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IZ VSEBINE UVERTURA

Uvodnik

Spoštovani občani, dragi bralci našega glasila! 
Upam, da ste lepo preživeli začetek tega leta. Želim, 
da se vam bo tudi skozi 2020 dogajalo veliko 
lepega in pozitivnega v vašem življenju, da se 
boste odgovorno spoprijeli z novo realnostjo in se 
zdravi veselili novih dogodkov, ciljev in zadovoljnih 
trenutkov.    

Leto in še malo 
je naokoli in v vaše 
domove prihaja nov 
izvod občinskega glasila. 
Primerno se nam je 
zdelo, da smo z glasilom 
počakali toliko, da smo 
dodali še predstavitev 
dveh velikih dogodkov, ki 
sta bila planirana za leto 
2019 – otvoritev novega 
Športnega centra in

prireditev Športnik Zgornje Savinjske doline 
za leto 2019«. Zaradi zamude pri zaključku del 
športne dvorane sta namesto konec lanskega 
leta zaznamovala začetek leta 2020 v naši  občini. 
Dodaten odmik izida glasila je, kot vam je znano, 
posledica epidemije koronavirusa in z njo 
povezanimi omejitvami.   

Skozi vse leto 2019 je bilo precej dogodkov 
in prireditev z najrazličnejših področij, obletnic, 
lepih projektov, izzivov in dokazov o živahnem 
utripu v kraju. A žal povabilo k oddaji gradiv 
za občinsko glasilo ni naletelo na odziv. Članice 
uredniškega odbora smo se vseeno potrudile, da 
vas z besedo in sliko spomnimo na delček dogajanja, 
ki je zaznamovalo življenje v občini v 2019, in Luče 
predvsem preko čezmejnega projekta »Gorniške 
vasi« izpostavilo še mnogo širše. 

Kaj lahko najdete v tem glasilu?  Besede župana, 
zapise o aktualnih projektih in investicijah na 
občinski ravni, predstavitev občinskih nagrajencev 
za 2019, prispevke o delu in uspehih naše osnovne 
šole, večjih dogodkih, srečanjih in prireditvah v 
Lučah, tudi tokrat je Metod Rosc poslal prispevek 
za zgodovinski kotiček … Dodali smo fotozgodbo 
za jubilejni 50. Lučki dan. Nekateri dogodki so res 
časovno oddaljeni, a se nam zdi pomembno, da 
ostane v glasilu najpomembnejše iz življenja občine 
za poznejše rodove.

Spet vas vabimo k soustvarjanju  naslednjih 
občinskih glasil. Želimo si vaših prispevkov, da 
bi nas med letom sproti obveščali o dogajanju v 
svojih sredinah, o različnih dogodkih, prireditvah, 
obletnicah, dosežkih, o pomembnih informacijah, 
drugih zanimivostih … Svoje prispevke pošljite na 
elektronski naslov obcina@luce.si ali na naslov 
Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, s pripisom »Za 
občinsko glasilo«. 

Aktualni javni razpisi v Občini Luče v letu 2020

Anica Podlesnik, odgovorna urednica 
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Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov
Javni razpis za sofinanciranje programov športa

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za 
pospeševanje razvoja malega gospodarstva 

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom 
za nove naložbe v zamenjavo neekološkega ogrevanja

Rok prijave: petek, 15. maj 2020, do 13. ure.

Rok prijave: ponedeljek, 1. junij 2020, do 15. ure.

Rok prijave: ponedeljek, 15. junij 2020, do 15. ure.

Javni razpis za sofinanciranje programa Lučki dan

Javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči 
za nakup in vgradnjo (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav za komunalne odpadne vode

Javni razpis za sofinanciranje bazenov za požarno vodo 
in hidrantov

Javni razpisi skupaj z razpisno dokumentacijo so dostopni 
na spletni strani www.luce.si. Dodatne informacije v zvezi z 
javnimi razpisi so na voljo na telefonski številki 03/839 35 50 
ali na elektronskem naslovu obcina@luce.si.



Glasilo Občine Luče 2019-2020 Glasilo Občine Luče 2019-2020

Drage občanke in občani!

Čeprav bi se 
spodobilo, da uvodni 
nagovor k občinskemu 
glasilu pričnem z 
bogatim dogajanjem v 
naši občini v zadnjem 
letu, kar je ime naše 
občine v pozitivnem 
smislu poneslo po
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ŽUPANOVA BESEDA

Sloveniji in tudi daleč naokoli, bom temu več besed 
namenil kasneje.

V Občini Luče od samega začetka izbruha bolezni 
v Sloveniji aktivno spremljamo dogodke. Takoj 
smo se povezali s štabom Civilne zaščite, s šolo, 
ambulanto, upokojenci, rdečim križem … ter tako 
spremljamo razvoj dogodkov. Na spletnih straneh 
tudi ažurno objavljamo vse potrebne in koristne 
podatke za občane. Na srečo se občani držite navodil 
in mogoče tudi zato do danes po znanih podatkih v 
naši občini še nimamo okuženih s koronavirusom. 
Prepričan sem, da po koncu pandemije življenje ne 
bo več tako, kot je bilo. Svet je spoznal, da je navkljub 
svoji mogočnosti in razvitosti tudi izjemno ranljiv. 
Iz vsake slabe stvari pa moramo potegniti nekaj 
dobrega za prihodnost.

Tema, ki nas globoko zaznamuje in obremenjuje 
že poldrugi mesec, je namreč svetovna pandemija 
s koronavirusom, kar je posledično paraliziralo 
življenje tako v Lučah kot v Sloveniji ter tudi večini 
sveta. Kdo bi si še pred kakšnim mesecem mislil, da 
bo cel svet praktično obstal. Kar je bilo še včeraj samo 
po sebi umevno, potovanja, druženje, socialni stiki, 
je danes na nek način prepovedano. Čez noč smo 
se znašli v karanteni, način življenja se je povsem 
spremenil. Ker je virus povsem nov, tudi stroka 
natančno ne ve, kako dolgo bo ta kriza še trajala. 
Verjetno tako dolgo, da bomo kot družba postali 
večinsko prekuženi oz. se bo odkrilo cepivo, da se ta 
epidemija ne bi ponavljala tudi v bodoče. Najbrž bo 
sedanje stanje tako trajalo še kar nekaj tednov, če ne 
mesecev, preden se bomo vrnili v normalne okvire. 
Eni danes celo govorijo o tretji svetovni vojni, le da 
tokrat niso sovražnik in okupator sosednje države, 
ampak nek miniaturni skupek genov, brez glave 
in možganov, ki je izredno nalezljiv in izkorišča 
imunsko neodpornost najbolj razvitega bitja na 
svetu, človeka.

Kot družba bomo morali na novo prevrednotiti 
vrednote. Digitalizacija bo še bolj vstopila v naše 
domove in tudi dela od doma bo v bodoče več. 
Domača hrana in kratke dobavne poti bodo pridobile 
na pomenu. Le ob discipliniranem obnašanju in 
upoštevanju vseh navodil pristojnih služb lahko 
največ storimo, da omilimo posledice epidemije. 
Zato jih upoštevajmo tudi v bodoče. Ostanimo pa 
optimisti, saj po vsakem dežju zopet posije sonce.

Pa preidimo k bolj veselim dogodkom, ki jih je 
bilo v Lučah veliko v zadnjem obdobju.

V začetku letošnjega leta smo dokončali 
gradnjo Športnega centra Luče in tako končno 
dobili novo, moderno, veliko, svetlo, funkcionalno, 
nizko energetsko, okolju prijazno, brezkreditno, 
skratka čudovito dvorano, ki je največja investicija 
Občine Luče. Skupna vrednost zgrajene športne 
dvorane je nekaj čez 2,4 mio € in le za 4 % odstopa 
od planirane. Večina dodatnih del se nanaša na 
preureditve in prilagoditve v obstoječi šoli, ki se jih 
v fazi projektiranja ni dalo predvideti. Dobro tretjino 
potrebnih sredstev v višini cca 900.000 € je Občina 
Luče uspešno pridobila na dveh razpisih (cca pol od 
tega na šolskem ministrstvu, pol pa na Eko skladu), 
slabi dve tretjini vrednosti investicije (cca 1,5 mio 
€) pa smo si zagotovili s pridnim varčevanjem 
naše občine skozi zadnja leta. Največjo investicijo v 
zgodovini Občine Luče tako finančno zapiramo brez 
dolgov. Same otvoritve se je udeležil tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor in tako dal temu že 
tako izjemnemu in slovesnemu dogodku še večjo 
težo.

V februarju je športna dvorana začela služiti 
svojemu namenu. Dopoldne so bili aktivni šolarji,
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Ciril Rosc, župan
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popoldne pa odrasli. V zelo kratkem času so se 
skoraj vsi termini v dvorani tako zapolnili. Večinoma 
z domačini, nekaj pa tudi s športniki izven občine. 
Žal pa je tudi na tem področju koronavirus do 
nadaljnjega ustavil vse športne aktivnosti.

Nedvomno je velika pridobitev za kraj tudi 
izgradnja nove biološke čistilne naprave na 
obvodnem zemljišču pred samim vstopom v Luče. 
Ker se je zadnja leta obstoječi ČN življenjska doba 
iztekala, smo po kar nekaj letih priprav v zadnjem 
kvartalu lanskega leta projekt pripeljali tako daleč, 
da smo lahko začeli z investicijo. 

Ugodna zima je omogočila, da so se dela lahko 
končala po planu in je nova ČN od marca letos že v 
poskusnem obratovanju, ki se zaključi konec tega 
leta. V tem času se izvaja monitoring in spremlja 
obratovanje. Kapaciteta ČN je 600 populacijskih 
enot, višina investicije pa je bila cca 300.000 €, 
kolikor je znašala tudi pogodba z izvajalcem.

Ob tem dogodku, ki je bil zelo odmeven tako v 
Sloveniji, kot v sosednjih alpskih državah, so Luče 
postale turistično in medijsko še bolj prepoznavne v 
širšem prostoru.

Naslednjo potrditev naše prave usmeritve smo 
dobili že konec lanskega leta, ko smo od Turistične 
zveze Slovenije v močni konkurenci v kategoriji 
najbolj urejenih in gostoljubnih izletniških krajev v 
Sloveniji prejeli priznanje za osvojeno drugo mesto. 
To je bil tudi najboljši rezultat od vseh občin Zgornje 
Savinjske doline.

Še pred zgoraj naštetimi odmevnimi dosežki 
naše občine v zadnjem obdobju pa se je Občina Luče 
po raziskavah časnika Finance prebila tudi med 
prvih 35 % najuspešnejših slovenskih občin, kjer 
se najbolje živi. Poleg tega smo med prvimi osmimi 
občinami od vseh 212 slovenskih občin z najnižjo 
stopnjo kriminalitete in tudi med tistimi redkimi 
občinami, ki niso zadolžene. Nedvomno so to 
spodbudni rezultati, ki pa so hkrati tudi zaveza, da 
se vsi skupaj trudimo obdržati tako visok standard 
tudi v prihodnje.

Še veliko se je dogajalo v zadnjem obdobju. 
Precej od tega smo poskušali povzeti v pričujočem 
občinskem glasilu, ki tako postaja pomnik časa 
delovanja lokalne skupnosti.

Letošnje leto bo, kar se tiče občinskih investicij, 
precej bolj umirjeno. Velike večletne občinske 
investicije so uspešno zaključene. Nadaljujemo pa 
z asfaltiranji po dolgoročnem planu (podlaga je 
večinoma že pripravljena) in vzdrževanjem ostale 
občinske javne infrastrukture. V teku so aktualni 
razpisi za občane in društva. Precej aktivnosti pa 
bo seveda odvisno tudi od dinamike poteka korona 
krize. Bo pa ta ‘drugačen’ čas hkrati tudi priložnost, 
da strateško zastavimo nekatere nove dolgoročne 
projekte, ki nas čakajo v prihodnje.

Hvala vsem, ki se trudite za našo lokalno skupnost. 
Ostanimo zdravi, držimo skupaj še naprej in svet bo 
tako lahko še nekoliko lepši.

Konec lanskega septembra je Občina Luče, kot 
druga občina v Sloveniji, uradno vstopila v združenje 
Gorniških vasi. S privlačno turistično ponudbo ter 
zavzemanjem za ohranitev krajevnih kulturnih in 
naravnih vrednot smo dodali kamenček v ta čudoviti 
mozaik majhnih in lepih gorniških vasi za užitek in 
počitek, za postanek in obstanek, kjer je bolj kot 
drugo pomembna prvobitnost, tradicija in kultura 
ter zavezanost trajnostnemu alpskemu turizmu.



Dokončana investicija v Športni center Luče

Športni center Luče je največja investicija v 
zgodovini Občine Luče. Skupna vrednost je cca 
2.500.000,00 EUR, kar vključuje gradbena dela, 
opremo, vso dokumentacijo in vse preureditve 
v obstoječi šoli (tudi zamenjavo precejšnjega 
dela strehe na šoli). Od tega je občina pridobila 
920.000,00 EUR nepovratnih sredstev od Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport in EKO SKLADA.

V letu 2015 se je razmišljalo o izgradnji novega 
športnega igrišča zunaj centra Luč in ob tem se je 
tehtalo, kaj je bolj smiselno, ali izgradnja novega 
igrišča na Hočevarjevi njivi ali nove telovadnice. 
Obstoječa je bila za potrebe šole premajhna, 
potrebna pa je bila tudi obnove. Občinski svet se je 
nato odločil, da se zgradi nova telovadnica. S tem so 
se problemi šele pričeli pojavljati. Kako velik naj bo 
ta objekt, kako ga umestiti v prostor itd. Vprašanj je 
bilo zmeraj več kot odgovorov. 

Ta razpis je imel zelo kratek rok za prijavo in 
morali smo sprejeti odločitev. Praktično čez noč smo 
zadevo pognali v tek. Uspešno smo kandidirali na 
razpis in potem ni bilo več umika.

Težavam pri projektu pa ni bilo videti konca. Od 
zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, 
pri izboru izvajalca na javnem razpisu za opremo, do 
težav pri sami gradnji. Lokacija objekta je v samem 
centru Luč, dostop za gradnjo pa zelo otežen. Zaradi 
tega je bilo veliko usklajevanj in tudi pogajanj, da 
smo zadevo izpeljali.

Danes imamo sredi Luč objekt, ki nam je lahko 
vsem v ponos. Upam da bo še dolgo služil namenu, 
za katerega je bil zgrajen in da se bodo generacije, ki 
bodo končale osnovno šolo, še vedno rade vračale 
vanj.

Idejo za izgradnjo nove telovadnice, kot je 
postavljena danes, je podal Jože Vavdi pred več kot 
desetimi leti. Tedaj je bila to zelo utopična ideja. 
Tudi jaz sem kot mnogi drugi zavil z očmi. Občina 
ni imela ne zemljišča ne finančnih sredstev. Ampak 
ideja je zmeraj najpomembnejša. 

dokler ni bil objavljen razpis na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, na katerem so 
razpisali nepovratna sredstva za gradnjo športnih 
objektov.

Župan je zaradi tega ustanovil 7-člansko 
strokovno komisijo, ki je nato usmerjala projekt. 
Na komisiji je bil tudi oblikovan predlog za velikost 
objekta. Na podlagi strokovnih utemeljitev se 
je objekt tudi umestil v prostor, pri tem pa se je 
upoštevalo več različnih vidikov. Vendar se kar 
nismo mogli odločiti, kako in kaj z novo telovadnico, Klavdij Strmčnik, direktor občinske uprave

Dvorana bo služila za športni pouk šolarjev 
ter kot rekreacijski in prireditveni prostor

Nov športni center je umeščen v samem središču vasi
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Izgradnja nove čistilne naprave v Lučah je projekt, 
s katerim smo se pričeli ukvarjati v letu 2010. 
Tedaj je bila naročena projektna dokumentacija, 
ki je vključevala izgradnjo nove čistilne naprave, 
dograditev kanalizacije do Boltinovega travnika in 
Hribra ter preureditev kanalizacije v Krnici. 

Po pregledu izdelanega projekta je bilo 
ugotovljeno, da je tehnologija, ki je bila predvidena, 
že zastarela, zato smo se odločili izdelati nov projekt 
za čistilno napravo. Nov projekt je seveda zahteval 
pridobitev novih soglasij, s tem pa so se pojavili novi 
zapleti, vendar smo tudi to uspešno rešili in tako 
konec oktobra 2019 pridobili gradbeno dovoljenje 
za gradnjo čistilne naprave.

Pred pričetkom gradnje je kar nekaj prahu dvignila 
lokacija nove čistilne naprave, ki je na vstopu v Luče. 
Lokacija čistilne naprave je bila določena že v letu 
2010. Od tedaj se je spreminjala le mikrolokacija 
zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov na Savinji in 
spremenjene tehnologije, vendar tej lokaciji vse do 
pričetka postopka izdaje gradbenega dovoljenja ni 
nihče nasprotoval. 

tehnologijo, vendar bi bili potem stroški obratovanja 
večji, kar pa bi pomenilo tudi višje skupne stroške 
(investicija in obratovalni stroški v življenjski dobi). 
Skupna investicijska vrednost za čistilno napravo 
bo znašala približno 300.000,00 EUR brez DDV. 
Zmogljivost čistilne naprave je 600 PE in ima tako 
še nekaj rezerve glede na število ljudi v Lučah, tako 
da bomo lahko nanjo priklopili še preostale objekte. 

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju smo 
intenzivno pristopili h gradnji. Izvajalca smo na 
javnem razpisu izbrali že sredi leta 2019. Čistilna 
naprava je tako sedaj v fazi poskusnega obratovanja. 
Na ta način smo rešili problem odpadnih vod v Lučah 
za nekaj desetletij. Nova čistilna naprava uporablja 
najsodobnejšo tehnologijo ob minimalnih stroških 
obratovanja. Zaradi tega je bila čistilna naprava ob 
investiciji nekoliko dražja, kot če bi izbrali drugačno 

Izgradnja čistilne naprave je bila nujna, ker je 
obstoječa odpovedala. Katerakoli druga lokacija 
čistilne naprave bi pomenila bistveno višje stroške 
investicije, kar na koncu bremeni vse občane. 
Poleg tega čistilne naprave v letu 2019 ne bi mogli 
izvesti, ker bi zopet morali popravljati projektno 
dokumentacijo. Zemljišče, na katerem je sedaj 
postavljena čistilna naprava, ima zelo redko uporabo, 
ker gre za vodno zemljišče in so posegi zelo omejeni. 
Čistilna naprava pa na tem mestu lahko stoji. Na 
koncu je prevladala zdrava pamet in smo čistilno 
napravo postavili, kjer je bila predvidena. Seveda pa 
bomo poskrbeli, da bo čim manj vidna in moteča za 
okolico.

Izgradnja nove sodobne čistilne naprave

Klavdij Strmčnik, direktor občinske uprave

Lokacija nekdanje čistilne naprave 
bo primerno sanirana in povrnjena v prvotno stanje

Nova čistilna naprava poskusno že obratuje
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Pri pridobivanju soglasij, predvsem vodnega 
soglasja, se je zadeva zelo zapletala, tako da smo 
vodno soglasje pridobili šele v letu 2015. Zaradi tega 
smo zamudili vse roke, da bi lahko izgradnjo nove 
čistilne naprave prijavili na razpis za kohezijska 
sredstva v obdobju 2007–2013. Ker kasneje ni bilo 
na voljo nepovratnih sredstev, smo zadevo prelagali, 
dokler je obstoječa čistilna naprava še zadovoljivo 
delovala. V letu 2018 pa je tudi inšpektorat za okolje 
od nas zahteval ureditev čiščenja odpadnih vod.

AKTUALNI PROJEKTI IN INVESTICIJE AKTUALNI PROJEKTI IN INVESTICIJE



Občina Luče v Zeleni shemi slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je 
nacionalni program in certifikacijska shema, ki 
pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa 
prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, 
destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna 
orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja 
ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje 
tudi promovira. 

Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji 
v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green 
Destinations in njenim akreditiranim partnerjem 
v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma 
Goodplace. Zelena shema do danes združuje že 53 
destinacij, 45 ponudnikov nastanitev, 4 naravne 
parke, 2 turistični agenciji in 1 atrakcijo, ki prisegajo 
na zeleno strategijo in se ponašajo z znakom Slovenia 
Green.

Na poziv Slovenske turistične organizacije za 
pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja 
v turizmu se je v letu 2018 odzvala tudi Občina 
Luče in pristopila k pridobitvi znaka Slovenia 
Green. Z vstopom v shemo se je občina zavezala k 
spodbujanju trajnostnega delovanja, združevanju 
trajnostnih prizadevanj ter promoviranju lokalnega 
značaja in zelenih zgodb. Za namen izvajanja 
projekta je bil imenovan Zeleni koordinator in člani 
Zelene ekipe, ki so skrbeli za izvedbo vseh korakov 
v projektu, sodelovali pri pridobivanju podatkov ter 
oblikovanju razvojnih ukrepov in ciljev. 

aktualna za razvoj trajnostnega turizma. Izvedeno 
je bilo anketiranje prebivalcev, obiskovalcev in 
turističnega gospodarstva, najbolj kompleksen 
korak pa je bilo zbiranje različnih virov podatkov o 
trajnostnih merilih in indikatorjih, razvrščenih na 
šestih tematskih področjih v povezavi s trajnostjo 
destinacije.

Slovenska turistična organizacija je Občini Luče 
na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme 
slovenskega turizma uradno podelila znak Slovenia 
Green Destination BRONZE, ki ga Občina Luče kot 
turistična destinacija lahko uporablja v vseh svojih 
nadaljnjih komunikacijah.

Slavnostna podelitev plaket in označevalnih 
tablic Slovenia Green Destination bo potekala na 
osrednjem dogodku trajnostnega turizma v Sloveniji 
–  Zelenem dnevu. 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani 
www.luce.si pod zavihkom Slovenia Green. 

Župan Občine Luče Ciril Rosc je na otvoritvi 
5. Pohodniškega festivala v Kamniško-Savinjskih 
Alpah 20. junija 2019 podpisal Zeleno politiko in 
tako zavezal občino k spoštovanju trajnostnih načel 
destinacije.

V okviru projekta je bila pripravljena Splošna 
analiza stanja v Občini Luče ter seznam vse kulturne 
ter naravne dediščine, ki je na območju destinacije

Slovenska turistična organizacija je Občini Luče
na podlagi prejete ocene podelila znak 
Slovenia Green Destination BRONZE
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Zahtevani podatki in dokazila so bili vneseni v 
spletno platformo Green Destinations. Na osnovi 
vnesenih podatkov je Občina Luče konec februarja 
2020 prejela končno, mednarodno priznano 
oceno trajnosti po standardu Slovenia Green in 
se tako na slovenskem, evropskem in globalnem 
trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna 
destinacija. 

Aneta Šiljar, zeleni koordinator



Luče med najlepše urejenimi izletniškimi kraji v Sloveniji

Turizem je dejavnost, primarno povezana s 
počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter 
naravno in kulturno dediščino, ki se lahko uresničuje 
in nadgrajuje v lepem, prijaznem in strpnem okolju. 
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen 
razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno 
sporočilo projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. 

Namen projekta je spodbujati in ozaveščati ljudi, 
da urejajo svoje bivalno, krajevno, podjetniško in 
društveno okolje, to je okolje, kjer stanujejo, delajo, 
se družijo in dopustujejo. Projekt je hkrati spodbuda 
za dobro organizirane redne dejavnosti komunalnih, 
okoljevarstvenih podjetij in drugih služb ter vedno 
bolj prispeva k urejenosti in prijetni celostni 
podobi Slovenije. Sestavni del projekta sta tudi 
podprojekta Pomladansko urejanje in vzdrževanje 
čistega okolja, povezana z dnevom voda in dnevom 
Zemlje in Republiški turistični drobnogled. Projekt 
je izrednega pomena za uveljavljanje Slovenije v 
mednarodnem sodelovanju in prispevek k promociji 
slovenskega turizma. 

V tekmovanju sodelujejo kraji, razvrščeni v več 
skupin:
– večja mesta, srednja in manjša mesta
– turistični kraji, zdraviliški kraji in izletniški kraji
– mestna, trška in vaška jedra

ter krajev ... Državna komisija, ki jo sestavljajo  
strokovnjaki različnih področij (krajinarji, geografi, 
turistični delavci, sociologi, arhitekti, etnologi in 
drugi), po vnaprej določenem terminskem planu 
ocenjuje posamezne kandidate v kategorijah. 
Posebno pozornost namenjajo celoviti ekološki 
urejenosti krajev in kakovosti turistične ponudbe. 
Čisto in urejeno okolje, ohranjena naravna in 
kulturna dediščina, zanimivi turistični produkti, vse 
to vpliva na prepoznavnost kraja, predvsem pa na 
zadovoljstvo domačih in tujih gostov.

Zaključna prireditev akcije je potekala 13. 
novembra 2019 v okviru devete izvedbe Dnevov 
slovenskega turizma s slovesno podelitvijo priznanj 
v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani. 
Priznanja so prejeli najbolje ocenjeni v posameznih 
kategorijah. Luče so sodelovale v kategoriji najbolj 
urejenih in gostoljubnih izletniških krajev v Sloveniji 
ter prejele priznanje za 2. mesto.

Iskrena hvala vsem, ki kakorkoli prispevate 
k urejenosti, gostoljubnosti in prepoznavnosti 
domačega kraja.

Osnovni nosilec projekta je Turistična zveza 
Slovenije. Tekmovanje se prične na lokalni ravni 
z ocenjevanjem najbolj urejenih hiš, poslopij, 
vrtov, balkonov in se nadaljuje na krajevni, mestni, 
občinski ravni ter zaključuje na državnem nivoju z 
razglasitvijo najbolj urejenih in gostoljubnih mest

Poleg mest in krajev tekmujejo tudi:
– kampi in glampingi
– mladinska prenočišča
– tematske poti
– Petrolova prodajna mesta

Prejemniki priznanj v kategoriji                                           
najbolj urejenih in gostoljubnih izletniških krajev: 

Mojstrana, Luče in Park Škocjanske jame
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Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest 
in krajev na področju urejenosti prostora, okolja 
in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vseslovensko 
gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost, slednja 
pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel 
slogana Turizem smo ljudje.

Na državno tekmovanje Moja dežela – lepa in 
gostoljubna se je v letu 2019 uvrstilo 90 mest in 
krajev, 18 kampov in glampingov, 7 mladinskih 
prenočišč, 28 tematskih poti in Petrolovi bencinski 
servisi. 

Aneta Šiljar, uredniški odbor



Mag. Simona Moličnik je prejela priznanje 
Občine Luče za dolgoletno aktivno sodelovanje 
pri ohranjanju in promociji lučkega ljudskega 
petja.

Podelitev priznanj Občine Luče v letu 2019

Sledila je podelitev Priznanj Občine Luče 
letošnjim štirim nagrajencem. Priznanje Občine 
Luče so prejeli Simona Moličnik, Ana Strmčnik, 
Tadej Potočnik in Šolsko športno društvo OŠ Blaža 
Arniča Luče. Čebelarska družina Luče je prejela 
Zlato plaketo Občine Luče.

Veselje do glasbe, ki ima v njeni družini močne 
korenine, je bilo pri njej čutiti od ranega otroštva. 
To je zagotovo botrovalo temu, da se je po zaključeni 
srednji šoli odločila za študij muzikologije na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je pridobila 
naziv magistrica historične muzikologije.

Osnovnošolci so kulturni program 
začinili s kratkim skečem

Avgust v Lučah vsako leto nedvomno zaznamuje 
tradicionalna prireditev Lučki dan in v sklopu nje 
praznovanje občinskega praznika, ki ga obeležujemo 
desetega avgusta. Vrhunec praznovanja predstavlja 
četrtkova večerna slovesnost s podelitvijo občinskih 
nagrad in priznanj.

Letošnja se je odvijala 9. avgusta 2019 v 
Kulturni dvorani v Lučah. Slovesnost je spremljal 
bogat kulturni program, ki so ga sooblikovali člani 
Kulturno-umetniškega društva Tone Mlačnik 
Luče, lučki ljudski pevci in učenci iz osnovne šole. 
Prireditev sta povezovala Tadeja Robnik in Niko 
Bezovnik.

Po kratki hudomušni točki učencev osnovne šole 
je sledila podelitev Županovih petic. Petice prejmejo 
učenci, ki so vsa leta osnovnošolskega izobraževanja

Najuspešnejši devetošolci so prejeli Županove petice

Slovesnost so glasbeno obarvali lučki ljudski pevci

Številne zbrane v dvorani je uvodoma nagovoril 
župan Ciril Rosc, ki je izpostavil izvedene investicije 
v preteklem letu ter predstavil načrte za v prihodnje.

Simona Moličnik, ki danes stanuje v Rožni dolini 
v Ljubljani, je svoje otroštvo preživela v Lučah. 
Uspešno je dokončala osnovnošolsko izobraževanje, 
ob tem pa je obiskovala Glasbeno šolo Nazarje, smer 
klavir. Srednješolsko izobraževanje je nadaljevala 
na družboslovni gimnaziji v Velenju, ob tem pa se je 
učila tudi orgle.

dosegli povprečje ocen 4,5 ali več in so osvojili 
priznanja na tekmovanjih iz znanj. V šolskem letu 
2018/2019 je Županovo petico prejelo šest učencev: 
Nika Čerček, Ema Moličnik, Tine Robnik, Ana 
Strmčnik, Tina Supin in Zala Zamernik.
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Simona je odlična strokovna poznavalka in 
promotorka te naše posebnosti. Naše pevce zna 
spodbuditi k sodelovanju na različnih prireditvah, 
osmišljuje nam pomen naše glasbene dediščine, to 
posebnost pa širi tudi na javnem nacionalnem radiu. 
Ob sestavljanju Pobude za vpis Lučkega moškega 
petja na treko in štrto v register nesnovne kulturne 
dediščine je bila Simona odlična pomočnica 
domačim kulturnikom, saj je s svojim strokovnim 
znanjem ubesedila zahteve razpisa in tako zagotovo

Simono Moličnik ljubezen do glasbe ne spremlja 
samo profesionalno, ampak ji je stalna popotnica 
slehernega trenutka njenega življenja. Kot dijakinja 
je v domačem kraju ustanovila pevski, sprva 
dekliški, kasneje pa mešani pevski zbor, Viva la 
musica, ki je s svojimi interpretacijami navduševal 
številne zahtevne poslušalce, kot študentka pa je 
nekaj časa mlade Lučane poučevala klavir. Njena 
največja ljubezen pa je dediščina slovenske glasbene 
umetnosti. Sistematično raziskuje glasbeno tradicijo 
ter vse njene  pojavne glasbene oblike. In Simona 
kot Lučanka, ki sicer že kar nekaj let živi v drugem 
kraju, je prav gotovo navdih za ustvarjanje našla v 
domačem ljudskem moškem petju na treko in štrto, 
ki je v Evropi edinstveno.

Iz vseh zgoraj omenjenih razlogov se je Občina 
Luče Simoni Moličnik javno zahvalila in skromno 
oddolžila s podelitvijo Priznanja Občine Luče.

Zborovodkinja Simona z Dekliškim pevskim zborom na 
območni reviji v Bočni leta 1992

Mag. Simona Moličnik je urednica glasbenega in 
razvedrilnega programa Prvega programa Radia Slovenija

Svojo prvo zaposlitev je našla v Glasbeni zbirki 
Narodne in univerzitetne knjižnice, leta 2008 pa 
se je pridružila ekipi urednikov za glasbo Prvega 
programa Radia Slovenija. Tu je prevzela avtorstvo 
tematskih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi 
ter z njo povezane rubrike Dobra glasba, dober dan. 
Pri sedanjem delu oblikuje še tedensko oddajo Dotik 
klasike.

pripomogla k naši pobudi za vpis lučkih pevcev v ta 
segment zaščitenosti kulturne dediščine.

Ana Strmčnik je prejela priznanje Občine Luče 
za odličen učni uspeh, osvojena priznanja in 
aktivno delovanje na športnem in kulturnem 
področju.

Za vsa ta osvojena priznanja je poleg rednega 
šolskega dela potrebno vložiti veliko dodatnega 
učenja in izkazati veliko dodatnega znanja.
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Ana Strmčnik, rojena leta 2004, je v šolskem letu 
2018/19 zaključila osnovnošolsko izobraževanje. 
Ana je bila vseh devet let vzorna učenka, z 
zaključenimi samimi odličnimi ocenami. Poleg 
odličnega uspeha je dosegla 12 srebrnih priznanj, 
in sicer štiri pri matematiki, dve pri slovenščini ter 
po eno iz logike, zgodovine, fizike, biologije in vesele 
šole.
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Je  tudi odlična športnica. Vsa leta je zastopala šolo 
na tekmovanjih v košarki, kjer so punce dosegale 
vidne rezultate na državni ravni, sodelovala je tudi v 
ekipi odbojkaric, predvsem pa je odlična atletinja, saj 
je bila večkrat medobčinska in področna prvakinja, 
leta 2019 pa je na finalu državnega tekmovanja  
dosegla 11. mesto v teku na 60 metrov.

V zahvalo za vse naštete uspehe in hkrati za spodbudo 
na njeni nadaljnji življenjski poti se je Občina Luče 
Ani Strmčnik javno zahvalila s podelitvijo Priznanja 
Občine Luče.

Ana pa ni bila le odlična učenka. Njene talente 
in pripravljenost za sodelovanje smo opazili že v 
predšolskem obdobju in skozi leta je na različnih 
šolskih in krajevnih kulturnih prireditvah morala 
sprejemati vedno zahtevnejše naloge.

Anina delovna vnema, nadarjenost in prizadevnost se 
kažejo na številnih področjih tudi izven šole

Ana je že od malih nog nepogrešljiva pri lučkih pericah

Tadej Potočnik je prejel priznanje Občine Luče 
za aktivno delo v domačem gasilskem društvu.

Tadeja Potočnika je pred nekaj leti pot in ljubezen 
prinesla v Občino Luče, kjer sta si s partnerico 
uredila bivanje v središču kraja. S sabo v Luče je 
prinesel tudi svojo strast do gasilstva in se kmalu 
prepisal v naše matično gasilsko društvo. Odkar je 
član društva, si na vse moči prizadeva, da društvo 
raste in se posodablja.

Veliko truda in svojega prostega časa je vložil v 
to, da imamo v Lučah danes novo moderno gasilsko 
vozilo, s katerim lahko operativa varno deluje za 
našo dobrobit. V samem društvu veliko truda vlaga 
v preurejanje in obnovo dotrajane opreme ter v 
skrb, da so gasilski prostori, oprema in vozila vedno 
urejena ter v brezhibnem stanju in pripravljena 
za vse naloge ter morebitno pomoč, kar je za našo 
lokalno skupnost velikega pomena.

Vsa leta je bila uspešna tudi kot učenka Glasbene 
šole Nazarje, kjer je obiskovala pouk klavirja in 
orgel, pela pa je tudi v tamkajšnjem pevskem zboru.

Vedno je našla čas tudi za različne interesne 
dejavnosti; aktivno je sodelovala pri mladih 
planincih, bila je aktivna plesalka, osvojene ima vse 
bralne značke.

Že kot mala deklica je ob Lučkih dnevih 
prala perilo na vaškem perišču in to počne še 
danes. Tako v šoli kot pri kulturnem društvu 
smo jo vabili k sodelovanju na vseh prireditvah. 
Ana je odlična recitatorka, gledališka igralka, 
voditeljica, seveda pa najbolj poznamo in cenimo 
njen glasbeni talent, kjer se je predstavljala kot 
instrumentalistka na klavirju ali orglah, zadnja 
leta pa jo lahko opazujemo kot odlično vokalistko.

Poleg gasilskih nalog je tudi sicer vedno 
pripravljen pristopiti na pomoč in pomagati 
Lučanom pri različnih potrebah in pri nalogah
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Tadej je vesten in predan gasilec,
vedno pripravljen nesebično priskočiti na pomoč

Tadej Potočnik je poštena, skromna oseba, 
predan gasilec, ki svoje dejavnosti v društvu in kraju 
opravlja z veseljem, največjo mero predanosti ter si 
prizadeva, da so vsa opravila vedno narejena tako, 
kot morajo biti.

Tadej se je zelo angažiral 
tudi pri nakupu novega gasilskega vozila

V zahvalo za vse našteto in hkrati tudi za spodbudo 
za naprej se je Občina Luče Tadeju Potočniku na 
simbolni ravni javno zahvalila s podelitvijo Priznanja 
Občine Luče.

Bil je tudi pobudnik, da se je v občini organiziralo 
predavanje in delavnice temeljnega postopka 
oživljanja z uporabo AED, kar v današnjem času, ko 
so zastoji srca pri nas in v svetu v velikem porastu,  
pomeni, da je od znanja in veščine velikokrat odvisno 
tudi preživetje, saj v takšnih primerih odločajo 
minute.

S podelitvijo priznanja želimo opozoriti tudi 
na njegovo nesebično in humano pomoč, kar v 
današnjem času ni več samoumevna lastnost, 
vendar pa še kako pomembna vrednota, za katero 
želimo, da bi jo nosili vsi v sebi. Šolsko športno društvo OŠ Blaža Arniča Luče pod 

vodstvom mentorja in učitelja športa, Rajka Rudnika, 
že vrsto let dosega lepe rezultate. Mladi športniki 
izvrstno obvladujejo igre z žogo – košarko, nogomet, 
odbojko, preko klubov in društev v Občini Luče se 
kalijo izvrstni namiznotenisači in smučarji, učenci 
pa posegajo po dobrih rezultatih tudi v atletiki.

Šolsko športno društvo je prejelo priznanje 
Občine Luče za dolgoletno uspešno delovanje na 
športnem področju.

Šolsko leto 2018/19 pa jim je prineslo prav 
posebne izzive, saj so bili zaradi gradnje nove športne 
dvorane celo leto brez osnovnega pripomočka za 
izvajanje športa, torej brez telovadnice. Skozi šolsko 
leto so tako prilagajali delo in vsebine razmeram in 
tako jesensko obdobje preživljali na igrišču ob šoli, 
kjer so ob lepem vremenu lahko igrali nogomet 
in košarko, ob zaključku šolskega leta so izvajali 
športne vsebine na Prodah, v zimskem obdobju in 
ob deževnih dnevih pa so imeli na voljo kulturno 
dvorano. Kljub težjim pogojem dela pa so dosegli 
odlične rezultate.

za širše javno dobro. Nepogrešljiv postaja tudi pri 
varovanju številnih prireditev kot redar v okviru 
gasilske organizacije.

Na medobčinskih tekmovanjih so dosegli 6 prvih 
mest, in sicer starejše deklice v košarki, 4 učenci 
individualno v atletiki ter štafeta 4×100 m, drugih 
mest je bilo 7, in sicer v nogometu starejše deklice 
ter dečki, 5 pa je bilo individualnih dosežkov v 
atletiki. Tretje mesto pa so dosegli trije učenci v 
atletiki, ter mlajši in starejši dečki v košarki in mlajši 
dečki v nogometu.
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Učenci in mentor so za številne športne uspehe prejeli 
priznanje Občine Luče

Osvojenih je bilo tudi 9 drugih mest, in sicer trije 
učenci v alpskem smučanju, 3 učenke na atletiki, 
dva učenca v skokih z alpskimi smučmi ter ekipno 
starejše deklice v nogometu. Tretjih mest pa je bilo 
sedem, in sicer ekipno starejši dečki v nogometu ter 
individualno en učenec v smučanju, en v atletiki, 
dva učenca v namiznem tenisu ter dva v skokih z 
alpskimi smučmi. 

v atletiki je dosegla Ana Strmčnik, odlični pa so bili 
tudi namiznotenisači, ki so ekipno dosegli 4. mesto 
v polfinalu državnega tekmovanja, Matic Čopar, Pija 
Funtek in Anja Pančur pa so se uvrstili v državno 
polfinale.

Mladi športniki pa so dosegali lepe rezultate tudi 
na državnih tekmovanjih, kjer so ekipno že četrtič 
zapored in petič v zgodovini šole državni prvaki v 
smučanju, v letu 2019 pa je naslov državnega prvaka 
v smučanju osvojil tudi Blaž Klemenšek.  Gal Grzinčič 
je postal državni prvak v svoji kategoriji v skokih z 
alpskimi smučmi in kot prvak prejel nagrado zanj in 
za  sošolce – ogledali so si kvalifikacije ob zaključku 
sezone svetovnega pokala v Planici. Uspeh mladih 
skakalcev je dopolnila Eva Lokan, ki je postala 
državna podprvakinja v skokih z alpskimi smučmi, 
Tamara Podbrežnik in Maj Enci pa sta si priskakala 4. 
mesti v državi. 7. mesti z državnih tekmovanj imata 
tudi smučarja Tjaša Dešman in Tom Zamernik.   

Eva in Gal sta se v skokih v Planici zelo izkazala

V zahvalo in spodbudo za dolgoletno uspešno 
delovanje se je Občina Luče Šolskemu športnemu 
društvu zahvalila s podelitvijo Priznanja Občine 
Luče.

Čebelarska družina Luče je prejela Zlato 
plaketo Občine Luče za uspešno delovanje ob 
stoletnici organiziranega čebelarjenja v Lučah.

Redka so društva v našem okolju s tako častitljivo 
obletnico organiziranega delovanja. Leta 1919, leto 
po veliki vojni, so se lučki čebelarji zbrali v želji po 
organiziranem čebelarjenju. Takratna država je na 
srečo zelo spodbujala čebelarsko dejavnost. Tako 
lučki čebelarji letos praznujejo 100 let delovanja.  
Vmes so kot organizirano društvo v svojem delovanju 
nekoliko nihali, vsekakor so pa ves čas čebelarili. 
Čebelarska družina Luče je tako postavljena na 
globokih in trdih temeljih.

Od leta 1985 je društvo zelo aktivno in preko 
krovne organizacije Zgornje Savinjske čebelarske 
zveze s sedežem v Mozirju vključeno v Čebelarsko 
zvezo Slovenije. Trenutno je v društvo včlanjenih 
26 članov, ki se ponašajo s približno 350 čebeljimi 
družinami. Skrbijo tudi za podmladek v društvu in 
nekaj časa so imeli v osnovni šoli tudi krožek, ki je 
bil zelo uspešen, saj so učenci prejeli kar nekaj zlatih 
in srebrnih priznanj.

Ekipno so glede na pogoje dosegle izvrsten rezultat 
starejše deklice v košarki, saj si delijo 10. mesto v 
državi. Enajsto mesto na državnem tekmovanju
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Na področnih tekmovanjih so dosegli 11 
prvih mest, in sicer ekipno starejša in mlajša 
kategorija v alpskem smučanju, starejša kategorija 
namiznotenisačev ter v košarki starejše deklice. 
Individualno pa so 1. mesto dosegli še štirje učenci 
v smučanju, ena učenka na atletiki ter dva učenca v 
namiznem tenisu. 
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Aneta Šiljar, uredniški odbor

Prejemniki občinskih priznanj v letu 2019 skupaj z županom Cirilom Roscem

Okolje, v katerem živimo, daje čebelarjem dobre 
pogoje za pridelavo medu, seveda pa morajo  pri 
svojem delu le-ti, da je pridelek kvaliteten in obilen, 
dobro poznati in upoštevati zakonitosti čebelarjenja. 
Lučki čebelarji od leta 2012 zgledno skrbijo tudi za 
Območni čebelarski center SAŠA-regije v Aplenci, ki 
je bil zgrajen v največji meri tudi z njihovim delom

Domači čebelarji so zelo aktivni vsako leto tudi ob 
Lučkem dnevu, kjer predstavljajo svoje aktivnosti in 
ponudijo medene izdelke. V letošnjem letu so člani 
aktivno pristopili k pridobitvi društvenega prapora 
in so ga konec junija na osrednji prireditvi ob 
100-letnici društva tudi predali svojemu namenu.

Lučki čebelarji se zavedajo velikega pomena svoje 
dejavnosti, so aktivni in uspešni pri svojem delu 
in tudi vseskozi z roko v roki sodelujejo z lokalno 
skupnostjo. Hkrati z željo, da bi tudi v naslednjih sto 
letih delovali tako kot čebele, marljivo, medsebojno 
usklajeno, delavno in temeljito, se je Občina Luče ob 
stoletnici uspešnega delovanja Čebelarski družini 
Luče javno zahvalila in oddolžila s podelitvijo Zlate 
plakete Občine Luče.

Po končani slovesnosti se je praznovanje 
nadaljevalo z druženjem ob pogostitvi na 
prireditvenem prostoru, zaključek večera pa je minil 
v znamenju znanih melodij, ki jih je ob spremljavi 
pianista Luka Puciharja mojstrsko izvedla priznana 
pevka Darja Švajger.

Čebelarska družina Luče je v letu 2019 
praznovala 100-letnico delovanja
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 in hkrati z namenom vzgoje matic, ki jih prenašajo 
z Lučke Bele, kjer je edina plemenilna postaja za 
kranjsko sivko  v Sloveniji.
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Ciril Rosc, župan Občine Luče



Zanimivo in poučno leto na Osnovni šoli Blaža Arniča Luče

Šolsko leto 2018/2019

24. junija 2019  je na zaslužene poletne počitnice 
odšlo 177 učencev, ki so uspešno zaključili šolsko 
leto 2018/19. Učenci so poletne dni izkoristili za 
oddih na morju, v hribih, za sproščujoče preživljanje 
dni v domačem okolju, zaposleni pa smo ob analizi 
šolskega leta ugotovili, da smo zaključili še eno 
uspešno šolsko leto, ki je prineslo veliko novih 
znanj, doživetij in uspehov. Skozi celotno šolsko leto 
smo pridno izpolnjevali načrtovane naloge Letnega 
delovnega načrta in ga tudi uspešno realizirali. 
Opravili smo zakonsko zavezujoče naloge, poleg teh 
pa smo sodelovali še na številnih prireditvah v šoli 
in kraju, na tekmovanjih iz znanj ter športa in vse 
skupaj nam je prineslo veliko dobrih rezultatov.

Vsakodnevno delo smo pogosto popestrili s 
številnimi kulturnimi prireditvami v šoli in kraju. 
Na teh srečanjih učenci in otroci iz vrtca prikažejo 
svoje glasbene, recitatorske, ustvarjalne … talente. 
Pred vsakim državnim praznikom smo izvedli krajšo 
kulturno prireditev, učenci pa so nastopili tudi na 
številnih dogodkih v kraju (praznovanje 40-letnice 
Koče na Loki, prireditev za ostarele, božični koncert, 
literarni večer ob mesecu kulture, zbor veteranov 
vojne za Slovenijo, otvoritev pohodniškega festivala, 
100-letnica čebelarjenja  in razvitje prapora, srečanje 
delovnih invalidov Slovenije, Lučki dan,  vstop Luč 
v gorniško vas …). Aktivni so bili dramski igralci, 
ki so na srečanju gledališčnikov KLIPE KLOPE v 
Šmartnem ob Paki odigrali Disneyeve zmešnjave, na 
zaključni akademiji pa so uprizorili Kralja Matjaža.  

Prireditve

Učenci so ustvarjali glasilo Nagajivc na razredni 
stopnji in Špasn na predmetni stopnji, veliko 
učencev je sodelovalo pri slovenski, angleški ter 
nemški bralni znački. Na zaključni akademiji nas je

Učenci skupaj s svojimi mentorji sodelujejo v različnih  
projektih in popestrijo mnoge dogodke v kraju

V šoli delujejo trije pevski zbori, njihov 
najodmevnejši nastop pa se odvija na pevskih 
revijah CICIDO in PIKAPOLONČEK. Letošnji CICIDO 
je bil 60. in zato še posebej slovesen – v Mozirju je 
okrog 500  učencev iz celotne Zgornje Savinjske 
doline prepevalo ob spremljavi Orkestra Slovenske 
vojske. Sodelovali smo tudi v številnih projektih – 
Slovenska mreža zdravih šol, Dediščina gre v šolo 
(preteklo šolsko leto pod naslovom Od sirneka do 
ajdneka, v letošnjem pa Rinčke talam pa »nobenmu« 
jih ne dam), Simbioza giba, Šolska shema (uporaba 
lokalnega sadja in zelenjave ter mleka), Naravni 
parki Slovenije, Rastem s knjigo, Dan za Savinjo … 

Otroški pevski zbor ter združeni Mladinski pevski zbor     
OŠ Luče in OŠ Ljubno med nastopom na pevski reviji 

CICIDO v Mozirju
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Tekmovanja

Učenci so na tekmovanjih iz znanj osvojili 2 
zlati, 18 srebrnih ter 168 bronastih priznanj. Zlati 
priznanji sta osvojila osmošolca Tom Zamernik 
pri biologiji ter Vid Ošep pri angleščini. Srebrna 
priznanja so osvojili Ana Strmčnik, Vid Ošep in 

Veliko pa je bilo, tako kot vsa leta, tudi odličnih 
športnih uspehov. Učenci so že četrto leto zapored 
in petič v zgodovini šole postali ekipni državni 
prvaki v smučanju, Blaž Klemenšek pa državni 
prvak v veleslalomu. Zelo uspešni so bili tudi mladi 
skakalci z alpskimi smučmi, saj je Gal Grzinčič v svoji 
kategoriji postal državni prvak, Eva Lokan pa državna 
podprvakinja. Gal je s svojim  uspehom sošolcem 
priboril odlično nagrado – v Planici so si ogledali 
kvalifikacijski trening ob zaključku svetovnega 
pokala najboljših skakalcev. Sedmi mesti v državi 
sta osvojila tudi veleslalomista Tjaša Dešman in Tom 
Zamernik, četrti mesti pa mlada skakalca Tamara 
Podbrežnik in Maj Enci.  Starejše deklice so v košarki 
osvojile 10. mesto v državi, Ana Strmčnik 11. mesto 
v državnem finalu teka na 60 m, namiznotenisači 
pa so osvojili 4. mesto v državnem polfinalu.  

Veselje starejših deklic in njihovega mentorja po osvojenem 
1. mestu na medobčinskem tekmovanju v košarki

Smučarji iz Luč in Solčave na ekipni državni tekmi                 
znova brez konkurence 

Na področnih tekmovanjih so učenci osvojili 11 
prvih, 9 drugih ter 7 tretjih mest. Na medobčinskih 
tekmovanjih Zgornje Savinjske doline pa so 
osvojili 6 prvih, 7 drugih ter 6 tretjih mest. 
Uspehi naših učencev in mentorja v preteklem 
šolskem letu pa imajo še toliko večjo težo, ker 
so bile zaradi gradnje športne dvorane precej 
okrnjene možnosti za izvajanje športa, a z dobro 
voljo in potrpežljivostjo smo bili tudi tu uspešni. 

Odkrivanje preteklosti domačega kraja v okviru projekta 
Dediščina gre v šole

zelo razveselil podatek, da se je v lanskem šolskem 
letu povečal obisk šolske knjižnice, kar pomeni, 
da mladi še znajo ceniti pomen literature. Učenci 
so sodelovali tudi na več likovnih natečajih, 
najodmevnejšo nagrado pa so prejeli na natečaju 
PRAZNIK KOŠARKE, ki ga je organizirala Košarkarska 
zveza Slovenije; učenke so prejele 3. nagrado 
(reprezentančni dres Luke Dončiča in maskoto 
Lipka ter plakat). Učenci so skupaj s svojimi mentorji 
sodelovali tudi na Drobtinici, izvedli smo božični 
bazar, devetošolci so izdelovali novoletne voščilnice 
in adventne venčke. Pri teh aktivnostih smo bogatili 
šolski sklad, devetošolci pa so si prislužili denar za 
zaključno ekskurzijo in valeto.

Miha Gliha pri matematiki, Tom Zamernik, Vid Ošep 
in Pija Lipnik pri veseli šoli, Vid Ošep, Tom Zamernik, 
Nika Rudnik in Ana Strmčnik pri fiziki, Ana Strmčnik, 
Maruša Strmčnik, Nika Rudnik in Pija Funtek na 
Cankarjevem tekmovanju iz slovenščine, Tine Robnik 
in Aljaž Kladnik na tekmovanju iz angleščine, Ema 
Moličnik pri biologiji ter Tom Zamernik pri kemiji.  
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kot so: planinski, tehniški, naravoslovni, kolesarski 
in eko krožek, joga, razredne interesne dejavnosti, 
zunanji izvajalci pa so izvajali plesni tečaj in učenje 
harmonike.

Vrtec je v preteklem šolskem letu obiskovalo 63 
otrok v Lučah (26 otrok v I. starostnem obdobju, 37 
otrok v II. starostnem obdobju) in 20 otrok v Solčavi. 

Vrtec

Mlade gasilke PGD Luče skupaj z mentoricama

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk 
so najmlajši obeležili z ustvarjanjem panja in čebelic

Na ogledu kvalifikacijskega treninga ob zaključku svetovnega pokala v Planici

Sedaj lahko učenci telovadijo v novi, moderno 
opremljeni telovadnici in verjamem, da bomo z njo  
tako pri naši mladini kot vseh drugih občanih še 
spodbudili veselje do športa in tako še podkrepili 
zdrav način življenja. Učenci in mentor pa so za 
vse uspehe v šolskem letu 2018/19 prejeli tudi 
Priznanje Občine Luče.

Mladim smo poleg rednega pouka ponujali 
še udeležbo pri številnih interesnih dejavnostih, 
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Šolsko leto 2019/2020

2. septembra je skozi šolska vrata v Lučah vstopilo 
160 učencev, na podružnici v Solčavi pa 20. Vrtec 
v Lučah trenutno obiskuje 22 otrok I. starostnega 
obdobja (štirje se bodo vključili še med letom) ter 
42 otrok II. starostnega obdobja, v vrtcu Solčava je 
17 otrok, dva pa se bosta vključila kasneje. 

Osmošolci so v šoli v naravi spoznavali 
značilnosti in posebnosti Bele krajine

Januar pa je vsekakor zaznamovala otvoritev 
Športnega centra Luče, na kateri so nastopili vsi 
učenci šole ter starejši otroci iz vrtca. Olimpijski 
krogi, ki so znak športnega duha in fair playa, prikaz 
gimnastike, košarke ter namiznega tenisa, branje 
lastnih pesmi učencev na temo športa ter glasbene 
predstavitve učencev in učiteljic so navdušile 
obiskovalce, še posebej pa smo se razveselili 
povabila predsednika Republike Slovenije, Boruta 
Pahorja, ki nas bo še v tem šolskem letu sprejel v 
Predsedniški palači ... 

Devetošolci so raziskovali evropsko prestolnico London

Med poletnimi počitnicami smo v vrtcu preuredili 
toaletne prostore ter dogradili samostojni vhod za 
vrtec in tako pridobili tudi ustreznejše garderobe. 

V Lučah so najmlajši dneve preživljali v štirih 
skupinah – Bibe, Polžki, Ježki in Zajčki. V Solčavi 
smo imeli konec leta 1,5 oddelka, otroci pa so bili v 
skupinah Medvedki in Muce. 

Namen Mini olimpijade je spodbuditi otroke k redni 
športni aktivnosti

Sodelovali smo že tudi na nekaterih kulturnih 
prireditvah, najmlajši so telovadili na Mini olimpijadi 
v Mozirju, najstarejši so obiskali London, Blaž 
Klemenšek se je ob dnevu športa udeležil sprejema 
pri predsedniku RS Borutu Pahorju, osmošolci 
so preživeli naravoslovni teden v CŠOD Radenci, 
otroci iz vrtca so se na prodih družili s tetko Jesenjo.  

Tako v šoli kot vrtcu smo si tudi v tem šolskem 
letu zastavili veliko delovnih nalog in verjamem, 
da jih bomo uspeli realizirati. Prvi uspehi so že 
tu - 32 učencev je osvojilo bronasta priznanja 
na tekmovanju iz logike, 8 na tekmovanju iz 
biologije, starejše deklice so prvakinje Zgornje 
Savinjske doline v nogometu, fantje pa so bili tretji.  

Tudi v vrtcu je bilo vsakodnevno življenje pestro. 
Poleg vsakodnevnih dejavnosti po kurikulu za 
predšolsko vzgojo so otroci peli v CICI pevskem 
zboru, imeli so angleščino, ples, jogo, praznovali 
so tetko Jesen, se veselili z dobrimi decembrskimi 
možmi …  Zelo aktivno so sodelovali v projektu 
Zdravje v vrtcu in tam kuhali zdrave jedi, se veliko 
gibali na svežem zraku, obiskovali starejše krajane, 
se učili medsebojnega spoštovanja ... Pri številnih 
projektih in na prireditvah so sodelovali s šolo. 
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Prostovoljno gasilsko društvo Luče

V prostovoljnem gasilskem društvu Luče aktivno 
delujejo operativna enota, veterani, članice in 
mladina. Člani smo bili v letu 2019 aktivni na vseh 
področjih, ki nam jih narekujejo pravila gasilske 
službe – intervencije, prevozi pitne vode, opravljanje 
redarske službe, tekmovanja in izobraževanja. 
Stremimo k ciljem, da smo vsak dan boljši, s čim 
več znanja in dobro opremo, zato smo 10. avgusta 
svojemu namenu predali novo gasilsko vozilo za 
prevoz moštva. Po uradnem delu smo imeli veselico 
z Ansamblom Gadi. 

V društvu imamo veliko mladih, zagnanih 
gasilcev – 12 pionirjev in 9 pionirk, 9 mladink in 11 
mladincev ter 9 pripravnikov. Tudi mladi gasilci so 
bili v letu 2019 zelo aktivni. Februarja smo PGD Luče 
na Smučišču Luče organizirali smučarsko tekmo 
za mladino in mentorje Zgornje Savinjske doline. 
Sodelovali smo v kategoriji mladink, mladincev, 
pripravnikov, mentoric in mentorjev ter dosegli 
odlične rezultate.

Marca smo se s štirimi ekipami udeležili gasilskega 
kviza v Radmirju. Mladinke so osvojile odlično 1. 
mesto in se uvrstile na regijsko tekmovanje v Žalcu, 
kjer so dosegle 5. mesto. Maja smo se s šestimi 
ekipami udeležili gasilske orientacije v Okonini. 
Mladinke in ena ekipa pripravnikov so osvojili 2. 
mesto, druga ekipa pripravnikov pa 3. Na regijskem 
tekmovanju v Šmartnem ob Dreti so mladinke 
osvojile 5. mesto, pripravniki pa 7. in odlično 3. 
mesto.

Septembra smo s štirimi ekipami sodelovali na 
tekmovanju mladine v Logarski dolini. Tekmovali 
smo v vaji, štafeti in vaji razvrščanja, kjer so se vse 
ekipe odlično odrezale. Pionirji so dosegli 8. mesto, 
mladinke 2. mesto, pionirke in mladinci pa 1. mesto 
ter prehodni pokal.  

Mladinke in mladinci se pod vodstvom mentorjev 
udeležujejo različnih tekmovanj, kjer dosegajo lepe rezultate

Domači gasilci so avgusta 2019 
slovesno predali svojemu namenu novo gasilsko vozilo
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Leto 2019 je bilo za nas res uspešno leto. Ekipama 
mladink in mladincev so se pridružile tri desetine: 
pionirke, pionirji ter pripravniki, ki so uspešno 
opravili izpit za gasilca pripravnika. Uspešno leta 
smo v oktobru zaključili z izletom v Postojno, kjer 
smo si ogledali Gasilsko-reševalni center in obiskali 
Pustolovski park Postojna. 

Udeleženci februarske smučarske tekme za mladino in mentorje Zgornje Savinjske doline na Smučišču Luče

Tudi v letošnjem letu smo februarja na Smučišču 
Luče organizirali smučarsko tekmo za mladino in 
mentorje Zgornje Savinjske doline. Na tekmovanju 
je sodelovalo 56 mladih gasilcev in 10 mentorjev iz 
7 gasilskih društev. Mladi gasilci in mentorji iz Luč 
so bili zelo uspešni, saj so prejeli kar 13 medalj.  

... in v nadaljevanju dvigali raven adrenalina 
v pustolovskem parku 

V PGD Luče skrbijo tudi za gasilski podmladek
Na izletu v Postojni so si najprej ogledali 

sodoben gasilsko-reševalni center ...
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Špela Kumer, Prostovoljno gasilsko društvo Luče



Namiznoteniške poslastice v domači športni dvorani

Članska ekipa Namiznoteniškega kluba Savinja  
je v januarju v novi dvorani Športnega centra 
v Lučah pričela z letošnjo sezono 1. slovenske 
namiznoteniške lige.

Lučani so se pred to sezono še dodatno okrepili, 
saj je iz Nemčije v NTK Savinja prestopil bivši 
reprezentant Slovenije, Jaka Golavšek. Da je bila 
ta poteza zadetek v polno, se je izkazalo že na 
septembrskem turnirju Pokala Slovenije, kjer je 
ekipa iz Luč postala pokalni podprvak Slovenije in 
na ta način dosegla najboljšo klubsko uvrstitev v 
šestletni zgodovini kluba. Poleg omenjene okrepitve 
v prvi ekipi nastopajo še kapetan Jure Slatinšek ter 
brata Patrik in Oskar Rosc.

Glede letošnjih ciljev v državnem prvenstvu 
Patrik Rosc pravi: ‘’Naš rezultatski cilj v tej sezoni 
je, da se v skrajšani verziji prvenstva uvrstimo med 
štiri najboljše ekipe v končnico za prvaka, nato pa 
v tekmah na izpadanje poskušamo napasti državni 
naslov. V kolikor nam bodo poškodbe prizanesle, 
sam menim, da imamo z našo okrepljeno ekipo za to 
tudi realne možnosti. Ob tem pa je seveda glavni cilj 
kluba, da na domačih ligaških tekmah v novi lučki 
lepotici gledalci redno napolnijo športno dvorano in 
tako našim tekmecem še malce otežijo delo.’’ 

Domačini so se ob bučni podpori preko sto 
domačih navijačev pogumno zoperstavili favoritom 
s Koroške. V domači ekipi sta vsak po eno zmago 
dosegla Jure Slatinšek in Patrik Rosc, pri gostih pa 
je bil najuspešnejši večkratni državni prvak, Mitja 
Horvat, ki je dobil vse svoje tri dvoboje. To je tudi 
prevesilo tehtnico na stran Korošcev, ki so tekmo 
dobili z rezultatom 5 : 2.

V soboto, 25. januarja, pa so Lučani gostovali 
v Novem mestu pri novincu v prvi ligi, ekipi ŠD 
SU. Gostje iz Luč niso dovolili presenečenja in so 
premagali Dolenjce s 5 : 3. Po dvakrat sta zmagala 
Jaka Golavšek in Jure Slatinšek, eno zmago pa je 
prispeval Patrik Rosc.

V 3. krogu 1. državne lige sta se v soboto, 1. 
februarja, v Lučah pomerili ekipi NTK Savinja in 
NTK Muta. Kljub domači podpori preko 60 gledalcev 
je tudi v drugem poskusu zmaga zopet odšla na 
Koroško, saj so gostje slavili s 5 : 2. Za domačine sta 
po eno zmago prispevala Jure Slatinšek in Patrik 
Rosc.

Na slovenski kulturni praznik, 8. februarja, je 
bil v 1. slovenski namiznoteniški ligi na sporedu 4. 
krog letošnjega skrajšanega državnega prvenstva. 
Igralci Namiznoteniškega kluba Savinja so tokrat 
v novi dvorani Športnega centra Luče gostili ekipo 
NTK Kema Puconci. Po tem ko so Savinjčani na prvih 
dveh domačih tekmah proti neposrednim tekmecem 
za uvrstitev v končnico prvenstva (med 4. najboljše 
ekipe) doživeli dva bridka poraza, si tokrat le-tega 
proti močni ekipi iz Prekmurja niso smeli dopustiti.

Članska ekipa NTK Savinja

V četrtek, 23. 1. 2020, je v 1. krogu letošnje 
1. slovenske namiznoteniške lige v goste v Luče 
prišla odlična ekipa NTK Interdiskont iz Raven na 
Koroškem, ki je v preteklih letih redno krojila vrh 
slovenskega namiznega tenisa. 

NTK Interdiskont iz Raven na Koroškem je bila prva 
gostujoča ekipa na domačem parketu
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Dvoboj se je sicer začel po notah Prekmurcev, 
ki so na začetku povedli z rezultatom 2 : 1. Nato 
so prvi preobrat na dvoboju pripravili domačini, 
ki so povedli s 4 : 2 in bili v 7. dvoboju že tik pred 
končno zmago. Vendar je prvi igralec gostov, Tomaž 
Pelcar, uspel preobrniti izid proti Jaku Golavšku, 
podobno pa je uspelo tudi Damijanu Zelku, ki je bil 
uspešnejši od domačega kapetana Jureta Slatinška. 
Tako je semafor pred odločilno tekmo med Patrikom 
Roscem in Lukom Norčičem kazal rezultat 4 : 4. 
Rosc je dodobra izkoristil glasno podporo s tribun 
in s svojimi izkušnjami domačine pripeljal do nujno 
potrebne zmage. Tako so domačini po dobrih treh 
urah in pol napetega dvoboja premagali večkratne 
državne prvake s 5 : 4 in ohranili realno možnost za 
uvrstitev v tako imenovani play off. Po dve zmagi za 
domačine sta prispevala Golavšek in Rosc, eno pa je 
dodal še Slatinšek.

V 5. krogu 1. slovenske namiznoteniške lige so 
igralci članske ekipe NTK Savinja gostovali v Mengšu, 
kjer so se pomerili z ekipo Cornilleau Mengeš II. 
Izkušeni Savinjčani niso dovolili presenečenja in 
so premagali domačine s prepričljivih 5 : 0. Po dve 
zmagi sta dosegla Jaka Golavšek in Patrik Rosc, eno 
pa je prispeval Jure Slatinšek. 

V soboto, 22. februarja, je v novi dvorani 
Športnega centra Luče gostovala vodilna ekipa 
državnega prvenstva ŽNTK Maribor. Mariborčani 
so hkrati tudi pokalni prvaki, saj so v finalu 
Pokala Slovenije na začetku sezone premagali 
prav ekipo Namiznoteniškega kluba Savinja. Derbi 
prvenstva je več kot upravičil ta naziv, saj je bilo 
preko sto gledalcev lahko navdušenih ob triurnem 
namiznoteniškem trilerju.

Tako kvalitetnega srečanja v Lučah v novi dvorani 
še nismo spremljali. Končni rezultat 5 : 3 za goste 
iz Maribora niti približno ne prikazuje dejanskega 
stanja na igrišču. Domačini so povedli z 2 : 0 in v 
določenem trenutku so domači ekipi manjkale le 
tri točke in bi dvoboj zmagali kar s 5 : 1! Vendar se 
je v tistem trenutku vse obrnilo v prid gostov, ki so 
srečno in spretno prišli do končne zmage. So se jim 
pa Lučani doslej od vseh slovenskih ekip najbolj 
dostojno upirali. Za domačine so po eno zmago 
dosegli Jaka Golavšek, Jure Slatinšek in Patrik Rosc.

Po šestih odigranih krogih si NTK Savinja s 
tremi zmagami in tremi porazi deli peto mesto med 
desetimi ekipami v 1. slovenski ligi.

Patrik Rosc, Namiznoteniški klub Savinja

NTK Savinja trenutno zaseda odlično peto mesto 
v prvi slovenski namiznoteniški ligi

V soboto, 22. februarja, je v novi dvorani 
Športnega centra Luče gostovala vodilna ekipa 
državnega prvenstva ŽNTK Maribor. Mariborčani 
so hkrati tudi pokalni prvaki, saj so v finalu 
Pokala Slovenije na začetku sezone premagali 
prav ekipo Namiznoteniškega kluba Savinja. Derbi 
prvenstva je več kot upravičil ta naziv, saj je bilo 
preko sto gledalcev lahko navdušenih ob triurnem 
namiznoteniškem trilerju.

Domače ligaške tekme so privlačne tudi za gledalce
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Glasbena zmešnjava pod Rogatcem

Benjamin Mlačnik skupaj z družino in prijatelji 
prireja različne prireditve na Gričarjevi domačiji v 
Krnici. Večina teh je s pridihom zabave in športnih 
aktivnosti – nogometa. V letu 2018 pa je društvo 
pričelo izvajati prireditve z nazivom Glasbena 
zmešnjava, na katerih poskušamo predstaviti 
različne glasbene zvrsti z domačimi izvajalci oz. 
izvajalci lučkih korenin ter s posameznimi gosti.

Tako ste se lahko na prvi prireditvi poveselili z 
narodno-zabavno glasbo in prisluhnili izvajalcem 
Aljažu Pančurju, Špeli Bider, Francu Mlačniku, 
ansamblu Ojstrica in Savinjskemu kvintetu. Na 
drugi prireditvi pa so vam Franci Podbrežnik, Meta 
in Lucija Suhadolnik, Tina Germelj, Nika Čopar, 
Manja Pančur, oktet Žetev ter Irena Vrčkovnik srce 
raznežili z zimzelenimi melodijami zabavne glasbe. 
Obe prireditvi je povezoval Franci Podbrežnik. 

Tretja Glasbena zmešnjava je bila malo drugačna, 
predstavil se je Janez Mlačnik z avtorskimi soneti 
ob spremljavi kitare, v božičnem času smo v Krnico 
pripeljali še mlade glasbenike na godalih (Patricijo 
Malovrh Mlačnik s prijatelji), ki so vas popeljali v 
svet resne glasbe, za izbrane besede pa je poskrbela 
Mateja Mlačnik. 

Pa je tu že leto 2020, valentinovo in pustni čas, ki 
je bil ravno pravšnji, da smo prisluhnili duhovitim 
prigodam patra Karla Geržana pod naslovom »O 
takšni ironiji in smehu, ki osvobaja« ter Francu 
Mlačniku na klavirski harmoniki. Leto je šele na 
začetku, tako da lahko pričakujete še kaj zanimivega.

Na drugi Glasbeni zmešnjavi so zazvenele 
znane zimzelene melodije

V božičnem času so poslušalci spoznavali svet resne glasbe

Pater Karel Gržan med hudomušnim 
pripovedovanjem prigod iz svojega življenja

Zanimivi glasbeni večeri privabljajo številčno občinstvo
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Benjamin Mlačnik, Društvo Gričar
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Smučarska sezona kljub pomanjkanju snega uspešna

Letošnja zima Smučišču Luče z naravnim snegom 
in previsokimi temperaturami ni bila naklonjena. 
Požrtvovalni člani Smučarsko-tekaškega društva 
Luče so kljub temu uspeli narediti zadostno količino 
umetnega snega in pripraviti dobro urejeni progi 
za uspešno in kvalitetno smučanje. Smučišče je 
obratovalo 52 dni, od 3. januarja do 25. februarja 
2020. 

Smučarski klub Luče je organiziral tečaje 
za otroke, odrasle in alpsko šolo. Osnovnih in 
nadaljevalnih tečajev se je udeležilo 110 otrok, 
učilo pa jih je 8 strokovno usposobljenih učiteljev 
smučanja. Največ tečajnikov je bilo čistih začetnikov 
in so se na položnejšem smučišču naučili prvih 
smučarskih zavojev, drugi pa so na strmejšem 
smučišču izpopolnili smučarsko tehniko. Otroški 
tečaji so se hitro napolnili, zato smo imeli veliko 
individualnih tečajev.

V alpski šoli, ki jo je obiskovalo 57 otrok, so se učili 
zahtevnejših, nadaljevalnih oblik smučanja, izvajali 
pa so tudi formacije in smučanje v paru. Letošnjega 
ženskega tečaja se je udeležilo 5 tečajnic. Tečajnice 
so bile zelo vztrajne, motivirane in ob koncu tečaja 
zelo zadovoljne s svojim napredkom. 

S Tino se je pogovarjal Nejc Slapnik in ob 
fotografijah sta obujala spomine o Tininih 
smučarskih začetkih, treningih, tekmah, uspehih in 
poškodbah. Župan g. Ciril Rosc je Tini čestital za vse 
uspehe in ji v znak zahvale podaril šopek. 

Ob zaključku sezone je Smučarsko-tekaško 
društvo Luče v sodelovanju z Občino Luče 
organiziralo tradicionalno Tekmo med zaselki. 
Zmagal je zaselek Krnica, na drugo mesto se je 
uvrstil zaselek Luče, tretja pa je bila ekipa Za vedno 
Lučani. Ob koncu je bilo žrebanje bogatih praktičnih 
nagrad. Za odlično vzdušje so poskrbeli tekmovalci 
in navijači. 

Mali nadebudni smučarji so se učili prvih zavojev

Tina v družbi direktorja podjetja Biomasa, 
ki jo podpira na njeni profesionalni športni poti 

Špela Kumer, Smučarski klub Luče

16. februarja 2020 smo naši smučarki Tini 
Robnik, članici Smučarskega kluba Luče, pripravili 
sprejem na Smučišču Luče. Tina je na tekmi za Zlato 
lisico v Podkorenu zasedla 6. mesto in z le šestimi 
stotinkami zaostanka za 3. mestom dosegla svojo 
najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. 

Na tradicionalni Tekmi med zaselki 
je letos zmagal zaselek  Krnica
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Vlcerska bajta v središču dogajanja

Vlcerska bajta gosti številne dogodke, 
predavanja, praznovanja in srečanja

Po šestih letih bi bil njen »življenjepis« (če bi ga 
kdo pisal) precej bolj obsežen in res zanimiv. Veliko 
lepih doživetij, veselih in zanimivih zgodb bi ga 
krasilo, gotovo bi v njem brali tudi o mnogih urah 
prostovoljnega dela, skrbi za vzdrževanje, napisano 
bi bilo tudi kaj lepega o pestrem dogajanju in odzivih 
obiskovalcev ... Njena priljubljenost je prepoznavna 
med ljudmi zaradi vrste dogodkov, izobraževanj, 
predavanj, srečanj, praznovanj, po obiskih in vodenih 
ogledih v nastajajočem muzeju na prostem … 

Vlcerska bajta je torej večkrat gostoljubno 
prizorišče različnih dogodkov. In kaj je bilo v središču 
dogajanja v Vlcerski bajti ali ob njej v 2019? 

V sklopu tega jubileja smo upokojenci na sobotni 
večer, 3. avgusta, poskrbeli za popestritev dogajanja 
v kraju s  prireditvijo Petje po vasi, s katero smo 
na višku turistične sezone  oživili tradicijo petja v 
Lučah. 

Oživljanje tradicije petja v Lučah s prireditvijo Petje po vasi

Sobotni popoldan, 10. avgusta, je bil kot 
običajno namenjen druženju s pevci in godci 
ter vlcerskim igram. Kmalu po 17. uri smo imeli 
otvoritev miniaturne riže za spravilo lesa, večer 
pa je bil rezerviran za skupno »vlcersko« večerjo, za 
obujanje spominov z vlcerji in kuharico ter za ogled 
CD-ja o spravilu in plavljenju lesa. 
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Lepa pričevalka vlcerske tradicije, čudovit objekt kulturne dediščine, prostor ob Savinji z dobro 
energijo, kjer se radi ustavljajo ljudje od blizu in daleč – vse to in še več je z leti v Lučah postala 
Vlcerska bajta s svojo okolico, zbrano dediščino in živahnim dogajanjem skozi vse leto. Upokojenci 
smo jo prejeli v upravljanje od lastnice občine v začetku leta 2014 predvsem za društvene potrebe, 
pogosto pa jo za različne vsebine koristijo tudi drugi.

Dogajanje ob jubilejnem 50. Lučkem dnevu 
je bilo zagotovo po organizacijski in idejni plati 
najzahtevnejše, a je imelo zaradi številnih prireditev 
na tem prostoru največji odmev. 

Vlcerska bajta je bila zbirno mesto in prava 
energijska točka za nastopajoče. Tu smo se  
dogovorili še o zadnjih podrobnostih za prireditev, 
o izboru pesmi, »uglasili« glasilke in po 20. uri 
dobro razpoloženi, oblečeni po starem in s polnimi 
košarami domačih dobrot, začeli  več kot dveurni 
program po vasi z lepo slovensko pesmijo.

Riža je nova pridobitev v nastajajočem muzeju 
kulturne dediščine na prostem ob Savinji, nov objekt 
ohranjanja dediščine naših vlcerjev, ideja, ki smo jo 
imeli upokojenci že nekaj let v mislih. Zgradila sta jo 
naša »novodobna rižmojstra« Ivan Bezovnik – Ajnšk 
in Binče Robnik v tednu pred prireditvijo. 
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Na kratki slovesnosti na dan otvoritve je o 
dediščini vlcerjev in rižmojstrov spregovoril do 
nedavnega direktor Zavoda za gozdove v Nazarjah 
gospod Toni Breznik, za tem pa so graditelja in 
vlcer Janez Zamernik demonstrirali za obiskovalce  
spravilo lesa po riži, kot so to počeli nekoč, z 
vsemi detajli tega nevarnega in zahtevnega dela in 
izvirnimi »komandami«, ki so jih uporabljali delavci 
pri delu na rižah. 

Otvoritev riže si je ogledalo lepo število obiskovalcev

Nedeljsko popoldne na 50. Lučkem dnevu je 
bilo pri Vlcerski bajti usmerjeno v srečanje z 
izročilom preteklosti in v druženje. Upokojenci 
smo organizirali prikaz starih opravil, in sicer 
krtačenje in predenje volne, pletenje košar, košev, 
brušenje nožev, klepanje kose in srpov, delo 
vlcerjev na riži in pri skorjevki. Postavili smo 
razstavo vlcerskega orodja in iz življenja vlcerjev. 
Obiskovalcem smo ponudili nekaj iz tradicionalne 
kulinarične ponudbe (šnite, masunek, grumpe, kruh 
iz krušne peči, flancate, hršoče krape, »ta staro« 
potico, platičke …).

Pri upokojencih si je bilo moč ogledati tudi stara opravila in 
orodja ter okusiti nekaj tradicionalnih lokalnih jedi

Ves popoldan je bilo zelo živahno pri postavljenih 
vlcerskih igrah, dobro razpoloženje z veliko 
obiskovalci pa je bilo občutiti tudi za mizami in ob 
šanku. Po 16. uri so zabavo pri upokojencih lepo 
poživili mladi harmonikarji pod mentorstvom 
Andreja Raka, ki so bili dva dni na taboru v Lučah. Na 
prireditev v Luče smo povabili prijatelje iz Društva 
upokojencev Vodice, saj z njimi sodelujemo že več 
kot pet let, tokrat so s pesmijo, glasbo in plesom 
obogatili naš program po 15. uri. 

Rdeča nit zabavnega programa je bila 
»Zdravilstvo, zdravljenje in zagovarjanje nekoč«. 
Predsednica Mimica Krivec je izbrskala veliko 
zanimivega, nekaj tega sva nato skupaj na bolj 
sproščen način povedali obiskovalcem (kaj še 
pomnijo ljudje o domačih zdravilcih in najbolj znani 
Tereziji Kladnik – Jerčeli, s čim in kako so zdravili 
katero bolezen, o zagovorih, izbrali sva nekaj 
zanimivih in nenavadnih zdravil in zagovorov, vmes 
smo tri tudi praktično pokazali). Obiskovalce sva 
povabili še v »lekarno Pr’ Jerčeli« – k Ančki Funtek 
po nasvete za zdravje in na njene »zdravilne rožice«.

Članice Društva upokojencev Vodice 
so pripravile zanimiv plesno pevski nastop

Nedeljsko dogajanje pred Vlcersko bajto so dodatno 
popestrili mladi harmonikaši
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Srečanja so se dogajala ob ponedeljkih od 10. do 
12. ure, zeliščarska pa ob četrtkih ob 17. uri. O njih 
smo vas obveščali na različne načine in to je bilo 
precej naporno. V povprečju se jih je udeležilo po 15 
udeležencev, največ jih je bilo 27, na vseh skupaj pa 
je bilo prisotnih čez 200 udeležencev. Poudarjam: 
predavanja, delavnice in srečanja so za vse starostne 
skupine, torej za vse, ki jih tema zanima (ne le za 
člane društva), zato večkrat vabljeni. 

Pomemben del dogajanja predstavlja tudi zelo 
aktivno delo Društva upokojencev Luče v bajti in 
ob njej skozi vse leto: sestanki, pevske vaje kar treh 
aktivnih pevskih skupin in dveh instrumentalnih, 
priložnostna druženja, praznovanja jubilejev članov, 
sprostitvene delavnice, izobraževanje prostovoljk, 
nekaj razstav, spomladanski in jesenski piknik, 
športne in rekreativne aktivnosti članov DU pri 
objektu, delovne akcije (priprava drv za bajto, 
vzdrževanje objektov, urejanje okolice, arhiva), 
pomoč in dežurstva, ogrevanje, pospravljanje za 
organizirane dogodke in prireditve …

Tradicionalni koncert Okteta Žetev z gosti na 
kresni večer, prvič organiziran na tej lepi lokaciji 
(zaradi gradnje športne dvorane). Zaradi bogatega 
programa, nastopajočih ter izjemnega obiska in 
vzdušja je bil res nepozabni dogodek.

Kakšne so bile teme, vsebine srečanj? Februarja 
smo se v sklopu sprostitvenih uric družili na 
delavnici o sivki, v marcu izdelovali vazice, pripravili 
program za materinski dan in povabili na obisk vrtec, 
maja smo poslušali nasvete za delo z dementnimi 
in se pogovarjali z negovalko v domu starejših Jano 
Harnik, septembra je bilo zelo zanimivo prisluhniti 
predavatelju Andreju Pešcu o reakcijah, obnašanju, 
komunikaciji in nasvetih za boljše odnose na temo 
Ženske so z Lune, moški so z Marsa. Zelišča smo 
spoznavali, okušali in doživljali po programu v 
izvedbi Zavoda Mesto na vasi z Amando Kladnik in 
Majo Žerovnik osem zaporednih četrtkov v oktobru 
in novembru in bilo je res kvalitetno, koristno, zelo 
prijetno, tudi zaradi družbe skupine zvedavih šolark. 

Organizacija mesečnih srečanj v Vlcerski bajti 
v okviru projekta Starejši za starejše vzame veliko 
truda in časa, tudi nekaj stroškov za predavatelje in 
pogostitev obiskovalcev. V 2019 so bila organizirana 
srečanja od februarja do novembra, skupaj 
rekordnih 13 različnih srečanj, od katerih jih je bilo 
kar 8 namenjenih zeliščarskim delavnicam. 

Med bolj obiskanimi je bilo srečanje in predavanje 
v četrtek, 14. 11. 2019, ki je bilo namenjeno 
večji varnosti v cestnem prometu za upokojence 
(osvežitev pravil cestnega prometa, znanj o varni 
vožnji, praktične izkušnje, temeljni postopki 
oživljanja …). Prisluhnili smo lahko številnim 
nasvetom strokovnjakov.  

Obiskovalci so lahko spoznali in v praksi izkusili nekaj 
zanimivih in nenavadnih zdravil ter zagovorov

Fantastično prizorišče in nepozaben koncert - 
Kresna noč 2019
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Pestrost dogajanja v Vlcerski bajti in njeni okolici 
v 2019 pa so obogatili še naslednji dogodki:



Dan odprtih vrat v bajti za obiskovalce srečanja 
članov društev invalidov Slovenije v Lučah, ki 
je potekal 6. julija. Upokojenci smo jim pripravili 
priložnostni program, organizirali »taksi« službo 
za obiske njihovih skupin, pogostitev in zagotovili 
zainteresiranim vodene oglede dediščine. 

Srečanje in predavanje za prostovoljke projekta 
Starejši za starejše iz društev upokojencev Gornji 
Grad, Ljubno in Luče (6. julija popoldne), ki mu je 
sledila pogostitev s kratkim druženjem.

Obisk Društva upokojencev Jakobski dol v 
bajti (2. oktobra), sprejem, predstavitev in ogled 
dediščine, pogostitev, organizacija degustacije 
želodca in pomoč pri izletu v naše okolje.

Literarno srečanje članov kulturnega društva 
SLAP v Lučah (9. oktobra,) z razširjenim sestankom 
za člane pred izidom letnega zbornika pesmi in 
kratko druženje.

Obisk Radia Maribor v Lučah v petek, 29. novembra 
in javljanje v živo iz Vlcerske bajte v oddajo Malo 
naokrog.

Projekt Gorniške vasi: v Vlcerski bajti so se med 
letom dogajale aktivnosti in sestanki projektne 
skupine, novinarska konferenca 26. septembra 
dopoldne in v soboto, 28. septembra, na dan uradne 
pristopne slovesnosti ob vstopu Občine Luče v 
mrežo gorniških vasi je bil po uradni slovesnosti 
v sklopu spremljevalnega programa organiziran 
za goste in domačine še krajši pohod okrog vasi z 
vodenim ogledom muzeja in sladkim prigrizkom na 
cilju pri bajti. 

Udeležencem srečanja delovnih invalidov Slovenije so 
upokojenci pripravili poseben spremljevalni program

Sestanek in druženje članov kulturnega društva SLAP
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V Vlcerski bajti so potekale različne  aktivnosti povezane 
z vključevanjem Občine Luče v mrežo Gorniške vasi
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Lep odgovor skupine za ročno delo

V lanskem občinskem glasilu sem napisala 
prispevek o posebni skupini ljubiteljic ročnega dela, 
ki se že več kot deset let dobiva tedensko v hiški 
dobrodelnosti, o njihovem ustvarjanju in spominih. 

Drage vezilje, pridne so bile vaše roke, ki so spet 
vezle nekaj lepega za skupen namen, in lepa vaša 
ideja, da ste izvezene prte poklonile vežici. En velik 
hvala za to!

Letos v juliju sem doživela lep odgovor skupine 
na ta del besedila. Prizadevne vezilje Erika Breznik, 
Emika Selišnik, Stanka Golob, Pavla Draškovič, 
Štefka Polanšek, Vida Kladnik in Pavla Breznik so se 
hitro zedinile, organizirale, začele samoiniciativno 
uresničevati idejo in veliko ur pridno vezle. 

Na nedeljo, 27. julija 2019, so me po jutranji maši 
presenetile s povabilom na kavo k Matijovcu in na 
majhno slovesnost pred predajo novih vezenih 
prtov v uporabo upravniku vežice. Ročno delo je 
njihova velika ljubezen, za katero niso pričakovale 
plačila, bile pa so zelo vesele zahvale župana par dni 
kasneje in odzivov občanov. 

Članice skupine za ročno delo 
so spet izvezle nekaj lepega za skupno dobro

V Vlcerski bajti ali ob njej je bil prostor za vaje 
skupine, zatočišče za delavce, ki so pripravljali 
prostor, ograde …, za nastopajoče, skladišče za 
kostume, prostor za pogostitev in za kratko druženje 
nastopajočih in obiskovalcev po obeh končanih 
uprizoritvah. In tako je bila Vlcerska bajta v središču 
dogajanja tudi pred koncem leta. Uprizoritev svetopisemske božične zgodbe 

v etno vasici ob reki Savinji je številnim obiskovalcem 
popestrila praznične decembrske dni

Projekt Božična zgodba je bil res nekaj posebnega 
in lepega za konec leta in zelo velik, lepo obiskan in 
uspešen medgeneracijski projekt župnijske mladine 
in upokojencev s sodelovanjem občine. 

V odstavku o skupinskem delu in vezenju 
kompletov prtov za farno cerkev v Lučah in 
podružnično cerkev v Podvolovljeku je bil dodan 
stavek: »… neuresničena ostaja le še ideja za izdelavo 
prtov za mrliško vežico«. 

Uprizoritev živih jaslic v sredo, 25. 12. 2019, in v 
petek, 27. 12. 2019, prvič v tem lepem okolju.

Anica Podlesnik, Društvo upokojencev Luče

Anica Podlesnik, uredniški odbor
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Pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah

Peto leto zapored so se občine Luče, Solčava, 
Jezersko, Kamnik, Preddvor in Cerklje na Gorenjskem 
konec junija povezale na Pohodniškem festivalu v 
Kamniško-Savinjskih Alpah. V času od 20. do 25. 
junija 2019 so tako v teh občinah organizirali številne 
planinske pohode ter spremljevalne aktivnosti. 

Otvoritev letošnjega dogajanja je bila 20. junija 
v kulturni dvorani v Lučah. Uvodno srečanje so 
popestrili lučki osnovnošolci s predstavitvijo 
Legende o Igli, instrumentalisti s harmoniko in 
citrami, prepevali so Ljudski pevci iz Luč ter Oktet 
Žetev, svoje doživetje gora pa je predstavil zagnani 
hribolazec Boštjan Pahovnik.

Župan Občine Luče je na otvoritveni slovesnosti 
podpisal tudi Zeleno politiko, glavni pristopni 
dokument k projektu Zelene sheme slovenskega 
turizma. V dneh festivala pa so bile v naši občini 
organizirane še druge dejavnosti; predavanje o 
raziskovanju podzemeljskega sveta v Kamniško-
Savinjskih Alpah, dan odprtih vrat v rokodelski etno 
vasici ter Kresna noč. 

Andreja Urh, uredniški odbor

Spremljevalni kulturni program je bil 
domisln preplet glasbe, petja in pripovedi

Župan Ciril Rosc je na otvoritveni slovesnosti podpisal 
Listino zelene politike slovenskega turizma

Prireditev, ki jo je povezoval Dejan Ikovic, je začinil 
sproščen in zanimiv pogovor z lučkim hribolazcem 

Boštjanom Pahovnikom
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Koncert ob kresni noči - Oktetova čista petka

Na predvečer dneva državnosti člani Okteta 
Žetev že tradicionalno pripravijo koncert ob kresni 
noči. Letošnjega, ki je bil peti po vrsti, so naslovili 
»Oktetova čista petka« in lahko rečemo, da je bila 
organizacija, izvedba in vzdušje res za čisto petko. 

Tokrat so koncert  izvedli na Jezu, kjer so v 
sozvočju reke Savinje pod mogočno Raduho glasovi 
fantov Okteta Žetev, gostov Mojce Bitenc Križaj 
in Domna Križaja ter skupin EROS in SKORBAND 
zveneli magično. 

Svoje je z lepimi mislimi o domovini, glasbi  ter 
vrednotah družbe doprinesel tudi voditelj večera 
Nejc Slapnik, celoten večer pa so zaokrožili številni 
obiskovalci, ki so nastopajoče nagrajevali z močnimi 
aplavzi, kresno noč pa nadaljevali ob zabavi s 
Skorbandom. 

Novo koncertno prizorišče je ponudilo čudovito kuliso
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Oktet Žetev na svojem vsakoletnem koncertu 
gosti odlične glasbene goste

Navdušeno občinstvo je nastopajoče nagradilo 
s stoječimi ovacijami

Sijajno režirana osvetlitev doda večeru poseben čar

Zabava s Skorbandom se je nadaljevala dolgo v noč Andreja Urh, KUD Tone Mlačnik Luče
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Stoletnica čebelarjenja z razvitjem prapora

V soboto, 29. 6. 2019, se je na prireditvenem 
prostoru v Lučah odvijala slovesnost ob 100-letnici 
organiziranega čebelarjenja. 

Častitljivo obletnico so želeli člani Čebelarske 
družine Luče obeležiti s slavnostnim razvitjem 
prapora. V ta namen so že veliko prej povabili 
Lučane k donacijam, saj je prapor za tako majhno 
število članov predstavljal prevelik zalogaj. 

Največ sredstev za prapor so prispevali botra 
(Biomasa, d.o.o. in Občina Luče) ter donatorji 
za spominske trakove (kmetija Metul, Moličnik, 
d.o.o. in A. M. Miklavc, d.o.o.). Skoraj sto žebljev z 
vgraviranimi imeni donatorjev, ki so pritrjeni na 
drogu prapora, dokazuje velikodušnost darovalcev. 
Poleg že omenjenih je manjše zneske darovala še 
velika večina krajanov.

Predsednik Anton Kumer je razložil simboliko upodobitev

Skozi prireditev je voditelj Nejc Slapnik predstavil 
zanimive podatke iz zgodovine čebelarjenja,  
spremljevalni program pa so s pesmimi, 
deklamacijo, igranjem čebelarske himne in skečem 
iz čebelarjevega življenja popestrili tudi učenci OŠ 
Blaža Arniča Luče, moški pevski zbor in Oktet Žetev. 

Osrednji del prireditve je predstavljalo slovesno 
razvitje prapora, blagoslov prapora z izbranimi 
besedami patra Karla Gržana in zelo zanimivo 
bratenje novega prapora s prapori drugih čebelarskih 
družin in društev. Po prireditvi je sledila pogostitev 
z golažem in zabava ob zvokih Savinjskega kvinteta. 

Čebelarstvo je bila osrednja tema 
spremljevalnega programa učencev osnovne šole 

Pater Karel Gržan je ob blagoslovu navedel
nekaj lepih misli o čebelah in čebelarstvu

Nov čebelarski prapor sta razvila botra 
Ciril Rosc in Rok Suhodolnik

Simona Funtek, uredniški odbor
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Jubilejni 50. Lučki dan v sliki in besedi

Etnografska prireditev Lučki dan je bila letos petdeseta zapovrstjo. Tako kot vsa leta so se tudi letos 
drugi vikend v avgustu odvijale številne etnografske, kulturne ter športne prireditve. Na osrednji občinski 
prireditvi so nagrade Občine Luče prejeli zaslužni za razvoj kraja, obiskovalci so lahko opazovali spravilo 
lesa po riži, delovanje starega mlina, obujeni so bili spomini na podoknico, jajčn’co, ljudsko petje po vasi 
in na zabavah …; svoje znanje so predstavili številni rokodelci, poskusiti se je dalo domače jedi. Tudi za 
poslušalce glasbe, otroke, gozdarje, lovce, pohodnike in športnike se je našlo marsikaj. 

Žagerski mlin - prikaz mletja žita in voden ogled Repovega slapa
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Praznovanje občinskega praznika s podelitvijo priznanj in pogostitvijo ter koncert Darje Švajger in Luka Puciharja 

Razstava 50 let Lučkega dne v Kulturni dvorani Luče

Dan odprtih vrat v čebelarskem centru

Podoknica Nedeljskega za Bernardo Matijovc pred Juvanovo hišo
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Vlcersko tekmovanje - tradicionalna sekaška tekma in prikaz kiparjenja z motorko

Otvoritev riže za spravilo lesa pri Vlcerski bajti

Slovesni prevzem novega gasilskega vozila Hubertova maša z rogisti Jutranja budnica

Prikaz “jajčnce”

Zaključni koncert harmonikarjev

Prireditev “Od štanta do štanta” po vasi

Perice na vaškem perišču“Taksi” služba
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Srečanje delovnih invalidov Slovenije

Zveza delovnih invalidov Slovenije je v letu 2019 
praznovala 50 let delovanja. Zaključno praznovanje 
ob jubileju so pod naslovom Praznujemo preteklost, 
izboljšujemo prihodnost pripravili v sodelovanju 
z Občino Luče, medobčinskim društvom Zgornje 
Savinjske doline ter krovno organizacijo v Lučah, in 
sicer prvo soboto v juliju. 

Praznovanje in družabno srečanje na Hočevarjevi 
njivi so pričeli z uvodno slovesnostjo, kjer so zbrane  
pozdravili govorniki Anton Gračner, Ciril Rosc, Ivan 
Kostrevc in mag. Andrejka Fatur Videtič, kulturni 
del pa so obogatili Oktet Žetev, lučki osnovnošolci, 
Ljudski pevci iz Luč ter Mešani pevski zbor 
upokojencev in invalidov Mozirje. 

Po okrepčilu so se številni obiskovalci lahko 
družili ob družabnih igrah, v farni cerkvi je bila 
maša, na ogled pa so bile tudi etno hiške na jezu. 

Andreja Urh, uredniški odbor

Na srečanju v Lučah se je zbralo več kot tisoč obiskovalcev

Za zasedenost plesišča so skrbeli člani Ansambla Ojstrica

Koordinator srečanja in predsednik Zgornjesavinjskega 
medobčinskega društva invalidov Mozirje g. Anton Gračner

Na prireditvi je zapel tudi Mešani pevski zbor 
upokojencev in invalidov Mozirje

Program prireditve so sooblikovali lučki osnovnošolci
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Občina Luče vstopila v mednarodno povezavo Gorniške vasi

Po štirih letih priprav in intenzivnega dela je Občina Luče v soboto, 28. septembra 2019, na pristopni 
slovesnosti dosegla pomemben cilj – vstop v mrežo Gorniške vasi – Bergsteigerdörfer. Župan Ciril 
Rosc in predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan sta ob prisotnosti številnih vidnih domačih 
in tujih gostov ter občanov slovesno podpisala pristopno deklaracijo. Kako pomemben korak je to 
za občino in dolino, so podčrtali govorniki, ves dogodek pa je še dodatno popestril bogat kulturni 
program. Tako v soboto kot v nedeljo so organizatorji izvedli še nekaj zanimivih spremljevalnih 
dogodkov, povezanih s pohodništvom.

Luče so tako za Jezerskim postale druga občina v 
Sloveniji, ki se je pridružila tej pomembni gorniški 
skupnosti. V mreži je bilo doslej 27 krajev alpskega 
območja v Avstriji, Nemčiji, Južni Tirolski, Italiji in 
Sloveniji. Za vstop v mrežo je potrebno izpolniti 
številne stroge kriterije in pripraviti predstavitveni 
film, knjižno izdajo in ostali promocijski material. 

Prikupna knjižica z naslovom Luče – gnezdo sredi 
gora, ki je bila javnosti prvič predstavljena prav na 
sobotni slovesnosti, na šestdesetih straneh predstavi 
projekt Gorniške vasi, preteklost Luč, zanimivosti in 
priporočljive pohodne ture v različnih letnih časih 
pa tudi številne druge dobrodošle informacije.

V Lučah so prvič zaznali možnost vstopa v mrežo 
Gorniških vasi v letu 2015. V mreži so prepoznali 
priložnost, da lepoto in ohranjenost svojega okolja 
ponudijo gostom, negujejo in ohranjajo naslednjim 
generacijam dragoceno domačo dediščino kulture, 
ljudskega izročila, navad in običajev ter nenazadnje 
značilne kulinarike. 

Župan Ciril Rosc je v pozdravnem nagovoru na 
slovesnosti povedal: »Da je gorništvo v Lučah doma 
že dolgo, pove podatek, da je pred 125 leti Savinjska 
podružnica Slovenskega planinskega društva na 
Molički planini postavila drugo planinsko kočo v 
Sloveniji. Vstop med gorniške vasi na nek način 
pomeni kontinuiteto pohodniškega turizma. 

Druga slovenska občina v mreži Več kot stoletna tradicija

Nova brošura je na voljo v dveh jezikovnih različicah
Župan Ciril Rosc je v pozdravnem nagovoru poudaril 

dolgoletno gorniško tradicijo v Lučah

Želimo ohraniti naš kraj, ta zaklad, to gnezdo sredi 
gora, ki smo ga podedovali od prednikov, ki so živeli v 
sozvočju z naravo, njenimi danostmi in potenciali in 
jo ohranili v vsej njeni lepoti.« Po besedah župana je 
tokratni dogodek pomemben mejnik, ki prebivalce 
navdaja s ponosom in veseljem. Ob tem se je posebej 
zahvalil vsem, ki so pomagali utiriti vstop Luč med 
Gorniške vasi.
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Zbrane je nagovoril tudi Miro Eržen, 
podpredsednik Planinske zveze Slovenije, ki je 
nacionalni nosilec projekta v Sloveniji: »Z današnjim 
dnem zaključujemo naše dveletno obdobje 
sodelovanja, ki nas je družilo pri uresničevanju cilja. 
Kraje v mreži Gorniške vasi kot  rdeč nit  povezuje 
gorska krajina in z njo povezana gorniška tradicija; 
spoštovanje naravne in kulturne dediščine, 
predvsem pa želja, da z obiskom gostov, ki delijo 
omenjene vrednote, omogočimo razvoj, ki bo 
omogočil mladim generacijam, da v svojem kraju 
vidijo tudi svojo prihodnost. Hkrati pa s projektom 
prispevamo k uresničevanju Alpske konvencije.

S ponosom doživljamo današnji trenutek. Naše 
skupno delo je bilo prijetno, predvsem pa prežeto z 
izredno motivacijo vodstva občine in članov projektne 
skupine za uresničitev tako želenega cilja. Podpora, 
svetovanje in usmeritve mednarodnega upravnega 
odbora Gorniških vasi, predvsem strokovnega 
sodelavca Rolanda Kalsa so bile podlaga, ki nas je 
vodila v pravo smer,« je med drugim dejal Eržen

Kraji v mreži so zavezani skupnim vrednotam

Brez velike infrastrukture

Zbrane je nagovoril tudi podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije, g. Miro Eržen

Slovesnosti so se udeležili številni gostje od blizu in daleč

Generalna direktorica direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in 
prostor Barbara Radovan je v nagovoru poudarila, 
da povezovanje gorništva in lokalnega razvoja ne 
potrebuje velike infrastrukture, saj sta narava in 
krajina sama njegova infrastruktura.

»Ena od zavez, ki smo jo s podpisom Alpske 
konvencije sprejele pogodbenice, je spodbujanje 
skupnih projektov. Gorniške vasi so odličen primer 
vsealpskega projekta, ki ga s trdno zavezanostjo 
in predanostjo uresničujejo planinske zveze držav 
pogodbenic skupaj z lokalnimi partnerji. Skupen 
projekt prispeva k trajnostnemu razvoju na lokalni 
ravni, podpira pa tudi državno zavezanost za 
trajnostni razvoj; ker je usmerjen v mehke oblike 
turizma, pohodništvo, opazovanje ter doživljanje 
krajine in narave. 

Veseli me, da je občina Luče izbrala to razvojno 
vizijo ter se zavezala, da jo bo uresničevala s svojimi 
lokalnimi partnerji in prebivalstvom ob podpori 
Planinske zveze Slovenije.«

Barbara Radovan je poudarila pomen vsealpskega projekta,  
ki prispeva k trajnostnemu razvoju na lokalni ravni

ter poleg Kalsa pozdravil še predsednika Planinske 
zveze Južne Tirolske Georga Simeonija, ki sta bila 
oba prisotna na slovesnosti v Lučah.
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Povezani s skupnimi ideali in istimi cilji

Roland Kals iz Planinske zveze Avstrije in strokovni 
sodelavec omrežja Gorniških vasi je poudaril dobro 
medsebojno sodelovanje z organizatorji iz Luč in 
dejal, da so pred njimi še številni majhni koraki, 
s katerimi bodo uresničevali zaveze, ki so jih z 
vstopom v mrežo sprejeli.

»Projekt Gorniške vasi spremljam že od prve ure 
in z naraščajočim ponosom spremljam rast in razvoj 
naše pobude. Vsi pogoji, ki so potrebni za vstop v 
mrežo, so v Lučah perfektno izpolnjeni in z veseljem 
gledamo na nadaljnje skupno sodelovanje,« je še 
dejal Roland Kals.

Kar trinajst jih je k projektu pristopilo kot partnerji. 
Tem sta predsednik Planinske zveze Slovenije Jože 
Rovan in župan Občine Luče Ciril Rosc na tokratni 
slovesnosti predala pisne oznake partnerjev 
projekta. Tudi ti so se zavezali prizadevanjem za 
trajnostni in sonaravni razvoj tukajšnjega območja. 

Listine za partnerje

Na javni predstavitvi, ki so jo pripravili na zboru 
občanov v Lučah v juniju 2018, so projektu pritrdili 
vsi prisotni občani. Še posebej pa so se vrednotam 
mreže Gorniških vasi zavezali ponudniki gostinskih, 
turističnih in nastanitvenih storitev. 

Predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan in župan 
Ciril Rosc med podpisom Deklaracije Gorniških vasi 

K projektu je pristopilo kar trinajst patnerjev

Predstavnik Planinske zveze Avstrije in 
strokovni sodelavec omrežja Gorniških vasi 

Roland Kals projekt spremlja že od samega začetka

 Slovesnost je lepo dopolnil bogat kulturni program 
vsebinsko vezan na lepote Luč in okoliških gora
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Že pred uradnim začetkom dogodka je 
Harmonikarski orkester Andreja Raka z igranjem po 
vasi pripravil prijazen Glasbeni pozdrav. 

O Lučah s pesmijo, plesom in besedo

Harmonikarski orkester Andreja Raka je poskrbel za 
uvodni glasbeni pozdrav

Marija Lebar

Sledilo je druženje ob pogostitvi z lokalno 
kulinariko, popoldne in naslednji dan pa še 
spremljevalni dogodki s pohodniško vsebino.

Dobre žalik žene izpod Raduhe so zaplesale vilinsko kolo
Samo slovesnost je spremljal bogat kulturni 

program v izvedbi domačih pevcev, glasbenikov in 
plesalk. Pesmi in ples so bili tako kot vezno besedilo 
vsebinsko povsem vezani na zgodbe, ki so jih v 
preteklosti različni avtorji napisali o lepoti Luč in 
okoliških gora in jih objavili bodisi v Planinskem 
vestniku ali drugih časopisih ter na tukajšnje 
legende, kar je lepo zaokrožilo in popestrilo uradni 
del dogodka. 

Obiskovalci so se po pogostitvi podali na krajši pohod 
okrog vasi ...

... in si po okrepčilu in počitku v Vlcerski bajti ogledali 
še muzej starih obrti 

Razvajanje brbončic ob okusnih domačih jedeh
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Dan odprtih vrat Snežne jame

Poleg osrednje slovesnosti ob vstopu v mrežo 
Gorniških vasi so v Lučah pripravili tudi nekaj 
spremljevalnih dogodkov. Dobro je bil obiskan 
pohod po okolici Luč s ciljem pri etno hiškah, kjer je 
bil voden ogled muzejske zbirke in so bili pohodniki 
tudi pogoščeni. Veliko zanimanja pa je bilo tudi 
za prireditev Dan odprtih vrat Snežne jame, ki so 
jo člani Jamarskega kluba Črni galeb iz Prebolda 
združili s praznovanjem svoje petdesetletnice.

Na slovesnosti pri Snežni jami so člani Jamarskega 
kluba Črni galeb odkrili spominsko ploščo. Slovesni 
govornik ob tej priložnosti je bil Darko Naraglav, 
eden od ustanoviteljev kluba. Predstavil je zgodovino 
raziskovanja Snežne jame. Omenili je, da je bila jama 
v katastru Jamarske zveze Slovenije registrirana že 
leta 1939, vendar le vhodna udornica. Ta vhodni 
del jame je bil kot Snežna jama znan domačinom in 
pastirjem, ki so pasli živino na bližnji planini Arta, 
že pred tem.

»Jamo smo Črni galebi vrsto let iskali in jo na 
podlagi podatkov Katastra JZS našli konec avgusta 
leta 1981, ko smo prišli do prvega brezna, ostalo pa v 
večini v septembru istega leta,« je povedal Naraglav.

Pogled na del razstave v knjižnici Prebold

Marija Lebar
Svoj polstoletni jubilej so člani kluba obeležili 

z odkritjem spominske plošče nad vhodom v jamo

Prvi nejamarji, ki so jih peljali v jamo, so bili 
Lučki planinci, ki jih je takrat vodil Peter Jež. Ti so, 
kot takratni skrbniki jame, tudi namestili zaščitno 
ograjo pred vhod v jamo, postavili dolgo macesnovo 
lestev in jeklenico za pomoč pri sestopu in povratku 
po vhodnem pobočju. Kasneje so na pobudo 
planincev jamo s sklepom takratne občine Mozirje 
v upravljanje prevzeli preboldski jamarji. Od leta 
1990 je jama odprta za turiste. »Ob zaključku 30. 
sezone in ob praznovanju 50-letnice delovanja 
društva, smo nad vhod namestili spominsko ploščo 
o odkriteljih jame,« je povedal predsednik JK 
Črni galeb Silvo Ramšak. Jamarji so ob obletnici v 
domačem Preboldu – v tamkajšnji knjižnici – odprli 
tudi razstavo o svojem delovanju.

Številni obiskovalci so pred vhodom prisluhnili kratki 
zgodovini kluba in Snežne jame
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“Naša” božična zgodba 2019

Ideja za žive jaslice je bila dogovorjena in potrjena 
pri snovanju plana dela Društva upokojencev Luče 
za leto 2019. Po privolitvi Tomija Vavdija za vodjo 
projekta so stekle obsežne priprave od idejne 
zasnove do konkretne uresničitve projekta Živih 
jaslic. Veliko dogovarjanja, usklajevanj, napora, 
organiziranja prizadevnega dela posameznikov, 
iskanje sodelavcev in nelahko  koordiniranje dela 
številčne skupine sta si v glavnem delila Tomi 
Vavdi in predsednica upokojencev Mimica Krivec. 
Za uspešno izpeljanim projektom je bila ekipa, ki 
je štela več kot 60 posameznikov, izpeljali pa so 
ga župnijska mladina in društvo upokojencev s 
sodelovanjem Občine Luče. 

Joj, to vreme! Malo je treba pokritizirati 
nepričakovano deževje v tednu pred božičem. 
V božični čas sodi zimska idila, a je namesto nje 
nadležen dež oviral tako pripravo prostora za 
prireditev kot tudi vaje nastopajočih v soboto in še na 
torek na sam božični dan tik pred uprizoritvijo. Bilo 
nas je strah, da bo dež prestrašil tudi obiskovalce. A 
ko je šlo zares, je bilo vse v redu. 

Uprizoritvi živih jaslic sta bili v sredo, 25. 
decembra, in v petek, 27. decembra, obakrat ob 18. 
uri. Velika množica obiskovalcev vseh starosti se je 
z baklami dvajset minut prej pridružila pastirjem 
na sprehodu od gasilskega doma po poti ob Savinji 
do prizorišča. Po oceni je bilo na prizorišču vsaj 700 
obiskovalcev. Prvič uprizorjena zgodba v čudovitem 
ambientu pri etno hiškah in skorjevki na Prodah 
je bila res nekaj posebnega. Ob izbranih božičnih 
pesmih in glasbi je v soju reflektorjev, bakel in 
luči skupina nastopajočih v »naši« božični zgodbi 
pričarala živo svetopisemsko dogajanje ob velikem 
rojstvu. 

Projekt je povezal generaciji mlajših in starejših Lučanov

Vzdušje v etno vasici je bilo krasno. Množica 
zbranih obiskovalcev je na prizorišču in potem 
na  druženju pri Vlcerski bajti dodala še delček k 
dobremu vzdušju v tem večeru, nas pa je razveselil 
navdušen odziv obiskovalcev in mnogih drugih, ki se 
je v naslednjih dneh širil med ljudmi v medsebojnih 
pogovorih in so o tem brali v tiskanih medijih.

Božična zgodba v čudovitem ambientu pri etno hiškah 
je bila res nekaj posebnega
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energije je bilo združene v Vlcerski bajti v dnevih 
priprav, med oblačenjem pred prireditvijo in 
slačenjem kostumov po njej, čutiti je bilo tudi 
rahlo napetost tik pred zdajci. Koliko živahnosti, 
spontanosti in sproščenosti so pričarali mladi, kako 
prijetno je bilo biti del te pisane medgeneracijske 
druščine, ki je nastopala v uprizoritvi in se zadržala 
po predstavi na pogostitvi in druženju. 

Zahvala Občini Luče in vsem, ki so bili tako ali 
drugače del tega res lepega dogodka.

Opravili smo več kot odlično in zelo uspešno. /…/S projektom nam je uspelo povezati starejšo generacijo 
Lučanov z mlajšimi ali obratno, lučko mladino povezati z upokojenci. Obenem smo božično skrivnost 
na zanimiv način približali obiskovalcem in jo uspešno vpletli v kulturno dediščino Luč s prečudovitim 
ambientom pri etno hiškah. /…/ Ekipa, ki je stala za uspešno izpeljanim projektom, je štela več kot 
60 posameznikov, kar je vredno velike pohvale in predvsem zahvale. Mnogi pravijo, da si želijo, da bi 
uprizoritev postala tradicija./…/

Anica Podlesnik, uredniški odbor

Še enkrat srčna hvala za pomoč, sodelovanje in angažiranost pri letošnjem projektu 
živih jaslic, ker bi brez vaše pomoči gotovo ne mogli tako odlično in živo izpeljati, kot 
mi je v sporočilu po prvi uprizoritvi v sredo, 25. decembra, zapisal p. Karel Geržan: 
»/…/. Moj globok poklon in čestitke /…/ vsem sodelujočim ob živih jaslicah. Bile so res 
žive in tako resnične. Hvala /…/.« 

Del besedila iz zahvale vodja projekta »Žive jaslice« Tomija Vavdija sodelujočim:

/… Odzivi, ne samo Lučanov, so izjemno pozitivni. /…/ Po moji objavi skupinske fotografije na Facebooku 
je v nedeljo, 5. januarja, pod komentar fotografije Simona Moličnik zapisala: »Bravo! Neprecenljivo 
generacijsko povezovanje in sodelovanje ob izvedbi čudovite zamisli. Vedno sem ponosna na moje Luče in 
Lučane, ob takih rečeh me objame nostalgija in mi tečejo solze. Iskreno čestitam vsem!«

»Pa sm` zrihtal`, in to k`k` fajn.«

/…/ Dober glas o nas je segel tudi v Slovenske novice, Savinjske novice, Kmečki glas /…/ 

Ustvarjanje tega projekta je bila zelo prijetna 
izkušnja medgeneracijskega sodelovanja in lepa 
popestritev predprazničnega vzdušja v Lučah. 
Kakšna zagnanost pri delu in koliko pozitivne 

Božična zgodba je bila velik projekt in velik 
organizacijski zalogaj. Pri uprizoritvi živih jaslic 
je sodelovalo 36 igralcev (od tega 24 mladih iz 
župnije in 12 »malo manj mladih« upokojencev), 
pri  pripravi in izvedbi dogodka pa je pomagalo še 
13 upokojencev ter 11 ostalih posameznikov, ki so s 
svojim pridnim delom omogočili izpeljavo projekta. 
Skrb za ozvočenje in osvetlitev je prevzel Andrej 
Rak. 
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Po dobrem letu in pol gradnje smo 10. januarja 
2020 slovesno otvorili Športni center Luče. Veliko 
število obiskovalcev in ponos nastopajočih je 
polepšal petkovo popoldne, veliko težo dogodku pa 
je z udeležbo in s svojim pozitivnim nagovorom ter 
pohvalo vsem Lučanom dodal predsednik Republike 
Slovenije, Borut Pahor. 

Župan Občine Luče, Ciril Rosc, je v svojem 
nagovoru orisal pot od začetnih idej do končne 
realizacije gradnje in se ob tem zahvalil vsem, ki so 
kakor koli pomagali pri načrtovanju in izgradnji, še 
posebej pa direktorju občinske uprave in glavnemu 
koordinatorju del, Klavdiju Strmčniku. Zahvalo 
vsem načrtovalcem in izvajalcem  ter veselje ob novi 
pridobitvi je podala tudi ravnateljica Osnovne šole 
Blaža Arniča Luče, Andreja Urh. Z blagoslovom je 
dvorano v želji, da bo vsem obiskovalcem čim bolj 
koristila v športnem in človeškem duhu, namenu 
predal pater dr. Karel Gržan. 

Simbolno otvoritev pridobitve so z metom na 
koš opravili predsednik RS Borut Pahor, župan Ciril 
Rosc, direktor občinske uprave Klavdij Strmčnik, 
ravnateljica Andreja Urh ter člani komisije, ki jo 
je župan ustanovil pred pričetkom načrtovanja 
športne dvorane. 

Kulturni program sta s petjem obogatila 
Učiteljski pevski zbor OŠ Blaža Arniča Luče ter Oktet 
Žetev, glasbeno spremljavo celotnemu dogodku 
pa je prispevala Godba Zgornje Savinjske doline. 
Z največjim zanosom pa so prav gotovo nastopili 
osnovnošolci in otroci iz vrtca, ki se nove dvorane 
tudi najbolj veselijo. V uvodu so ob koračnici 
oblikovali olimpijske kroge in tako vse obiskovalce 
prepričali o njihovem poznavanju  pomena športa  
ter zavedanja o pomembnosti  druženja, gibanja in 
zdravega tekmovalnega duha. K prešernemu vzdušju 
so pripomogli člani otroškega in mladinskega 
pevskega zbora, plesalci, mladi literati, ki so za to 
priložnost ustvarili lastne pesmi o športu in pa 
seveda mladi športniki – gimnastičarji, košarkarji 
ter namiznotenisača Pija in Matic, ki so pokazali 
svoje gibalne sposobnosti. 

ZGODILO SE JE

Otvoritev športnega centra Luče

Otvoritev dvorane s prvim simbolnim metom na koš

Slovesnosti se je udeležil tudi predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor

Godbeniki Zgornje Savinjske doline 
z dirigentom Tomažem Podlesnikom
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Pozitivna energija in zadovoljstvo, tako 
nastopajočih kot gledalcev, je bila ob prvem 
skupnem druženju v dvorani prav zagotovo dobra 
popotnica za začetek obratovanja športnega centra, 
ki je v Lučah zelo dobrodošel. Verjamemo, da bo v 
prihodnosti dobro služil svojemu namenu. 

V družini Manje Pančur je glasba del njihovega 
vsakodnevnega življenja. Glasbeni talent Tevčeve 
in Habrove družine je v Lučah znan ter cenjen. K 
svojemu glasbenemu  potencialu pa je Manja dodala 
tudi veliko trdega in resnega dela ter vztrajnosti in 
tako je 6. marca pred polno zasedeno dvorano Doma 
kulture Nazarje izvedla prvi samostojni koncert. 

Manja Pančur je začela igrati prečno flavto 
s sedmimi leti v Glasbeni šoli Nazarje pri prof. 
Jerneju Marinšku. Vsa leta izobraževanja je uspešno 
nadgrajevala svoje znanje in uspešna je bila na 
številnih domačih ter mednarodnih tekmovanjih. 

Po končani osnovni šoli se je vpisala na 
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, kjer je 
svoje igranje na flavto izpopolnjevala pri  prof. Mileni 
Lipovšek. Njeni uspehi so jo vzpodbudili, da je po 
uspešno opravljeni maturi opravila sprejemni izpit 
za redni študij koncertne smeri flavta na Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien, kjer je sedaj 
študentka 4. semestra.

je izbrala domače okolje oz. kraj, kjer je kot majhna 
deklica začela svojo glasbeno pot. Močni aplavzi  
ter iskreni stiski rok številnih poslušalcev so Manji 
zagotovo dobra vzpodbuda za nadaljnje delo. 

Manji vse čestitke za prehojeno glasbeno pot, v 
prihodnje pa ji želimo veliko uspeha ter delovne 
energije in užitkov na njeni življenjski ter glasbeni 
poti.  

Andreja Urh, uredniški odbor
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Mlada flavtistka Manja Pančur

Za svoj prvi samostojni koncert, kjer je odigrala 
tekmovalne skladbe za  8. Mednarodno tekmovanje 
za flavto (8th International flute competition 
Krakow 2020), ki bo v Krakowu na Poljskem, Manja je študentka 4. semestra Univerze za glasbo in 

upodabljajoče umetnosti na Dunaju

Andreja Urh, uredniški odbor
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Znameniti lučki rojak – Jurij Freyseisen

Jurij Freyseisen naj bi se rodil okrog leta 1545 
v Lučah. Člani rodbine Freyseisen se na ozemlju 
gornjegrajske gospoščine pojavijo v prvi polovici 16. 
stoletja. Opravljali so različne službe za ljubljansko 
škofijo. Silvester Freyseisen se leta 1544 omenja kot 
gornjegrajski advokat in leta 1553 kot rentni mojster, 
Martin Freyseisen se navaja leta 1563 kot sodnik 
v trgu Ljubno, Lenart Freyseisen pa se v davčnem 
seznamu za leto 1569 pojavlja kot posestnik v vasi 
Luče. 

Ta Lenart Freyseisen (s hišnim imenom Kukec), 
vaščan v Lučah, je umrl pred letom 1578 in 
zapustil domačo hišo v Lučah svojemu sinu Juriju 
Freyseisnu, ki je bil takrat že opat cistercijanskega 
samostana Rein pri Gradcu. Opat Jurij je 15. maja 
1578 v Gornjem Gradu omenjeno domačijo v 
Lučah prodal Sigmundu Ebenpergerju, takratnemu 
vikarju v Lučah. Ta posest je kasneje prišla v roke 
Matije Oskobana, ki je bil poročen z ženo iz družine 
Ebenpergerjev. Oskoban pa je posest leta 1624 
prodal Štefanu Hočevarju. Točno v kateri hiši v lučki 
vasi je bil doma Jurij Freyseisen, pa je še predmet 
nadaljnjih raziskav.

Jurij Freyseisen je kot novinec vstopil v reinski 
cistercijanski samostan pri Gradcu okrog leta 1560. 
Za tak korak se je mogoče odločil pod vplivom 
ljubljanskega škofa Petra pl. Seebacha, v čigar službi 
je bila takrat družina Freyseisen.

Kot reinski menih se Jurij prvikrat omenja v 
dokumentu z dne 17. septembra 1567, v katerem 
je opat Jernej Grudenegg med drugim prosil 
sekovskega škofa Petra za podelitev prvega višjega 
kleriškega reda (subdiakonata) Juriju Freyseisnu. 
Na podelitev naslednjega reda je moral Jurij čakati 
več kakor leto dni in 15. decembra 1568 je opat 
priporočil Jurija za prejem diakonata. Čez pol leta, 1. 
junija 1569, pa je opat priporočil Jurija že za prejem 
mašniškega posvečenja (prezbiterata).

Jurij Freyseisen je v samostanu kmalu prevzel 
pomembno duhovno funkcijo, saj se 18. maja 1571 
omenja že kot namestnik priorja Lavrencija. Nadrejeni 
so hitro opazili tudi gospodarske sposobnosti 
mladega redovnika in mu kmalu poverili kar dve 
službi v samostanskem gospodarstvu. Opravljal je 
delo ekonoma in hkrati tudi delo kaščarja.

13. marca 1577 je umrl dotedanji opat Jernej 
Grudenegg in njegovo smrt so reinski menihi med 
drugim sporočili tudi deželnemu knezu, nadvojvodi 
Karlu II. Habsburškemu. Ta je kmalu dal k volitvam 
svoje soglasje, redovnikom pa priporočil za 
naslednjega predstojnika Bernarda Schaurerja, 
priorja v Lilienfeldu, za katerega je rečeno, da je 
primeren za prejem prelature. Predlagano jim je 
bilo, da naj deželnemu knezu z njegovo izvolitvijo 
ustrežejo, razen če imajo »tehtne vzroke«, da ga ne 
izvolijo. 

Podoba opata Jurija Freyseisna v opatiji Rein

Volitve novega predstojnika so bile 20. aprila 
1577 in za Jernejevega naslednika so menihi 
presenetljivo soglasno izvolili Jurija Freyseisna. 
Že čez dva dni so reinski cistercijani obvestili 
nadvojvodo Karla II. o poteku in izidu volitev in se 
v pismu opravičevali, ker niso mogli ustreči njegovi 
želji, da bi dali prednost njegovemu kandidatu. 
Teden dni po izvolitvi Jurija za predstojnika Reina je 
prišel opat matičnega samostana, Lenart iz Ebracha, 
in potrdil novoizvoljenega opata. 
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 V drugi polovici 16. stoletja je redovno vodstvo 
samostane več pokrajin podredilo enemu opatu, 
imenovanemu generalni vikar, in mu dalo velika 
pooblastila. Skrbeti je moral za duhovno in gmotno 
dobro postojank, nadzirati v njih življenje in redno 
opravljati vizitacije. Generalni vikar je imel tudi 
pravico nastavljati in odstavljati predstojnike, v 
kolikor je to čutil za potrebno, ter nadzirati vse 
samostanske službe. Generalni opat Edmund de la 
Croix je imenoval Jurija Freyseisna za generalnega 
vikarja in vizitatorja samostanov na Štajerskem, 
Koroškem, Kranjskem, Hrvaškem, Ogrskem, v 
Slavoniji in v delu Avstrije. Pod njegovo okrilje so 
med drugim spadali tudi naši samostani v Stični, 
Kostanjevici in v Vetrinju. Nekaj časa pa je upravljal 
tudi s kartuzijama Žiče in Jurklošter.

Jurij Freyseisen je bil leta 1580 eden od glavnih 
kandidatov za ljubljanskega škofa. Jurij je v svojem 
pismu predlagateljem skromno odgovoril, da je za 
dosego te časti veliko drugih oseb bolj primernih, 
kot je on, in da kot redovna oseba le-te ne more 
sprejeti brez vednosti višje redovne oblasti. Tako je 
škof postal Janez Tavčar, nekdanji gojenec dunajskih 
jezuitov.

Jurija Freyseisna sta ugled reinske opatije 
ter njegova vsestranska sposobnost pripeljala 
tudi v bližino deželnega kneza. Leta 1584 ga je 
nadvojvoda Karel II. imenoval za svojega tajnega 
svétnika, s čimer je bil sprejet v ožji krog svetovalcev 
deželnega kneza. Po Karlovi smrti pa ga je njegov 
sin nadvojvoda Ferdinand II. leta 1895 imenoval za 
osebnega svetovalca.

podrejenih cisterc. To službo je Jurij opravljal 
le še slabe tri mesece, kajti 15. avgusta 1605 je 
za vedno odložil težavno breme predstojnika 
Reina in generalnega vikarja. Breme, ki ga je nosil 
skoraj trideset let na zadovoljstvo lastne redovne 
postojanke in celotnega cistercijanskega reda. 

Znameniti lučki rojak – Jurij Freyseisen je 
pokopan v samostanski cerkvi v Reinu pri Gradcu, 
njegov nagrobnik pa je danes vzidan pod cerkvenim 
korom.

Cistercijanski samostan Rein pri Gradcu leži 15 
km severno od Gradca, v stranski dolini reke Mure 
pri Gratweinu. Danes velja za najstarejši še delujoči 
cistercijanski samostan na svetu, kjer menihi živijo 
neprekinjeno že od leta 1129.

Metod Rosc

Pečat opata Jurija Freyseisna na listini iz leta 1581

Pogled na opatijo Rein pri Gradcu (G. M. Vischer, 1681)

V začetku leta 1605 je Jurija Freyseisna že mučila 
bolezen in je čutil starostno oslabelost. Zanimivo je, 
da je generalni opat Jurija kljub njegovi bolezni 20. 
maja 1605 ponovno potrdil za generalnega vikarja Portret opata Jurija Freyseisna 

in nagrobnik opata v samostanski cerkvi v Reinu
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