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ZGORNJA  LOŽNICA

Ljubiteljska kulturna dejavnost 
Turizem in kultura sta v kraju zelo 
povezana. Zelo dejavni sta turistično 
društvo Zgornja Ložnica in Kulturno 
umetniško društvo Alojza  Avžnerja, ki 
je dobilo ime po padlem borcu za 
svobodo. 
Štirideset  let neprekinjenega delovanja 
beleži moška komorna skupina, ki 
poleg umetnih in narodnih pesmi 
neguje šego koledovanja ob božično 

novoletnih praznikih. Bogato tradicijo ima tudi dramska 
skupina, ki tradicionalno uprizarja  veseloigre in komedije 
starejših avtorjev. Folklorna skupina v značilnem 
oblačilnem videzu prikazuje plese slovenskih pokrajin.
Dejavna sta še aktiv kmečkih žena in društvo podeželske 
mladine.  V spomin na rojstvo Josipa Vošnjaka slavijo 
4. januarja krajevni praznik, živahno pa je tudi na 
venčeselsko nedeljo konec septembra.

GOSTINSKO TURISTIČNA PONUDBA
Označevalne table v obliki kozolcev, bogastvo cvetočih rož in 
urejene avtobusne postaje pričajo, da je domačinom pomemben 
izgled domačega okolja.

Na Zgornji Ložnici se lahko popotnik okrepča:
- gostilna s prenočišči Pri Janezu       041 770955
-  dnevni bar Gams       041 628229
- Gora pod lipo       041 666363

1 - Pohodna pot Lovra 
Stepišnika – start, cilj.

2 - Pošta, trgovina, 
Dnevni bar Gams.

3 - Cerkev sv. 
Venčeslava

4 - Ozimičeva lipa

5 - Florjančičev 
klopotec

6 - Kužno znamenje
na pokopališču

7 - Tabla z 
zemljevidom KS in 
Pohodne poti Lovra 
Stepišnika

8 - Gostišče s 
prenočišči pri Janezu

9 - Monštranca

10 - Kapelica v 
Gladomesu

11 - Obeležje ob 
obletnici slovenske 
osamosvojitve

12 - Gora pod lipo

Turistično društvo Zgornja Ložnica 
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ZGORNJA LOŽNICA
Na obronkih Pohorja, ob potoku Ložnica, leži na 
gričevnatem svetu krajevna skupnost Zgornja Ložnica. 
Krajevna skupnost ima okrog 1200 prebivalcev in obsega 
vasi Zgornjo Ložnico, Kostanjevec, del Tinjske Gore, del  
Vinarja, Gladomes in Korplje. 

Kamnita sekira in druge izkopanine pričajo, da je bil svet 
okoli Zgornje Ložnice poseljen že v kameni dobi. Pred 
Rimljani je po dolini Ložnice potekala znamenita Jantarna 
pot. Rimljani so tukaj gradili prvo vojaško cesto.
Staro središče kraja je Venčesel s cerkvijo sv. Venčeslava. 
Župnijska cerkev se prvič omenja leta 1251; v 17. in 18. 
stoletju so jo povečali in obokali. Stranski oltar je delo J. 
Holzingerja, prezbiterij je poslikal T. Fantoni.  Leta 1785 je 
postala cerkev samostojna kuracija. Po legendi je cerkev 
nastala, ko je na Slovenskem vladal češki kralj Otokar. To je 
edina slovenska cerkev,  posvečena sv. Venčeslavu. 

Prva nedeljska šola je delovala že leta 1785. Kasneje je 
Primož Felicijan Bröhlich organiziral zasebno šolo, 
državna šola je začela delovati leta 1881. Šolski stavbi 
(1955) z večnamensko dvorano (2004) je bil leta 2016 
prizidan sodoben dvooddelčni vrtec.

NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI
Ob deseti obletnici vojne za 
samostojno Slovenijo so na 
Zgornji Ložnici ob vojašnici 
postavili pomnik v spomin na 
zavzetje vojašnice. Na tem 
mestu je vsako leto spominska 
slovesnost na dogodke iz leta 
1991. 
Pred drugo svetovno vojno je 
na tem območju delovalo 
veliko mlinov in žag na vodni 

pogon, posebnost sta bila mlina na veter, ki sta stala na 
Spodnji Ložnici.
Preden so potok regulirali, je pogosto poplavljal in na 
močvirskih travnikih so rastle modre in rumene perunike. Na 
Kostanjevcu so našli staro korito za vodo, ki so mu domačini 
pravili turško korito. To je bila rimska krsta brez pokrova, ki so 
jo kasneje zlomili. 
Blizu cerkve stoji mogočna Ozimičeva 
lipa, ki z obsegom 273 cm in višino 
18 metrov spada med najdebelejše 
v občini. V spomin na osamosvojitev 
leta 1991 je bila v Gladomesu pri 
Tomažičevih zasajena lipa, ob kateri 
je vsako leto spominska slovesnost.
V času delovanja župnika Franca 
Petana, je bila v Gladomesu 
postavljena kapelica z letnico 
1898. Po izročilu je dobila sedanjo 
podobo med letoma 1918 in 1920, 
ko so se fantje vrnili iz 1. svetovne vojne. Ti so se zaobljubili, da 
bodo kapelo obnovili, če se bodo srečno vrnili. Tukaj domačini 
organizirajo majniška srečanja in blagoslov jedi ob veliki noči. 
Ob pokopališču stoji zanimivo baročno kužno znamenje, ki je 
krito s skriljem.

KULTURNO TURISTIČNI UTRIP
Kulturno življenje v teh krajih ima 
dolgo tradicijo. V drugi polovici 19. 
stoletja je deloval zdravnik, narodni 
buditelj in pisatelj dr. Josip Vošnjak, 
ki je med ljudmi budil narodno 
zavest. Z njegovo pomočjo je  
Lovro Stepišnik leta 1863 ustanovil 
prvo Bralno društvo pod Pohorjem 
in Slovensko bukvarnico. Tu so si 
kmečki ljudje izposojali knjige, v 
prostem času jih je Stepišnik celo 
nosil od hiše do hiše. V spomin na 
zametke prve potujoče knjižnice 
smo po obronkih krajevne skupnosti 
speljali pohodno pot Lovra Stepišnika. Pot je označena in 
markirana, tradicionalno pa jo domačini in gostje prehodijo 
na velikonočni ponedeljek in martinovo soboto.

Obujanje šeg in navad 
Ložniške ufarce so etnološka skupina, ki od leta 2005  
deluje v okviru turističnega društva  Zgornja Ložnica. 

Skozi odrske postavitve ohranjajo in 
obujajo ljudske šege in navade. 
Praznovanja in kmečka opravila 
(kožuhanje, žetev) predstavljajo v 
narečni govorici. Za ponazoritev 
uporabljajo originalne predmete, 
dogajanje popestrijo  ljudske pesmi,  
zapete ob harmoniki.  Vsako leto v 
februarju organizirajo tradicionalni 
etnološki večer, sicer pa prenašajo 
kulturno dediščino domačega kraja 
širom po Sloveniji. Bogati repertoar, 
ki ga izvajajo ufarce,  je popisan v 
knjigi Prid'te pomagat.
Na velikonočno soboto domačini 
Gladomesa obujajo staro šego 
kurjenja velikonočnega ognja. Na 
hribu  je postavljeno ogrodje v 
obliki monštrance, na njem je 
pritrjen smolnat borov les, ki ga 
zažgejo. Obred združuje krajane 
ob petju, jedači in pijači.
Skorajšnji prihod jeseni naznani 
zvok Florjančičevega klopotca. 
Tradicionalni dogodek postavitve 
poteka v soboto pred velikim 
šmarnom. 


