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Paintball tekma na poligonu v Športno-rekreacijskem centru Logar v Krnici. 
Prijave in info: 070/846-170
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Planinski pohod po dolini Lučke Bele v izvedbi Planinskega društva Luče. 
Zbirno mesto na avtobusni postaji v Lučah, organiziran prevoz v obe smeri. 
Pohod po dolini Bele do Loncev in Žegnanega studenca, nato mimo Mlinarja do 
Bara Liza, kjer bo topla malica za pohodnike. 
Obvezne predprijave: 031/387-168

Tradicionalna rokometna tekma »STARI : MLADI« v Športnem centru Luče. 
Prijave in info: 041/944-177

Prireditev »Petje po vasi« v izvedbi Društva upokojencev Luče. Obuditev 
starega običaja z druženjem in prepevanjem ljudskih pesmi na različnih lokacijah 
v središču vasi Luče.

Prikaz starega običaja »Zimski večer v kmečki hiši« na vaški tržnici. 
Prepevanje pesmi, igranje starih družabnih iger, prikaz vsakdanjih opravil in 
degustacija za obiskovalce.

Pohod z baklami po Breznici v izvedbi Planinskega društva Luče. 
Zbirno mesto na vaški tržnici.

»LUČKA NOČ«, nastop domačih skupin Druga stran in Kačji pastirji na 
osrednjem prireditvenem prostoru

Tenis turnir v Športno-rekreacijskem centru Logar v Krnici. Od ponedeljka do 
petka med 16. in 21. uro, zaključni dvoboji v soboto, 13. 8. 2022, med 12. in 18. 
uro. Prijave in info: 070/846-170

Orgelski koncert Ane Strmčnik v farni Cerkvi sv. Lovrenca

Voden ogled zbirke »Vas starih poklicev« v parku ob Savinji

Osrednja proslava ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj in 
županovih petic v Kulturni dvorani Luče

Koncert Nuške Drašček na osrednjem prireditvenem prostoru
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Tekmovanje gorskih nosačev v izvedbi Gorniškega kluba Savinjske doline 
Luče. Pohod z bremeni na relaciji planina Podvežak–Molička planina. Najmanjša 
možna teža 10 kg, navzgor ni omejitve. Ženske in moški tekmujejo ločeno, 
razdeljeni v starostne kategorije. Prijave in info: 031/333-776

Vodena gorsko kolesarska tura na planino Ravne v izvedbi MTB Savinjska. 
Zbirno mesto na osrednjem prireditvenem prostoru. 
Prijave in info: 051/399-426

Turnir v odbojki na mivki v Športno-rekreacijskem centru Logar v Krnici. 
Prijave in info: 070/846-170

Shuttle prevozi in vodene ture po urejenih enoslednicah MTB Savinjska 
med 10. in 16. uro. Zbirno mesto na osrednjem prireditvenem prostoru. 
Prijave in info: 051/399-426

Ustvarjalne delavnice za otroke na ploščadi pred Športnim centrom Luče. 
Prijave in info: 041/217-015

Ogled Žagerskega mlina in Repovega slapa v Podvolovljeku med 10. in 16. 
uro. Vodeni ogledi, prikaz mletja žita, razstava starega orodja in tradicionalna 
kulinarična ponudba. 

Dan odprtih vrat v Čebelarskem centru Luče med 11. in 13. uro. Razstava 
čebelarske opreme, prikaz dela s čebelami, predstavitev plemenilne postaje in 
vzreje kranjske sivke v Lučki Beli, pokušina medenih dobrot.

Mednarodni veteranski turnir na nogometnem igrišču Gričar v Krnici. 
Prijave in info: 031/396-639

Razstava smučarske opreme in ponudba domačih burgerjev od 14. ure 
dalje na stojnici Smučarskega kluba Luče. 

Kolesarske delavnice za najmlajše na »placu« MTB Savinjska na Hribru. 
Primerno za otroke, starejše od 7 let. Obvezne predhodne prijave: 051/399-426 

Slovesnost ob prevzemu gasilske avtocisterne 35/100 na osrednjem 
prireditvenem prostoru

Družabno popoldne z ljudskimi godci in pevci ter vlcerske igre med 17. in 
20. uro pri Vlcerski bajti. Obujanje spominov na življenje vlcerjev in druženje ob 
petju in igranju starih viž. 

Gasilska veselica z ansamblom Gorenjski kvintet na osrednjem prireditvenem 
prostoru 

Slavnostna seja s podelitvijo priznanj ob 110-letnici Prostovoljnega 
gasilskega društva Luče v Kulturni dvorani Luče

Sveta maša z rogisti v čast zavetniku lovcev sv. Hubertu v farni Cerkvi 
sv. Lovrenca
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Jutranja budnica po vasi v izvedbi Godbe Zgornje Savinjske doline

Streljanje z možnarji pri Streljarnici v izvedbi Strelskega društva Možnar iz 
Mislinje

Vodena gorsko kolesarska tura na planino Loka v izvedbi MTB Savinjska. 
Zbirno mesto na osrednjem prireditvenem prostoru. 
Prijave in info: 051/399-426

Shuttle prevozi in vodene ture po urejenih enoslednicah MTB Savinjska 
med 10. in 16. uro. Zbirno mesto na osrednjem prireditvenem prostoru. 
Prijave in info: 051/399-426

Sveta maša s procesijo v čast farnemu zavetniku sv. Lovrencu v farni cerkvi. 
Lepa nedelja mladih iz Krnice.

Prireditev »Od štanta do štanta« po vasi med 12. in 18. uro. 
Predstavitev domačih društev, pridelovalcev, izdelovalcev in rokodelcev. 
Ponudba hrane in pijače, degustacije in možnost nakupa izdelkov.

Srečanje z izročilom preteklosti in druženje pri Vlcerski bajti med 13. in 
19. uro. Prikaz starih opravil in razstava orodij, tradicionalna kulinarična ponudba.

Festival pitne vode pri fontani pred TIC-em. Okušanje in ocenjevanje vodnih 
izvirov iz območja Kamniško-Savinjskih Alp in ozaveščanje o pomenu vode za 
življenje.

Vodeni sprehodi po stari poti skozi šivankino uho ob 14., 16. in 18. uri. Zbirno 
mesto pri Baru Igla.

Otvoritev in blagoslov nove kapele v etno muzeju v parku ob Savinji

Oživitev dediščine o gostilnah v Lučah nekoč ter otvoritev stare gostilne 
v etno muzeju. Predstavitev pričevanj in spominov o dogajanju, obnašanju, 
navadah, lastnikih gostilničarjih in posebnežih iz številnih lučkih gostiln. 
Zabavno igrani program.

14.   AVGUST        

21.00 Stand up večer pod Iglo. Nastopajoči: David Gorinšek, Matic Kokošar, Dejan 
Ikovic Bushi in Gašper Bergant.

Zdravje in varnost vseh udeležencev prireditve je na prvem mestu, zato upoštevajte navodila organizatorjev in redarjev. 
Osrednji zunanji prostor je pokrit s prireditvenim šotorom. 

Uporaba brezpilotnih letalnih naprav (dronov) na prireditvi ni dovoljena.
Parkiranje na prireditvi je brezplačno, na za to določenih površinah v bližini prireditvenega prostora in drugje po Lučah.

Na prizoriščih je na voljo dovolj smetnjakov za odpadke, zato vas prosimo, da jih tja tudi odlagate. Hvala.
 

ŽELIMO VAM OBILO NOVIH DOŽIVETIJ IN DOBRE VOLJE!



1. OSREDNJI PRIREDITVENI PROSTOR
Četrtek: koncert Nuške Drašček / Petek: Lučka noč / Sobota: slovesnost ob predaji gasilske avtocisterne, 
gasilska veselica z ansamblom Gorenjski kvintet / Sobota in nedelja: zbirno mesto za gorsko kolesarske 
ture in shuttle

2. KULTURNA DVORANA LUČE
Četrtek: osrednja proslava ob občinskem prazniku / Sobota: slavnostna seja s podelitvijo priznanj ob 
110-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Luče 

3. PARK SOTOČJE – HOKEJSKO DRUŠTVO LUČE
Sobota in nedelja: »plaža« in zabaviščni park na sotočju Savinje in Lučnice; ponudba kave in pijače

4. DELAVNICA ŠLANGER – JOŽE STRMČNIK
Petek–nedelja: razstava in prodaja unikatnih, ročno izdelanih lesenih kreacij

5. CERKEV SVETEGA LOVRENCA
Sreda: orgelski koncert Ane Strmčnik / Sobota: sv. maša z rogisti v čast zavetniku lovcev sv. Hubertu / 
Nedelja: sv. maša s procesijo v čast farnemu zavetniku sv. Lovrencu

6. STRELJARNICA
Nedelja: obuditev starega običaja streljanja z možnarji v izvedbi Strelskega društva Možnar iz Mislinje

7. PR’ ŠTEPIHARJU – JOŽICA GREMELJ & ŠPELA KRUMPAČNIK
Nedelja: razstava in prodaja ročno oblikovanih izdelkov (nakit in filcani izdelki); ponudba hrane in pijače

8. BURGER PLEJS – SMUČARSKI KLUB LUČE 
Sobota in nedelja: predstavitev društva in razstava smučarske opreme; ponudba domačih burgerjev in 
pijače

9. GOSTILNA PR’ LAMPI
Vikend kosila, jedi po naročilu, domači žlinkrofi, pizze, testenine, burgerji in sladice; kuhinja obratuje vsak 
dan med 8. in 21. uro.

10. VAŠKA TRŽNICA
Petek: prikaz starega običaja »Zimski večer v kmečki hiši, izhodišče pohoda z baklami po Breznici  /  Nedelja: 
razstava in prodaja unikatnih izdelkov, nakita in domačih dobrot

11. ČEBELARSKO DRUŠTVO LUČE & DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE LUČE
Nedelja: predstavitev društev ter pokušina in prodaja dobrot iz panja in medenih pijač; ponudba hrane in 
pijače

12. VOLNA IN FILC – MARJETA FALE
Nedelja: razstava in prodaja unikatnih volnenih izdelkov, prikaz postopka predelava volne, od krtačenja do 
izdelave volnene niti in polstenja copat ter drugih drobnih izdelkov

13. LESENI IZDELKI – FRANC STRMČNIK
Nedelja: razstava in prodaja unikatnih lesenih izdelkov in posod

14. FESTIVAL PITNE VODE – TIC LUČE
Nedelja: okušanje in ocenjevanje vodnih izvirov iz območja Kamniško-Savinjskih Alp in ozaveščanje o 
pomenu vode za življenje

15. VAŠKO PERIŠČE – PERICE, KUD TONE MLAČNIK LUČE
Nedelja: prikaz pranja na perišču; ponudba domačih dobrot (pecivo, krofi, obrnenik) ter ročno izdelanih 
darilc za obiskovalce

PRIZORIŠČA PRIREDITVE







16. ŠPORTNI CENTER LUČE – ŠPORTNO DRUŠTVO LUČE
Petek: rokometna tekma STARI : MLADI  / Sobota: ustvarjalne delavnice za najmlajše (KUD Tone Mlačnik 
Luče)

17. ZBIRKA »VAS STARIH POKLICEV« 
Četrtek: voden ogled delavnic domačih obrti / Nedelja: otvoritev in blagoslov nove kapele in stare gostilne 
ter oživitev dediščine o gostilnah v Lučah nekoč

18. AKTIV KMEČKIH ŽENA LUČE
Nedelja: prikaz izdelave obrnenika ter pokušina in prodaja domačih jedi in izdelkov (domači rezanci, keksi, 
pecivo, kruh, marmelade, sokovi, pletene nogavice)

19. VLCERSKA BAJTA IN SKORJEVKA – DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUČE
Sobota med 17. in 20. uro: družabno popoldne, vlcerske igre in druženje ob petju in igranju ljudskih pesmi 
in viž. / Nedelja med 13. in 19. uro: srečanje z izročilom preteklosti – prikaz starih opravil in uporabe orodij 
(pletenje košev in košar, predenje volne, izdelava previti..), tradicionalna kulinarična ponudba – masunek, 
domač kruh, postrv in pečenka.

20. ČEBELARSKI CENTER LUČE
Sobota med 11. in 13. uro: razstava čebelarske opreme in orodij, predstavitev plemenilne postaje Lučka Bela, 
opazovanje čebel na panju, pokušina čebeljih pridelkov

21. BAR IGLA
Nedelja: vodeni sprehodi po stari poti skozi šivankino uho, stand up večer pod Iglo; posebna kulinarična 
ponudba

22. ŽAGERSKI MLIN – TURISTIČNO DRUŠTVO PODVOLOVLJEK
Sobota med 10. do 16. uro: prikaz mletja žita in razstava starih orodij, vodeni ogledi Repovega slapa in 
tradicionalna kulinarična ponudba (telečja obara in ajdovi žganci, skipnenki in domač kruh)

23. MTB SAVINJSKA 
Sobota in nedelja: shuttle prevozi in vodene gorsko kolesarske ture, kolesarske delavnice za najmlajše

24. ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER LOGAR – ŠRD LOG
Petek: paintball tekma / Ponedeljek–sobota: tenis turnir / Sobota: turnir v odbojki na mivki

25. IGRIŠČE GRIČAR – DRUŠTVO GRIČAR
Sobota: mednarodni veteranski turnir 2022

26. SNEŽNA JAMA - JK ČRNI GALEB PREBOLD
Sobota in nedelja: možen obisk Snežne jame pod Raduho; vodeni ogledi vsake dve uri med 9. in 17. uro. Info: 
041/424-091

INFORMACIJE:
Turistično informacijski center Luče
Luče 106, SI-3334 Luče
03/839 35 55, tic@luce.si

POSKENIRAJ


