50 . LUČKI DAN
3. - 11. avgust 2019

Program prireditve

SOBOTA, 3. avgust 2019

PETEK, 9. avgust 2019

7.00 Planinski pohod Kašna planina Lepenatka - Zgornji Špeh - Krnički
Log - Luče v organizaciji Planinskega
društva Luče. Zbirno mesto na avtobusni
postaji v Lučah, organiziran prevoz
do Kašne planine, 6 ur hoje, malica za
pohodnike pri Okrepčevalnici Logar.
Obvezne predprijave! Info: 031/387-168
9.00 Turnir v balinanju pri Okrepčevalnici
Logar v Krnici.
Info: 031/411-460
20.00 Petje po vasi v organizaciji Društva
upokojencev Luče.
Info: 041/941-892
PONEDELJEK, 5. avgust 2019
15.00 Otvoritev teniškega turnirja pri
Okrepčevalnici Logar v Krnici. Tekme
bodo potekale vsak dan med 15. in 22.
uro. Finale v soboto, 10. avgusta 2019.

16.00 Prikaz mletja žita v Žagerskem mlinu
v dolini Podvolovljek. V primeru lepega
vremena vodeni ogledi Repovega
slapa. Za obiskovalce bodo na voljo
domači skipneki in golaž.

Info: 031/403-279

Paintball turnir v organizaciji Športnega
društva Raduha.
Info: 031/530-954
Druženje in zabava ob igranju
videoiger na osrednjem prireditvenem
prostoru.
Info: 040/588-669
19.00 Podoknica Nedeljskega za Bernardo
Matijovc s skupino Črna mačka pred
Juvanovo hišo.
Info: 031/276-333
21.00 Stand-up večer s Tino Gorenjak in
Dejanom Ikovicem pri Baru Igla.
16.00
21.00
18.00
20.00

Info: 031/650-388

22.00 Rock večer s skupino Ogrožene vrste
pri Baru Igla.
Info: 031/650-388
SOBOTA, 10. avgust 2019
7.00 Vzpon na Lučkega dedca (2023 m)
preko Lastovca in Deske v organizaciji
Gorniškega kluba Savinjske doline Luče.
Zbirno mesto v Gostilni Pr’ lampi v
Lučah, prevoz do planine Podvežak,
8 ur hoje, malica iz nahrbtnika.

Info: 031/411-460

16.00
- Paintball: vse dni prireditve možnost
20.00 igranja na novem poligonu pri
Okrepčevalnici Logar v Krnici.

Info: 031/411-460

TOREK, 6. avgust 2019
17.00 Izdelava lesene riže za spravilo
lesa (samo v primeru lepega vremena) pri
Vlcerski bajti na jezu. Info: 041/941-892

Info: 031/333-776

9.00 Dan odprtih vrat v Čebelarskem
centru Luče med 9. in 15. uro.
Razstava čebelarske opreme in orodij,
predstavitev plemenilne postaje Lučka
Bela, opazovanje čebel na panju,
pokušina čebeljih pridelkov.

ČETRTEK, 8. avgust 2019
18.00 Dnevi odprtih vrat v Juvanovi hiši, od
8. do 11. avgusta 2019. Voden ogled z
gospodarjem ob 18. uri.

Info: 031/611-708

19.00 Osrednja proslava ob občinskem
prazniku s podelitvijo občinskih
priznanj in županovih petic ter
otvoritev razstave “50 let Lučkega
dne” v Kulturni dvorani Luče.
21.00 Koncert Darje Švajger in pianista Jaka
Puciharja na osrednjem prireditvenem
prostoru.

Info: 031/793-032

10.00 Turnir mešanih dvojic v odbojki na
mivki pri Okrepčevalnici Logar v Krnici.

Info: 031/411-460

10.00
- Joga fest in Ramissio Wellness Projekt
15.15 pri Baru Igla. Dihalne tehnike, vadba joge,
masaža rok ... Obvezne predprijave!

Info: 070/800-178
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SOBOTA, 10. avgust 2019

SOBOTA, 10. avgust 2019

10.00 Dvodnevni tabor harmonikarjev pod
mentorstvom Andreja Raka. Sprejem
udeležencev v Hiši Pečovnik. Glasbene
delavnice, zabava in druženje. V nedeljo,
11. 8. 2019, nastop mladih glasbenikov
na štantih po vasi in zaključek tabora s
številnimi glasbenimi gosti ob 18. uri na
osrednjem prireditvenem prostoru.

20.00 Etnološki program s prikazom
“jajčnce”, starega običaja pobiranja
jajc na zgornji vasi na kmečki tržnici.

Info: 031/715-366

20.30 Pohod z baklami po Breznici v
organizaciji PD Luče. Zbirno mesto na
zgornji vasi pri kmečki tržnici.

Info: 041/783-647

Info: 041/207-891

21.00 Gasilska veselica s Skupino Gadi na
osrednjem prireditvenem prostoru.

12.00 Prikaz mletja žita v Žagerskem mlinu
v dolini Podvolovljek. V primeru lepega
vremena vodeni ogledi Repovega
slapa. Za obiskovalce bodo na voljo
domači skipneki in golaž.

Info: 031/240-158

NEDELJA, 11. avgust 2019
9.00 Streljanje z možnarji pri Streljarnici v
organizaciji SD Možnar - Mislinja.
9.15 Jutranja budnica po vasi v izvedbi
Godbe Zgornje Savinjske doline.
10.00 Sveta maša s procesijo v čast farnemu
zavetniku sv. Lovrencu v farni cerkvi.
10.00 Dan odprtih vrat v Čebelarskem
centru Luče med 10. in 13. uro.

Info: 031/403-279

13.00 “Vlcerskotekmovanje”, tradicionalna
sekaška tekma za lastnike gozdov in
prikaz kiparjenja z motorno žago na
osrednjem prireditvenem prostoru.

Info: 041/657-627

14.00 Ustvarjalne delavnice za otroke v
Juvanovem štiblcu.
Info: 041/217-015

Info: 031/793-032

12.00 Prireditev »Od štanta do štanta«
po vasi: Predstavitev domačih društev,
ustvarjalcev, rokodelcev, prikaz starih
opravil in orodij, pokušina in prodaja
domačih jedi in pijač ... Info: 031/546-267
13.00 Prikaz lovskega krsta in divjačinski
golaž v lovskem domu. Info: 041/330-485
15.00 Srečanje z izročilom preteklosti in
druženje pri vlcerski bajti. Program
o zdravilstvu in zagovarjanju, prikaz
starih opravil, razstava vlcerskega orodja,
tradicionalna kulinarična ponudba, gostje
DU Vodice.
Info: 041/941-892
15.00 Lutkovna predstava za otroke pri Baru
Igla.
Info: 031/650-388
18.00 Zaključni koncert harmonikarjev in
zabavni večer z mladimi muzikanti
ter Ansamblom Golte na osrednjem
prireditvenem prostoru. Info: 041/207-891

15.00 Mednarodni veteranski nogometni
turnir pri Gričarju v Krnici.

Info: 031/396-639

15.00
teniškega turnirja
- Finale
Okrepčevalnici
Logar v Krnici.
22.00

pri

Info: 031/411-460

17.00 Družabno popoldne z ljudskimi
godci in pevci, otvoritev riže za
spravilo lesa in vlcerske igre pri Vlcerski
bajti v organizaciji Društva upokojencev
Luče.
Info: 041/941-892
18.00 Sveta maša z rogisti v čast zavetniku
lovcev sv. Hubertu v farni cerkvi ter
otvoritev lovske razstave v Lovskem
domu.
I
Info: 051/345-170
19.00 Svečani prevzem novega gasilskega
vozila na osrednjem prireditvenem
prostoru.
Info: 031/240-158
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Štanti in prizorišča
1. OSREDNJI PRIREDITVENI PROSTOR
--Četrtek: Koncert Darje Švajger in Jaka Puciharja.
--Petek: Druženje in zabava ob igranju videoiger.
--Sobota: Vlcersko tekmovanje, tradicionalna sekaška
tekma za lastnike gozdov in kiparjenje z motorko.
--Sobota: Gasilska veselica s Skupino Gadi.
--Nedelja: Zaključni koncert harmonikarjev in 		
zabavni večer z mladimi muzikanti ter Ansamblom
Golte.
2. KULTURNA DVORANA LUČE
--Četrtek: Osrednja proslava ob občinskem prazniku
s podelitvijo občinskih priznanj in županovih petic.
--Razstava z naslovom “50 let Lučkega dne” .		
Ogled razstave v petek in soboto od 17. do 19. ure
ter v nedeljo od 12. do 18. ure.
3. PARK SOTOČJE
HOKEJSKO DRUŠTVO LUČE
--Sobota in nedelja: Plaža na sotočju Savinje in
Lučnice, slack-line/hoja po gurtni.
--Ponudba hrane in pijače: FUDI Street food, Black
Fox, coctaili, ledena kava ...
4. KAVARNA KOVAČNICA
--Ponudba pijače in prigrizkov.

10. HIŠKA DOBRODELNOSTI
ŽUPNIJSKA KARITAS LUČE
--Sobota in nedelja: “Bogastvo preteklosti bogati 		
sedanjost” - razstava starih nabožnih ilustracij in slik.
Ogled v soboto od 18. do 20. ure, v nedeljo od 9.		
do 19. ure in 15. avgusta od 9. do 13. ure.
11. “BURGER PLEJS”
--Sobota in nedelja: Ponudba pijače in burgerjev, 		
promocija kolesarjenja in razstava koles.
12. GOSTILNA PR’ LAMPI
--Vikend kosila, domači štruklji in mesni žlinkrofi, 		
savinjska postrv, razni zrezki in jedi z žara, pizze, 		
domači burger, borovničev zavitek in druge sladice,
sladoled.
--Kuhinja obratuje vsak dan med 7. in 21 uro.
13 . DCOOKIES, TAMARA DANIEL
--Nedelja: Prodaja piškotov, peciva in slaščic.
14 . KMEČKA TRŽNICA
--Sobota: Etnološki program s prikazom “jajčnce”,
zbirno mesto pohoda z baklami.
--Nedelja: Razstava in prodaja unikatnih rokodelskih
izdelkov in domačih dobrot.

5. LOVSKI DOM
LOVSKA DRUŽINA LUČE
--Ogled lovske razstave, v soboto od 15. do 20. ure 		
in v nedeljo od 8. do 16. ure.
--Nedelja: Prikaz lovskega krsta in divjačinski golaž.
6. DELAVNICA ŠLANGER
--Razstava in prodaja unikatnih, ročno izdelanih
lesenih izdelkov.
7. FARNA CERKEV SVETEGA LOVRENCA
--Sv. maša z rogisti v čast zavetniku lovcev sv. 		
Hubertu in sv. maša s procesijo v čast farnemu 		
zavetniku sv. Lovrencu.
8. STRELJARNICA
--Nedelja: Obuditev starega običaja streljanja z 		
možnarji v izvedbi Strelskega društva Možnar - 		
Mislinja.
9. BAR PRI MATIJEVCU/SPOTIKA
--Ponudba pijače in sladoleda.

15. KAVARNA/GUESTHOUSE/ATELJE S
--Ponudba pijače, kavnih napitkov Illy.
--Razstava in prodaja unikatnih lesenih izdelkov.
--Rent-e-bike, e-polnilnica.
16. BAR PODMORNICA
--Ponudba pijače in sladoleda.
17. ČEBELARSKA DRUŽINA LUČE
--Nedelja: Pokušina in prodaja dobrot iz panja in 		
medenih pijač. Ponudba hrane in pijače.
18. PREDICE, VOLNA IN FILC
MARJETA FALE
--Nedelja: Prikaz tradicionalne predelave ovčje		
volne, od krtačenja, predenja, izdelave volne v preji,
do štrikanja in polstenja copat ter drugih drobnih 		
izdelkov (razstava in prodaja).
--Delavnice za otroke in odrasle.
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19. FRANC STRMČNIK – LES

26. VLCERSKA BAJTA IN SKORJEVKA 		
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUČE
--Torek: Izdelava lesene riže za spravilo lesa.
--Sobota: Družabno popoldne z ljudskimi godci in
pevci, otvoritev lesene riže in vlcerske igre.
--Nedelja: Program o zdravilstvu in zagovarjanju, 		
prikaz starih opravil, razstava orodja, tradicionalna
kulinarična ponudba (šnite, grumpi, masunek, 		
domač kruh ...). Taksi služba do Vlcerske bajte na 		
starem lojtrniku (prevoz na lastno odgovornost).
27. ČEBELARSKI CENTER
ČEBELARSKA DRUŽINA LUČE
--Sobota med 9. in 15. uro in nedelja med 10. in 		
13. uro. ogled centra, razstava čebelarske opreme 		
in orodij, predstavitev plemenilne postaje Lučka 		
Bela, opazovanje čebel, pokušina čebeljih pridelkov.
28. BAR IGLA
--Petek: Stand up s Tino Gorenjak in Dejanom 		
Ikovicem, Rock večer s skupino Ogrožene vrste.
--Sobota: Joga fest in Ramissio Wellness Projekt.
--Nedelja: Lutkovna predstava za otroke, tradicionalna
kulinarična ponudba (masovnik, obrnenik).
29. OKREPČEVALNICA LOGAR
--Od ponedeljka do sobote: Teniški turnir, Paintball,
ponudba hrane in pijače.
--Petek: Turnir v paintballu (ŠD Raduha)
--Sobota: Turnir v balinanju, turnir mešanih dvojic v
odbojki na mivki, finale teniškega turnirja.
30. GRIČAR
--Sobota: Mednarodni nogometni turnir veteranov.

--Nedelja: Razstava in prodaja unikatnih lesenih 		
izdelkov in posod.
20. PERICE NA VAŠKEM PERIŠČU
KUD TONE MLAČNIK LUČE
--Nedelja: Prikaz pranja in sušenja perila kot nekoč,		
prepevanje in obiranje vaških čenč, pokušina 		
domačih dobrot (pecivo, krofi, obrnenk) in darilca
domače izdelave za obiskovalce ...
21. KMETIJA SPODNJI STRMČNIK
--Nedelja: Degustacija in prodaja mlečnih izdelkov 		
kmetije Spodnji Strmčnik.
22. JUVANOVA HIŠA IN ŠTIBLC
--Od četrtka do nedelje: Dnevi odprtih vrat, voden
ogled z gospodarjem ob 18. uri s šilčkom domačega.
--Petek: Podoknica Nedeljskega za Bernardo 		
Matijovc s skupino Črna mačka.
--Sobota: Ustvarjalne delavnice za otroke.
--Nedelja: Veselo popoldne z godci in ljudmi dobre
volje, ponudba hrane in pijače.
23. PR’ INDIJANCU
--Nedelja: Prikaz žganjekuhe, degustacija in prodaja.
--Otroški kotiček v indijanskem šotoru, prostor za 		
kajenje šiše, pokušina domačega krhkega peciva.
--Ponudba hrane in pijače (rajzlc, krompirjeva solata).
24. AKTIV KMEČKIH ŽENA LUČE
--Nedelja: Kuhanje obrnenka, predstavitev starega 		
posnemalnika mleka, izdelava masla v pinji ter		
pokušina in prodaja domačih izdelkov (kruh, 		
siri, rezanci, pecivo, marmelade,sokovi ...)

31. SNEŽNA JAMA - JK ČRNI GALEB
--Sobota in nedelja: Vodeni ogledi vsake dve uri med
9. in 17. uro. Vstopnina: odrasli 15 €, otroci 10 €.
--Info in prijave: 041/424-091, 041/413-111
32. ŽAGERSKI MLIN
TURISTIČNO DRUŠTVO PODVOLOVLJEK
--Petek in sobota: Prikaz mletja žita, vodeni ogledi 		
Repovega slapa, ponudba hrane in pijače.

25. ETNO HIŠKE
--Nedelja: Možen ogled rokodelskih etno hišk. 		
Hiške so zgrajene iz starega lesa in opremljene 		
s starimi orodji in priborom. V njih so			
predstavljene domače obrti, ki so nekdaj bile		
pomemben vir zaslužka prebivalcev vasi.
INFORMACIJE:
Turistično informacijski center Luče
Luče 106, SI-3334 Luče
03/839 35 55
tic@luce.si, info@tic-luce.si

ORGANIZATOR:
Občina Luče v sodelovanju z društvi in krajani.

PRIJAZNO VABLJENI!
7
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Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče
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Vsebina in grafično oblikovanje: Aneta Šiljar
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