavinjske doline Mozirje Slavko Bric ter pomočnik 

poveljnika GZ ZSD Gregor Križnik. Izpostaviti velja tudi zelo dobro in korektno delo ReCO 

Celje, CORS in odgovornih za odobritev helikopterjev za gašenje na URSZR ter v poveljstvu 

SV, prav tako pa tudi štaba CZ Občine Luče, ki je skrbel za prehrano in pijačo sodelujočih ter 

zaposlenih iz Zavoda za gozdove OE Nazarje. 
 

Glede na trajanje intervencije in obseg požara 

je bil po velikem požaru na Mozirski planini 

(leta 1950) ta največji požar v naravnem 

okolju na območju Zgornje Savinjske doline. 

Glede na dane razmere in izjemno težak teren 

je bila intervencija uspešna, saj je bil glavni 

cilj – omejitev požara in preprečitev preskoka 

ognja iz varovanega v gospodarski gozd 

dosežen. Zaradi nedostopnosti in vremenskih 

razmer bi bilo čas posredovanja nemogoče 

skrajšati. Prav tako brez izdatne pomoči 

helikopterjev za gašenje in truda njihovih 

posadk požara ne bi uspeli obvladati, ne glede 

na sile na tleh in njihovo požrtvovalnost. 

Sodelujoče posadke iz 151. Helikopterske 

eskadrilje Slovenske vojske so svoje delo na 

požarišču opravile z odliko! Gasilska vozila 

so na požarišče prepeljala 400m
3
 vode za 

gašenje, približno toliko so jo odvrgli tudi z 

helikopterji. Iskrena hvala vsem gasilcem za 

izjemno opravljeno delo v intervenciji ob 

gozdnem požaru na Rogatcu! 
 

Povzeto po članku v reviji Gasilec
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Spletni portal MojaObčina.si je namenjen obveščanju občanov o aktualnih dogodkih in 

lokalnih novicah, ponuja pa tudi zanimive avdio in video vsebine ter prinaša še druge 

pomembne lokalne informacije, ki jih občanke in občani iščejo na spletu.  

V portal se je vključila tudi Občina Luče, ki je v sodelovanju s podjetjem Prims d.o.o. v 

mesecu oktobru izvedla izobraževalno delavnico, na katero so bila povabljena društva, zavodi 

in podjetja, ki delujejo v občini Luče in bodo sodelovala pri soustvarjanju medija. 

Na delavnici so udeleženci spoznali značilnosti delovanja spletnega portala in se naučili, kako 

lahko sami preko platforme Local Press objavljajo prispevke na spletu.  

Spletni portal omogoča vsem zainteresiranim posameznikom, podjetjem in društvom v občini 

Luče enostavno registracijo in brezplačen ogled vseh vsebin ter tudi soustvarjanje le-teh.  

Vsem, ki pišejo in posredujejo informacije, omogoča hitro ter sprotno obveščanje najširše 

skupnosti o prireditvah, ustvarjalnih posameznikih, društvih in akcijah. 

Vse obiskovalce portala vabimo, da izkoristijo priložnost in se aktivno vključijo k oblikovanju 

vsebin in soustvarjanju novega medija. Več informacij o portalu in sistemu objavljanja lahko 

dobite na Občini Luče. 

V prihodnjem letu nameravamo občinsko glasilo pripravljati s pomočjo prispevkov, 

objavljenih na omenjenem spletnem portalu. Tako bo lahko tudi natisnjena informacija hitreje 

dosegla svoje bralce, z bolj svežimi informacijami pa bo možno na enostavnejši način in 

pogosteje izdajati občinsko glasilo.  
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Priznam, težka in obenem »fajn« se mi je zdela odločitev, da letos obiščem za vas našega 

patra, spoštovani bralci in bralke občinskega glasila. Povod za obisk je bil tudi ta, da 

smo ga bralci Savinjskih novic v začetku leta prepričljivo izbrali za osebnost naše 

občine. Dober, prijazen do vseh, izvrsten svetovalec, predavatelj, govornik, človek, ki 

piše raznovrstno literaturo … je bilo najpogosteje zapisano na glasovnicah. Pater Karel 

Gržan je preprost in skromen človek, hkrati pa zelo učen in sposoben mož. Ima izjemno 

moč in sposobnost zdravljenja osebnosti, zna poiskati svetlo in sveto ali pozitivno misel 

za številna vznemirjenja in nemoč ljudi, z bogatimi besedami na prepričljiv način uči in 

oznanja božjo besedo ... Imamo srečo in lahko smo hvaležni, da smo lahko delček 

njegovega duhovnega bogastva in ustvarjalne poti deležni »v živo«, kajti tretje leto je že, 

odkar je kaplan v naši fari in deset let od takrat, ko je našel svojo »oazo miru« pri nas v 

Konjskem vrhu.  

Prijazno me je sprejel na obisk in 

poklepetala sva, obdana s čudovito 

naravo v angelskem miru in ob 

nevsiljivem šumenju Revsovega 

grabna, na klopi pred hišo, kjer biva in 

ustvarja. Še prej smo pokukali h 

konjičema v štalo, potem pa sva z 

možem vstopila v zares prikupno 

urejeno kapelico z dragoceno Marijino 

podobo. Na poseben način se me je 

dotaknila tišina in pogled božjega 

skozi svetlobo vitražev. Preden sva 

začela najin pogovor, smo se še skupaj 

razgledali po okolju in objektih. Vse 

priča o dobrih zamislih, pridnih rokah, 

občutenem odnosu do narave … 

Opuščena domačija je zdaj zelo lepo 

urejena in po patrovi zaslugi živi 

naprej »življenje z dodano vrednostjo«. 

Nekoč je v Konjskem Logu živelo 30 

ljudi, danes imajo stalno bivališče le še trije. 

Pri patru se radi ustavljajo različni obiskovalci: tisti, ki mu pomagajo pri delu, domačini, tisti, 

ki iščejo in tavajo in bi se radi pogovorili z njim, ker potrebujejo kak njegov nasvet ali 

spodbudo, tudi tisti, ki bi mu radi izkazali svojo hvaležnost za pomoč, med njimi so tisti, ki ga 

obiščejo kot starega prijatelja … Okolje in on sam podarjajo eno posebno energijo, delujejo 

na človeka prav terapevtsko, spodbujajo svetle misli. Zdaj razumem, da komaj čaka, da se od 

vsakodnevnih obveznosti vrne v svoj »raj«. 

Družina je bila tista kalilnica, kjer je skozi dogodivščine, težave odraščanja, iskanje samega 

sebe in doživljanje stisk prepoznaval življenje v dobrih priložnostih in se soočal s stvarmi, ki 

so ga »izučile in naredile«. O tem je zanimivo pisal v knjižici »Čas prekratkih hlač«. Pred 

dvema letoma se je poslovil s tega sveta njegov oče, ki je bil zelo močna oseba v njegovem 
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življenju. Mamo, ki živi v hiši nad Celjem, obišče vsaj dvakrat tedensko. Njegov brat živi v 

Ljubljani, sestra, ki mu je bila v veliko pomoč v času okrevanja po bolezni, pa v Celju.   

Njegova življenjska zgodba je pestra in bogata. Rojen je bil v Celju, a se ni nikoli počutil 

meščana. Tisto več je vedno našel v stiku z naravo. Po gradbeni srednji šoli je stopil v red 

kapucinov in bil posvečen v duhovnika leta 1985. Med bivanjem na Ptuju je končal magistrski 

študij, v Kančevcih v Prekmurju je vodil Dom duhovnosti, krajši čas je bival v Rimu, kjer se 

je prvič srečal z mladimi v svetu zasvojenosti. Od leta 1997 je bil župnik na Razborju pod 

Lisco, kjer je pripravil prostor komuni za pomoč mladim – šoli življenja. Kmalu za tem je dal 

pobudo za ustanovitev društva, ki povezuje bivše odvisnike s končanim programom s tistimi, 

ki so še v svetu zasvojenosti, vodil pa je tudi pripravo prve skupnosti za pomoč odvisnikom v 

Pomurju. Leta 2003 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani postal doktor znanosti s področja 

literarnih ved. Leto pozneje je sprejel v soupravo župnijo Jurklošter in s sodelavci v 

starodavnih ostankih ruševin kartuzije odkril pomenljiv del pomnikov zgodovine (o Veroniki 

Deseniški, skrivno knjižnico in skrivnostno postavljena neznana gradišča v dolini Gračnice). 

V 2008 je nadaljeval svoje vsestransko delo v župnijah Prevoje in Sladka Gora, od 2010 pa je 

kaplan pri nas v Lučah in v Solčavi.  

Ob duhovniškem delu pa pater 

veliko piše in dela v dobro ljudi na 

mnogih področjih. Na različne 

načine odgovarja na stiske 

bližnjih, zato ima veliko različnih 

pogovorov in predavanj (predvsem 

s področja čustvene in duhovne 

inteligence). Vabijo ga po celi 

Sloveniji. Pripravlja redni enourni 

mesečni oddaji na Radiu Ognjišče 

in na Radiu Maribor, ima številne 

intervjuje, je priljubljen gost na 

različnih srečanjih, piše strokovne 

in časopisne članke, ljudske igre, 

TV-scenarije … Napisal je že 

preko 30 knjig s poučno vsebino, 

ki na poseben način nagovarjajo 

bralca. Preproste zgodbe iz 

življenja in osebne izkušnje, 

zapisane na njegov dopadljiv način, 

so odlično branje za osebno rast, 

razmišljanje, vzgajanje, zdravljenje 

odvisnosti. Pomenijo resničen odsev spoznanj na poti iskanja prijateljev, sprejetosti, ljubezni 

v življenju, izgubljenih vrednot … Nikoli nas ne pustijo ravnodušne, ampak nas nevede 

nagovorijo, spremenijo, veliko naučijo ali vsaj opozorijo na rešitve in celo nasmejijo. Sama 

sem nekaj njegovih del z užitkom prebrala, zato jih priporočam tudi vam. Zaupal mi je, da je 

končana še ena nova knjiga z zanimivo vsebino in aktualnim naslovom za današnji čas »Le 

kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih«. Kmalu po najinem pogovoru je že 

našla pot do bralcev in doživela v slovenskem prostoru izjemen odmev, saj so jo morali po 

dobrem mesecu od izida že ponatisniti. Tudi jaz jo vneto in z občudovanjem berem. Pater mi 

je v elektronskem sporočilu v teh dneh napisal: »Knjiga je pisana s čutenjem tistih, ki so 

doživeli ali doživljajo hude stvari in so zato hudi na Boga. V tej knjigi sem z njimi razumljivo 

govorico pristopil v njihovo bolečino, da bi jih popeljal k notranji umiritvi in odrešitvi. 

Najlepši odmev na knjigo sem dobil po SMS-u od neke mamice, ki je napisala zelo na kratko 
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»Hvala« in se podpisala: »Mamica, ki je izgubila otroka in s tem vero v Boga, sedaj pa je 

oboje našla«. Že zaradi te mamice je bil vreden napor za nastanek te knjige.« Gospod Karel, 

čestitke tudi od mene za to zadnjo knjigo in ves vaš knjižni opus! Še nadaljujte s pisanjem, 

kajti to vaše poslanstvo je neprecenljivo. 

Nujno moram omeniti še eno njegovo zavidanja vredno sposobnost. To so patrove zelo znane 

in priljubljene pridige. Ko stopi pred ljudi in začne: »Danes bi rad z vami pletel misli o …«, 

poslušalci napeto prisluhnemo, polni pričakovanja. Enostavne zgodbe iz življenja ali osebne 

izkušnje vedno odene z izbranimi besedami v priložnosti primerno vsebino, včasih »začini« z 

globokimi mislimi ali celo s kakim vicem in nam na nevsiljiv način poudari duhovno in 

poučno noto svoje pridige, ki poglablja našo vero in versko znanje, nagovarja k 

premišljevanju, k spremembam naših ravnanj in navad ali nas uči za življenje.  

Še nekaj besed o njegovih dveh posebnih prijateljih, ki mi ju je ob obisku najprej pokazal. To 

sta Batost in Kapra. Že sama 

urejenost štale priča o tem, kako 

močna je naveza med 

njegovima konjičema in 

patrom. Še več mi je povedal 

njihov odnos, ki sem ga 

opazila ob vstopu: iskanje z 

očmi, trepljanje, objemi, 

pogovor, ljubkovanje, 

grizljanje patrove srajce … 

Ob tem sem se spomnila, s 

kakšno skrbjo nam je pater ob 

Batostovi bolezni govoril o 

zdravljenju in ljubezni, ki ne 

izključuje mej, pa o tem, kaj 

ga je poučil njun kovač, kako 

pomembna je medsebojna 

zaznava in poslušanje … 

Vprašala sem ga, če želi kaj 

sporočiti Lučanom. Tole je 

dejal: »Voz napredka dobro 

teče, če ga vlečemo družno v 

pozitivno smer. Vsako 

brezumno ločevanje, ki ima v ozadju nepredelane frustracije, pomeni zastoj. Lučanom in sebi 

želim, da bi bili primer, kako je raznolikost dejansko bogastvo skupnega napredovanja in ne 

nazadovanja, brezumno izločanje pa je izguba.« Družno smo ugotovili, da je to pravo 

sporočilo tudi vsem drugim ljudem, ki si želijo spremeniti stanje, v kakršnem je trenutno naša 

država. Privoščili smo si tudi par komentarjev na račun pomanjkanja zdrave kmečke pameti 

pri upravljanju države in pokritizirali nalaganje bremen na pleča malega človeka.  

Pater Karel, želim vam dobro počutje v našem okolju, notranjo izpolnitev pri opravljanju 

poslanstva, dobro ustvarjalno energijo in še kak nov pisateljski biser. Naj vam zdravje dobro 

služi, pri razdajanju drugim pa kdaj pa kdaj malo pomislite tudi na sebe. Želim vam tudi dosti 

lepih trenutkov ob tistem in s tistim, kar vam največ pomeni. In hvala za doživetje tega 

obiska. 

Anica Podlesnik   
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Konec julija so v Lučah mnoge misli članov društev in posameznikov že usmerjene v 

priprave na občinsko praznovanje in na načrtovanje prireditev v tistih dneh, bolj živ pa 

postane tudi spomin na doživetja prejšnjih let. Ob obujanju spominov sem se spet 

spomnila nanj in na njegovo enkratno »strd v satovju«, ki mi jo je pred leti za Lučki dan 

prodal na »štantu« čebelarskega društva. Presenetila me je zagnanost in pojavnost tega 

mladega čebelarja šolarja in po tem srečanju sem slišala o njem še veliko pohvalnih 

besed. Resnoben, skromen, priden za delo, zelo uspešen na tekmovanjih so najbolj 

značilni opisi zanj. Zelo netipična pa se mi zdi pri njegovih rosnih letih njegova 

predanost delu, energija in podjetnost, s katero se loteva vsega, kar rad in odgovorno 

počne že od otroških let. Zavrtela sem telefon, se o njem pozanimala še pri predsedniku 

Čebelarskega društva Luče in navezala stik z njim. Svetli zgledi so dobra stvar. Moj 

sogovornik je en tak dober zgled in vse tisto, kar radi pokritiziramo starejši pri mladih, 

zanj ne drži. V roke sva si segla doma v Mlačicah v obdobju največje vročine in zavila 

najprej do njegovega čebelnjaka, da sem naredila nekaj posnetkov. Čebele so se kar v 

grozdih hladile pred »brklni« v tistem soparnem večeru. A pri rekordno visokih 

temperaturah malo hladu prija prav vsem, zato sva se tudi midva za pogovor umaknila 

za mizo v prijetno ohlajeni hiši.  

Jure Vavdi je star 18 let. Ima še mlajšega brata in starejšo sestro. Če so vsi doma (še stara 

mama, stari ata in njegova starša), jih je pa pri hiši sedem. Pri odločanju za poklic je kolebal 

med mizarjem in tesarjem. Končal je triletno šolo za tesarja, v dneh mojega obiska je bil le 

vpisan na Gradbeni srednji šoli v Celju, od septembra naprej pa v njej že pridno nabira znanje 

za program gradbeni tehnik. Po končani šoli pa ne želi delati v pisarni ali za trakom, ampak na 

terenu med ljudmi, kjer je bolj razgibano. Zaupal mi je, da sta bila letos na gradbeniadi (to je 

na tekmovanju dijakov vseh gradbenih šol v Sloveniji) s sošolcem iz Gornjega Grada prva, 

izdelala pa sta model iz lesa za tesarske potrebe. A to še ni vse. Izvedela sem, da je Jure tudi z 

odliko opravil zaključni izpit na poklicni šoli in bil z najboljšimi iz cele celjske regije na 

sprejemu pri županu. 

Čestitka, Jure, za oba 

izjemna osebna dosežka 

in javne pohvale vredna 

uspeha.  

Veseli ga delo z lesom, 

traktorjem, kmetovanje, 

rad ima naravo, živali … 

Zvedela sem, da ima 

svoje koze, devet po 

številu, ki so me 

razigrano pozdravile, ko 

sem odhajala z obiska. 

Povedal mi je, da je imel 

prej zajce, potem pa se je 

začel ukvarjati s 

čebelami in te so še 

vedno njegova prijetna 

dolžnost in skrb. Trenutno 

ima samo 5 panjev, prejšnjo jesen pa jih je bilo že 20. Čez zimo mu je na žalost umrlo veliko 

čebel (kot mnogim drugim čebelarjem) zaradi varoje in uporabe neučinkovitega ekološkega 
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zdravila, predpisanega s strani države. »Ogrenil« pa je nekaj novih rojev. Za povrh pa je 

čebelarski letini letos močno zagodlo še vreme pri paši in zato količina medu ni bila dobra. Po 

neugodnem začetku se je stanje malo popravilo, ko je medila hoja.  

Kako pa se je začelo s čebelami? Vsaj dva rodova nazaj doma v Mlačicah ni bilo čebel. Imel 

pa jih je stari ata pri Kovšaku na Ljubnem, kjer je bila doma mama Lucija, ki je Jureta 

spodbujala, naj poskusi s čebelami. Začel je sodelovati s stricem Francem. Eno leto sta se 

skupaj učila čebelarjenja, pri tem pa jima je pomagal Anton Kumer. Juretu je bil mentor, 

podaril mu je prvi panj, ga navduševal za čebele in mu od vsega začetka veliko pomagal. Še 

vedno rad priskoči na pomoč zlasti s svojimi izkušnjami s čebelarjenjem. Svoje prve panje je 

imel Jure že leta 2007 pri dvanajstih letih, nekaj si jih je naredil tudi sam. Od nekdaj ima rad 

med, nima nobenega strahu pred piki, čeprav je bil že kar popikan, navdušen je nad 

organiziranostjo čebel. Skrb za čebele in delo v čebelnjaku mu je prijetna obveznost, od tega 

pa ima tudi finančno korist, saj med in druge čebelje izdelke zelo uspešno prodaja »na domu«.  

Kaj pa sodelovanje v čebelarskem krožku? Čebelarski krožek je bil na osnovni šoli Luče 

ustanovljen v šolskem letu 2006/2007 na pobudo čebelarskega društva. Učili so se o pomenu 

čebelarstva in sobivanja z naravo ter si nabirali znanje o čebelarjenju, kar je za mlade 

pomembna stvar in pomeni tudi bolj kvalitetno preživljanje prostega časa. Jure je bil član 

krožka od vsega začetka. V njegovi skupini je sodelovalo takrat 6 do 10 učencev iz Luč in 

Solčave. Pod vodstvom mentorja mag. Jožeta Kumra so se dobro pripravili na tekmovanja in 

odlično zastopali naš kraj. Jure je bil eden od najuspešnejših članov, gonilna sila, je poudaril 

predsednik ČD. Na tekmovanjih čebelarskih krožkov iz vse Slovenije je bil štirikrat (v 

Žirovnici, Novem mestu, Cerkljah na Gorenjskem in nazadnje v Črni na Koroškem), vsako 

leto z drugim v paru in dosegel odlične rezultate: dvakrat zlato priznanje in dvakrat srebrno 

priznanje. Bil pa je tudi med prejemniki priznanja Občine Luče, ki so ga v letu 2011 prejeli 

učenci razredne in predmetne stopnje - člani čebelarskega krožka OŠ Luče za vse odmevne 

uspehe na tekmovanjih s področja čebelarstva. 

Član Čebelarskega društva Luče je od leta 2007, na občnem zboru v začetku letošnjega leta pa 

je postal tudi član upravnega odbora društva. V nove naloge in obveznosti se še »vpeljuje«. 

Predsednik društva mi je povedal, da je »zelo fejst pob« in zelo zagnan in da je bil doslej 

vedno aktivno vključen v pripravo na prireditev Lučki dan, kjer čebelarji sodelujejo s svojim 

»štantom«. Na prireditvi je tudi letos prodajal med in svoje čebelje izdelke. 

Zdaj ko je končana izgradnja objekta Čebelarskega centra v Aplenci v Logu, pa naše čebelarje 

in z njimi seveda tudi Jureta čakajo novi veliki izzivi. Predvsem bo potrebno veliko 

izobraževanja ter organizacijskega in strokovnega dela, da bi lahko v centru čim prej zaživela 

vzreja matic, v Lučki Beli pa plemenilna postaja. Letos še niso mogli biti tako učinkoviti, ker 

jim je spomladi ponagajalo vreme, so pa polni načrtov za naslednjo pomlad. Poleti so se člani 

upravnega odbora društva srečali s čebelarji iz Železne Kaple, izmenjali izkušnje in se 

pogovarjali o možnostih sodelovanja, v Kamniški Bistrici pa so se že učili praktičnega znanja 

o vzreji matic. V okviru ČZ SAŠA pa jih čakajo tudi konkretni dogovori za plemenilno 

postajo. V naslednjem letu bodo največ časa in dela posvetili poskusnemu zagonu tega 

velikega projekta za ohranitev avtohtone slovenske vrste čebele - kranjske sivke. 

In kaj bo naš čebelar Jure čez dve leti, ko bo končal šolanje v Celju in si bo nabral novih 

izkušenj v domačem čebelnjaku, na naši plemenilni postaji in v centru za vzrejo matic? Upam 

si trditi, da bo ostal zvest čebelam in svoji ljubezni do narave in želim mu, naj bo pri vsem, 

kar bo počel v poklicu ali ljubiteljsko, uspešen in naj pri delu zares uživa. 

Anica Podlesnik  
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Vsakdo ima svoje sposobnosti in spretnosti. Biti zelo nadarjen, biti odličen, biti pred vsemi, je 

pa privilegij redkih posameznikov. Zagotovo nekaj talentov prinesemo na svet z rojstvom, a 

do uspeha in vrhunskih rezultatov je še dolga pot in veliko dokazovanja. Nič velikega se ne 

zgodi naključno. Uspehi pridejo šele, ko talentu dodamo trdo, vztrajno in prizadevno delo, 

malo trme, včasih tudi kako srečno naključje, predvsem pa veliko ljubezni do tistega, kar 

nekoga zanima ali res navdušuje.  

Ponosni smo, da imamo v naši občini zelo uspešne posameznike in tri letošnje izjemne 

dosežke vam predstavljamo v nadaljevanju. Čestitke vsem za osvojena priznanja in najlepše  

želje, da bi bili tudi vnaprej tako dobri in uspešni. Naše veliko občudovanje, pohvala in 

zahvala, da tudi na tak način ponašate ime domačega kraja v druga okolja. Smo pa  ponosni in 

čestitamo tudi ostalim, ki so bili uspešni pri poklicni maturi ali na kakšnih drugih področjih, 

pa nas informacija o tem ni dosegla. 

AA NN AA   MM AA RR OO LL TT   ––   zz ll aa tt aa   mm aa tt uu rr aa nn tt kk aa     

Ana Marolt iz Podveže je bila dijakinja 

Škofijske klasične gimnazije iz Šentvida nad 

Ljubljano in letošnja maturantka. Splošna 

matura je obsegala pet predmetov: slovenščino, 

matematiko in tuji jezik ter dva izbirna 

predmeta. Ana je izbrala kot tuj jezik 

angleščino, za izbirna predmeta pa nemščino in 

kemijo. Prav pri vseh predmetih je zbrala 

maksimalno število točk. Ko so bili poleti 

objavljeni rezultati spomladanskega dela 

mature, je bila ena od devetnajstih slovenskih 

zlatih maturantov, ki so dosegli vseh 34 točk, 

kolikor jih je bilo možnih na splošni maturi. 

Tudi v Osnovni šoli Blaža Arniča v Lučah je 

bila vsa leta odlična učenka in je zapisana v zlati 

knjigi, kjer že dolgo beležijo najuspešnejše 

učence šole.  

Ob zaključku osnovnega šolanja je kot najboljša 

učenka pred leti prejela tudi občinsko priznanje.   
 

MM AA NN JJ AA   PP AA NN ČČ UU RR   --   pp rr ii zz nn aa nn jj ee   zz aa   

'' NN aa jj   uu čč ee nn kk oo ''   GG ll aa ss bb ee nn ee   šš oo ll ee   NN aa zz aa rr jj ee   

Pravijo, da  globoko v vsakem otroku leži seme odličnosti. Za vsak uspeh v življenju je 

potrebna volja. Če je učenec obdarjen z nadarjenostjo, ustvarjalnostjo, radovednostjo, 

prizadevnostjo, če je voljan osvajati nova znanja in ima pozitiven občutek do lastne vrednosti, 

se rad uči, zna poslušati, se veseli novih izzivov, ima poleg vsega tega še urejene pogoje za 

delo in privzgojen odnos do dolžnosti, potem lahko izraža seme odličnosti. Vse to nosi v sebi 

in s seboj tudi učenka Manja Pančur, pove njen učitelj prof. Jernej Marinšek. 

Pa preletimo njene dosežke:  
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Manja Pančur je v letu 2010 prejela zlato 

priznanje na 13. Regijskem tekmovanju 

mladih glasbenikov Celjske in Koroške regije 

in s tem udeležbo na 39. Državnem 

tekmovanju mladih glasbenikov Republike 

Slovenije, kjer je prejela zlato plaketo in 2. 

nagrado. V istem letu je na mednarodnem 

tekmovanju 'Stevan Mokranjac' v Srbiji 

prejela 1. nagrado. 

V letu 2012 je na mednarodnem tekmovanju 

'Giovani Strumentisti' v Italiji prejela 2. 

nagrado in 2. mesto. 

V letu 2013 je na 16. Regijskem tekmovanju 

mladih glasbenikov Celjske in Koroške regije 

prav tako prejela zlato priznanje in kasneje na 

42. državnem tekmovanju mladih glasbenikov 

Republike Slovenije zlato plaketo in 3. nagrado. V juniju 2013 pa je na 17. Mednarodnem 

tekmovanju 'Giovani Strumentisti' v Udinah prejela 1. nagrado in 2. mesto. Na obeh 

tekmovanjih v Udinah, si je z izjemnimi rezultati priigrala nastop na večernem zaključnem 

slavnostnem koncertu najboljših udeležencev tekmovanja. 

 

JJ OO ŽŽ EE   PP OO DD BB RR EE GG AA RR   --   pp rr ii zz nn aa nn jj ee   zz aa   

'' NN aa jj   uu čč ee nn cc aa ''   GG ll aa ss bb ee nn ee   šš oo ll ee   NN aa zz aa rr jj ee   

Že kot majhen deček si je Jože Podbregar zelo želel igrati 

bariton. Ko je bil star štiri leta še ni mogel držati 

instrumenta, ampak ga to ni oviralo, ležal je zraven 

instrumenta na tleh in igral. Ko je prišel prvič v glasbeno 

šolo, so ga vsi učitelji prepričevali, naj poskusi z manjšim 

instrumentom, ko pa bo zrastel, bo lahko spet igral bariton. 

Jožko je pogledal jezno in odločno rekel "bas ali pa nič". 

Tako se je s petimi leti začel učiti bariton. Ni še poznal 

številk in abecede, tako da se je zraven učil tudi štetja in 

prepoznavanja črk. Njegova odločnost, prizadevnost in 

nadarjenost so hitro prinesli sadove. Nastopal je na številnih 

javnih, internih in priložnostnih nastopih glasbene šole. 

Njegovi tekmovalni dosežki so naslednji: 

Leta 2002 se je prvič udeležil regijskega in državnega 

tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije in kljub 

temu da je bil najmlajši med vsemi tekmovalci v svoji kategoriji, je na regijskem tekmovanju 

pod mentorstvom prof. Stefana Garkova dosegel najvišje možno število 100 točk in zlato 

plaketo, na državnem tekmovanju pa je dobil srebrno plaketo in osvojil drugo nagrado.  

Tri leta kasneje je pod mentorstvom prof. Stefana Garkova na regijskem in državnem  

tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije spet dosegel najvišjo možno uvrstitev in 

sicer na obeh tekmovanjih najvišjo možno število 100 točk ter osvojil prvo nagrado. Dobil je 

tudi priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe ter pozdravno pismo takratnega ministra 

za šolstvo in šport dr. Milana Zvera. Po končanem izobraževanju na Glasbeni šoli Nazarje je 

bil sprejet na umetniško gimnazijo v Velenju. 
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Oktober November December 
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Vse kar je slabo z novim letom naj zbledi, vse kar je dobro, naj za vekomaj ostane! 

Če besede čutiš kot hotenje, so zdravje, mir, ljubezen in sreča bolj dosegljivi. 
 

Želimo vam blagoslovljen Božič ter 

izpolnitev čim več vaših želja in hotenj 

v prihajajočem novem letu 2014, 

ki naj v miru pride in v miru se izteče. 


