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Ko zaslišiš petje ptic, otroški smeh,
ko vidiš mavrico, ki te objema,
ko čutiš prijaznost na vsakem koraku,
ko mimo vas prinese vonj po domačem,
ko vaše telo začuti toplino in veselje,
potem ste na pravem mestu.

Vabimo vas, da nas obiščete in
z vsem čuti doživite pristnost naših ljudi
in lepoto naše občine.

Področje, ki ga na severu obdajajo Konjiška gora, Kislica in Stenica na vzhodu Kladnart gora in 
obronki okrog Gradišča, na zahodu Kunigunda, na jugu pa se odpira podolje ožje Celjske kotline, 
je območje občine Vojnik. Ta blagozvočna lepota, ki odmeva od zelenih gričev in gozdov in 
vzpetin, je tista, ki opozarja popotnika z visoko dvignjenim prstom: Postoj in uživaj! 

Ljudje, ki tu živijo, že dolgo vedo, da le prijaznost in dobrota ter odprto srce odzvanjajo v srcih 
ljudi in ponujajo odprto roko. Zato vsak spomin na obisk v teh krajih spominja na prijetne trenutke 
in vabi na nova srečanja. 

Tu smo ljudje poleg gostoljubnosti ohranili deželo, polno prijazne lepote, ohranili smo njena čista 
nedrja, da lahko človek, utrujen od vsakodnevne ihte, nabira vonj zelenih livad, posluša šumeče 
vode in leže med spomine osrečujoče pozabe. 

Zato si darujte čas in ga porabite tukaj, kjer je lepo, prijazno in domače. Kjer iskrenost ni pozabljena 
in kjer ljudska in človeška domišljija barvata dogodke in jim dajeta neštete odtenke sedanjosti. 

Iz pričujočega zgodbe si vzemite zase tisto, kar vaše telo in vaša duša najbolj potrebujeta.

 
Benedikt Podergajs

župan

Doživite …



O NAŠIH KRAJIH
V zavetju zelenih gozdov in nizkega gričevja, na stičišču 
ugodnih prometnih povezav, dovolj daleč od hitrega življenja, 
a dovolj blizu, da skrenete s poti in doživite raznoliko občino 
Vojnik.

S svojo velikostjo se uvrščamo med srednje velike občine in 
smo del Svinjske regije. Kljub ugodni prometni povezavi pa 
se je težka industrija ustavila pred vrati občine ter dala moč in 
krila manjšim obrtnikom in storitveni dejavnosti.

4. oktobra 1994 je občina Vojnik potrjena v Državnem zboru 
RS. Ta dan je občina sprejela za občinski praznik.

OBČINA VOJNIK V ŠTEVILKAH
Velikost občine: 75 km2, 3 krajevne skupnosti
Št. prebivalcev: 8.506
Št. učencev v osnovnih šolah: 768
Št. dijakov: 417
Št. študentov: 498
Št. delno aktivnih prebivalcev: 3.413
Št. zaposlenih oseb: 1.325
Št. samozaposlenih oseb: 444
Št. podjetij: 477
(vir: SURS, 2012)

Naselja v občini: 
Arclin, Beli Potok pri Frankolovem, Bezenškovo Bukovje, 
Bezovica, Bovše, Brdce, Čreškova, Črešnjevec, Črešnjice, Dol 
pod Gojko, Dedni Vrh pri Vojniku, Frankolovo, Gabrovec pri 
Dramljah, Globoče, Gradišče pri Vojniku, Homec, Hrastnik, 
Hrenova, Ilovca, Ivenca, Jankova, Kladnart, Koblek, Konjsko, 
Landek, Lemberg pri Novi Cerkvi, Lešje, Lindek, Lipa pri 
Frankolovem, Male Dole, Nova Cerkev, Novake, Podgorje 
pod Čerinom, Polže, Pristava, Rakova Steza, Razdelj, Razgor, 
Razgorce, Rove, Selce, Socka, Straža pri Dolu, Straža pri Novi 
Cerkvi, Stražica, Tomaž nad Vojnikom, Trnovlje pri Socki, Velika 
Raven, Verpete, Vine, Višnja vas, Vizore, Vojnik, Zabukovje, 
Zlateče in Želče.

… naše kraje

Dunaj 313 km

München 486 km Budimpešta 393 km

Zagreb 117 km
Trst 182 km Ljubljana 80 km

Maribor 60 km
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BILO JE NEKOČ, dAVNO TEgA ...
… ko so na današnjem območju občine Vojnik v času železne 
dobe živela plemena Noriškega kraljestva, o čemer pričajo 
najdbe noriških srebrnikov. Noriško kraljestvo kasneje postane 
del rimskega imperija in del rimske province, kamor je 
spadalatakratna Keleia. Z ugodno prometno lego in urejenimi 
potmi je bil Vojnik del takratnega prometa in bogate trgovine, 
kar potrjujejo arheološki ostanki iz tega obdobja, kot so 
reliefne plošče in miljni kamni.

Cvetočemu obdobju sledi večstoletni mrk, uničevalni pohodi 
barbarskih ljudstev, ki niso prizanesli nikomur in ničemer. 

Sredi 12. stoletja okolico Vojnika upravljajo vojniška gospoda. 
Takrat beležimo prvo pisano vest. Leta 1164 najdemo zapise o 
obstoju vojniškega gradu Hohenekke pri Tomažu. Takrat naj bi 
se oblikovalo tudi današnje ime Vojnik in nemško Hochenegg. 
Obstaja pa tudi razlaga, da je bilo tod veliko belih jelk ali 
hojk, od koder naj bi naselje dobilo ime. V vojniškem gradu 
sta živela prva znana svobodna gospoda, Vojniška Liupold in 
njegov sin Wergand. Sredi 13. stoletja je gospostvo prešlo v 
upravljanje deželnemu knezu Frideriku II.

Kaj kmalu, v začetku 14. stoletja, se je pojavil prvi vojniški trški 
sodnik, Vojnik kot trg pa je z letom 1306 dobil pravico do 
svobodno voljenih sodnikov, trškega sveta, določanja mitnin 
in taks. Žal so grad kasneje porušili »Celjani«, natančneje Jan 
Vitovski, da ta ne bi prešel v last Habsburžanov. To obdobje 
so zaznamovali turški vpadi, in ravno ti so na enem od svojih 
»pohodov« uničili cerkev sv. Jerneja skupaj s hišami v Vojniku.

Vse do leta 1524, ko Vojnik ponovno dobi pravice in 
dolžnosti trga, vladajo temu območju različna gospoda; 
eden zanimivejših je zagotovo Jurij Lindeški. Ta je zelo rad 
ponagajal vojniškim tržanom ter jim kratil že izbojevane 
trške pravice. V 16. pa tudi 17. stoletju je bila kuga kriva za 
smrt skoraj polovice prebivalstva. Kuga ni krojila samo naše 
zgodovine temveč zgodovino celotne Evrope. V spomin na 
umrle so na griču nad Vojnikom zgradili cerkev Marije Sedem 
žalosti. V tem času so si tržani priborili pravico do štirih letnih 
sejmov, in sicer prvi ponedeljek po beli nedelji, 4. julija, 7. 
septembra in 18. oktobra.

Cesarica Marija Terezija je za časa vladanja uvedla »šolsko 
naredbo« in z njo osnovno šolanje, tako da je tudi na območju 
današnje občine leta 1785 začela delovati vojniška šola.

V času razcveta, porasti prebivalstva in cvetoče obrti je velik 
požar uničil trg.

… preteklost

Sledila je temeljita prenova trga, ki je prisotna še dandanes. Poleg šole je imel Vojnik takrat 
tudi veliko cerkev in ubožnico, današnjo Psihiatrično bolnišnico Vojnik. V preteklem stoletju 
vojne vihre niso prizanašale. Na žrtve prve in druge svetovne vojne opominjata dva spomenika, 
postavljen pa je tudi pomnik zadnji vojni za samostojno Slovenijo leta 1991.

S prihodom železnice skozi Celje je naše področje zapadlo v obdobje stagnacije. Na drugi 
strani pa je Celje doživelo gospodarski razcvet in sunkovit razvoj industrije. Mogoče je bilo 
takrat težko obdobje za naše prednike, a ko pogledamo našo občino danes, lahko na to 
zgodovinsko dejstvo gledamo pozitivno. Danes smo občina, prijazna planetu Zemlja, in 
neokrnjen biser v zavetju zelenih gozdov, travnikov in polj.
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VOJNIK
Središče Vojnika okoli leta 
1901. Podoba naselja se je 
ohranila skozi stoletja.
Razglednica je del 
zasebnega arhiva Jožeta 
Žlausa iz Globoč.

NOVA CERKEV
Značilna veduta kraja 
na prelomu 20. stoletja.
Na njej cerkev sv. Lenarta, 
v 13. stoletju pražupnija. 
Razglednica je del zasebnega 
arhiva Jožeta Žlausa iz Globoč.

FRANKOLOVO
Prepoznavna veduta naselja 
Frankolovo, ki je nastalo leta 
1955 z združitvijo naselij
Loke in Straže. Razglednica 
je del zasebnega arhiva 
Jožeta Žlausa iz Globoč.
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… Vojnik

TuRŠKA LEsKA
ali medvedja leska (Corylus 
colurna) iz prejšnjega 
stoletja. Z 290 cm obsega 
je najdebelejša leska na 
Slovenskem.

CERKEV sV. TOMAŽA je iz 19. stoletja. Cerkev je 
pravzaprav večja kapela, grajena iz kamna grajskih razvalin 
gradu Hochenekke in ometana. Notranjost je preprosta, velik 
oltar je neoromanski.

ČRNI gABER (Ostrya carpinifolia), skoraj 600 let staro 
mogočne drevo, obseg debla meri 325 cm.

CERKEV MARIJA
sEdEM ŽALOsTI je iz 
17. stol. V cerkvi se nahajajo 
orgle iz 17. stoletja, ki spadajo 
med najstarejše ohranjene in 
obnovljene orgle v Sloveniji.

CERKEV sV. 
FLORIJANA iz 15. stoletja. 
Je najstarejša cerkev župniji. 
Ob godu zavetnika Florijana je 
tam vsako prvo nedeljo v maju 
organizirana maša.

ŽuPNIJsKA CERKEV 
sV. JERNEJA, zdajšnja 
neoromanska stavba, je iz 
konca prejšnjega stoletja. 
Je že vsaj tretja, postavljena 
na tem mestu. Prvi zapisi 
namreč govorijo o obstoju 
cerkve že v 15. stoletju, v 17. 
stoletju pa naj bi bila močno 
prezidana. Danes cerkev 
spada med največje pri nas. 
Zunanjost je neoromanska, 
vanjo je vzidanih precej 
rimskih spomenikov. 
Največja vrednost cerkve je 
slavna Kremser- Schmidtova 
slika sv. Jerneja iz 19. stoletja.

Različna zgodovinska obdobja so v čisto vsakem kotičku naše 
občine pustila kakšen pečat.

Vojnik z okolico ima bogato kulturno dediščino. Že ob 
prihodu vas z okoliških gričev pozdravljajo cerkve sv. 
Florjana, Marije Sedem žalosti in cerkev sv. Tomaža. Te za 
svojimi debelimi zidovi skrivajo ene najstarejših orgel na 
Slovenskem, Kremser- Schmidtovo sliko sv. Jerneja, baročne 
oltarje domačih in tujih rezbarjev, gotske arkade in prekrasne 
poslikave.

Samemu trgu v preteklosti ni bilo prizaneseno. Požar je uničil 
skoraj vse hiše; te so danes del kulturnega spomenika trga 
Vojnika obnovljene, ohranjen pa je videz trga iz 19. stoletja.

Ob reki Hudinji vas pot pripelje do graščine Tabor, prvič 
omenjene v 16. stoletju. Dvorec je preživel mnoge lastnike 
in prezidave. Pred zadnjo vojno je bila stavba v lasti grofice 
Irme Neuhaus. Graščina Tabor danes čaka, da se ji povrne 
nekdanja podoba in postane s svojo novo dejavnostjo del 
turistične ponudbe kraja. V zavetju gozdov in hribov so tukaj 
zrasla mogočna drevesa, nekatera so del naravne dediščine. 
Turška ali medvedja leska krasi del stanovanjskega kompleksa 
v središču Vojnika, če pa se povzpnemo po gozdni učni poti 
Modrijanov vse do Tomaža nad Vojnikom, nas s svojo bogato 
krošnjo pozdravi črni gaber, ki tam kraljuje že skoraj 600 let. 
Le lučaj stran se lahko spustitev Hudo luknjo, mogoče tam 
srečate zmaja ali pa nadaljujete pot do Gabrovca, kjer stojita 
300 let star Grilčev hrast in 250 let stara Sejkova lipa.

Od mogočnih cerkva in dreves pa niso čisto nič manj opazni 
krhki miniaturni škarjerezi Doroteje Hauser, ki je ustvarjala 
na svojem domu na Štalnerjevem hribu. Škarjereze hrani 
Občina Vojnik, v naših publikacijah pa jih delimo z vami. Del 
dediščine smo ljudje. Nekaterih že dolgo ni več med nami, 
a so s svojimi deli in prisotnostjo pustili svoje sledi. Janez 
Žiga Valentin Popovič, polihistor iz Arclina, Anton Brezovnik, 
kulturni in prosvetni delavec, agronom Goričan, pisatelj Igo 
Kaš, dr. Karel Henn, lastnik termalnega vrelca Radenci, Anton 
Novačan, politik, pisatelj, diplomat, Miroslav Zdovc, fotograf 
in pesnik, profesor Karel Kožuh, zgodovinar Jože Felicijan, 
lončarski mojster Franjo Felicijan in mnogi drugi so ustvarjali 
podobo življenja tedaj in ostajajo del tega in nas še danes.
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gRAŠČINA TABOR  
je prvič omenjena leta 1467. V času 

turških vpadov naj bi bila varna utrdba 
in pribežališče tržanom Vojnika. Danes 
delno obnovljena čaka, da se ji povrne 

njena nekdanja podoba.

VOJNIK kot kulturni spomenik naselbinske dediščine 
ohranja videz in podobo iz 19. stoletja. Prvič se kot trg omenja 
v gospoščinskem urbarju leta 1524 in je bil last deželnega 
kneza. Danes pa je upravno središče občine Vojnik.
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… Nova Cerkev
Pred mnogimi leti naj bi tam bilo jezero in kraju naj bi bilo ime sv. Lenart. Danes 
ena najlepših vasic na Slovenskem nosi ime Nova Cerkev. O jezeru ni več sledu, 
za mogočnim obzidjem, ki je včasih Turke spravil v slabo voljo, pa stojita cerkev sv. 
Lenarta in kapela sv. Mihaela. V Novi Cerkvi je v letih 1827–1829 kaplanoval blaženi 
škof Anton Martin Slomšek. Iz njegovih pisem in dnevnikov lahko sodimo, da je
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gRAd LEMBERg 
iz 12. stol. Leta 1453 ga je 
porušil Friderik II. Celjski, 
ponovno pa je bil zgrajen 
leta 1584. Še danes grad 
razkriva svojo mogočno 
podobo. 

gRAŠČINA s PARKOM sOCKA iz 15. stol. 
Prvotni lastniki so znani že iz prve polovice 13. stoletja. 
Kompleks sestavlja več samostojnih zgradb, ki obdajajo veliko 
dvorišče s parkom.

gRAŠČINA 
MAJPIgEL iz Vin je iz 
18. stoletja. Prvotno je bila 
last celjskih minoritov, po
ukinitvi ga je odkupil Maks 
Pilc. V graščini je ustvarjala 
tudi slikarka Elda Piščanec.

VAs POLŽE ali Reinhof  
obsega  pet domačij, najbolj 
ohranjena je Soržev mlin 
v lasti družine Samec. Vas 
ima pristen videz slovenske 
štajerske vasi iz srede in 
konca 19. stol. Mlin, kozolci 
toplarji, gospodarska 
poslopja so del bogate 
kulturne dediščine.

ŽuPNIJsKA KAŠČA
Leta 2011 je bila v celoti 
obnovljena, v njej se nahaja 
spominska soba Antona 
Martina Slomška. Kaščo 
obdaja prekrasen trg s 
celovito turistično ponudbo.

bilo to obdobje zanj srečno in ustvarjalno. Del dediščine so 
njegova dela, dnevniki, pridige, ki so jih skrbno zbrali in izdali 
v knjigi krajani. Vsako leto se ob Slomškovih kulturnih dnevih 
tam zvrsti pestra paleta različnih dogodkov. Njegov ustvarjalni 
utrip v Novi Cerkvi je od nedavnega prikazan tudi v Slomškovi 
spominski sobi, ki je del župnijske kašče.

Ob reki Hudinji stoji vas Polže, ki je ohranila podobo iz 19. 
stoletja. V njej je 5 domačij z ohranjenimi arhitekturnimi 
značilnostmi posameznih kmečkih stavb: mlin, žaga, kozolec, 
toplar, črna kuhinja, kašča s kletjo.

Mineva 800 let, kar je bil prvič omenjen grad Lemberg pri 
Novi Cerkvi. Tako mirno v skalo klesan stoji tam gori v zavetju 
okoliških hribov, sosednjih gozdov in zelenih travniških jas, ki 
ga obdajajo. Grad Lemberg s svojo mogočnostjo ostaja del 
Lemberžanov in del zakladnice slovenske kulturne dediščine. 
Tihi pomnik preteklosti postaja glasnejši del sedanjosti.

Del tamkajšnje preteklosti pa je tudi slikarka Elda Piščanec, ki 
je večino svojega življenja ustvarjala v Vinah. Tam še danes 
stoji njen dom, majhen gradič »vinegred« oz. Majpigel, v njej 
pa je ena največjih preš v Evropi. Tam so nekoč bili vinogradi, 
danes pa na teh pobočjih kraljujejo travniški sadovnjaki.

Čisto na drugem koncu boljših dni čaka graščina Socka iz 15. 
stoletja. Graščino obdaja prekrasen tisov drevored in park, 
kjer rastejo nekatera eksotična drevesa.

Ob poti v Vitanje najdete pravo geološko posebnost, Soteške 
sklade, ki so del naravnih vrednot in zaradi fosilnih ostankov in 
botaničnih lastnosti prava znamenitost. Širše območje Socke 
je rastišče avriklja, zlatega jabolka, spomladanskega svišča in 
zlatega klobuka, samo območje Kislice pa nahajališče rud in 
tisovih sestojev.

VEČERNICA
Glejte, že sonce zahaja,
skoraj za gore bo šlo,
hladen počitek nam daja,
pojd’mo veselo domov!

Čujte zvoniti!
Počivat zvoni.
Čujte zvoniti!
Počivat zvoni.
Zvoni, le zvoni nocoj,
sladko počivat zapoj!

(A. M. Slomšek)

AVRIKELJ je ena izmed 
mnogih naravnih vrednot, 
ki se nahaja ob vznožju 
Paškega Kozjaka, Kislice.
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Ostanki iz rimskega obdobja kažejo, da je skozi dolino ob Tesnici vodila zelo pomembna 
prometna povezava med tedanjo Keleio in Ptujem.

Mnogo let kasneje je pod strminami Konjiške gore, Dravinjskih goric in pobočij Pohorja z 
združitvijo krajev Loka in Stražica ob glavni prometnici nastalo Frankolovo.

Kljub svoji »mladosti« pa je na vsakem koraku opaziti sledi bogate zgodovine. Na enem od 
hribov stoji nekoč mogočna utrdba, danes pa samo še ruševina gradu Lindek iz 13. stoletja. 
Grad je bil večino časa v lasti Lindeških vitezov. Nedaleč stran se nahaja cerkev Gojka iz 
19. stoletja, posvečena sv. Trojici in Devici materi. Cerkev krasi bogata notranja oprema z 
baročnimi in renesančnimi stilnimi elementi.

Ob poti proti Vojniku stoji graščina Frankolovo (Sternstein), zgrajena v začetku 17. stoletja. 
Graščino obdajata park in obnovljeni prireditveni paviljon. V parku se nahaja začetek učne 
poti Tončkova pot, ki je posvečena rojaku Antonu Bezenšku, očetu bolgarske stenografije in 
profesorju. Ob glavni prometni cesti stojita tudi cerkev sv. Jožefa iz 18. stoletja, za njo pa Aletni 
dom, ki gosti mnoge dogodke v kraju.

Ob potoku je znan termalni izvir - toplice. Včasih so gospodinje tam prale perilo, danes pa je 
na veselje obiskovalcev in domačinov urejeno letno kopališče. Ob kopališču se nahaja igrišče 
za odbojko na mivki, v kateri se lahko preskusite. Od tam lahko opazujete barvita padala 
jadralnih padalcev ali pa se s Konjiške gore v tandemu zajadrate nad vasmi.

gRAŠČINA s 
PARKOM iz. 16. stol. 
Nekoč je k dvoru spadala 
kapela sv. Trojice, v kateri je 
bila izpričana prva poroka 
leta 1724. Leta 1862 so 
kapelo podrli.

CERKEV gOJKA iz 19. 
stoletja, posvečena sv. Trojici 
in Devici materi. Leta 1841 je 
bila postavljena kapela, ki je 
bila kmalu premajhna, zato 
so pod vodstvom Vrenka v 
letih 1847 in 1848 zgradili 
sedanjo cerkev. V cerkvi je 
bogata notranja oprema z 
baročnimi in renesančnimi 
stilnimi elementi.

CERKEV sV. JOŽEFA
iz 18. stol., posvečena 
1789. leta. Pravokotna ladja 
ima dva stranska prostora, 
nekoliko ožja od ladje, in 
prizidan prizmatičen zvonik, 
ki sega komaj nad ladjino 
streho. Stavba je velika in 
preprosta, jožefinskega 
videza. Oltar je nazadnje 
obnavljal Franc Zamuda leta 
1951.

… Frankolovo
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sLAP VIsOKE VOdE 
pri Belem potoku, nekdaj 
naj bi se tam kopale grajske 
gospodične.

gRAd LINdEK, ruševine

dOMAČIJA ANTONA BEZENŠKA stoji v 
Bezenškovem Bukovju. Anton Bezenšek je bil stenograf, 
publicist, slovenski poliglot in glavni pospeševalec slovensko-
bolgarskih kulturnih stikov.

RAVNAKOV 
KOsTANJ (Castanea 
sativa) na Lipi pri Frankolovem 
(starost nad 500 let).
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Peharp
Prečrtano

Peharp
Vstavljeno besedilo
Cerkev je obnovljena v stoletni prenovi in ima nadzidan zvonik. Stavba je velika in preprosta, jožefinskega videza.

Peharp
Prečrtano

Peharp
Prečrtano

Peharp
Vstavljeno besedilo
Aletin

Peharp
Vstavljeno besedilo
 kakšen kilometer nižje



TONČKOVA POT
Turistično društvo Frankolovo
Stražica 2
3213 Frankolovo
M: +386 (0)31 384 399

8,5 km dolga pot se začne 
pred OŠ Frankolovo. Je 
zelo prijetna in razgibana, 
nudi tudi športne užitke. 
Na zabaven in duhovit 
način vam bo približala 
zgodovino kraja, življenje 
in delo našega rojaka, šege 
in navade domačinov, 
etnološko dediščino, kulturne 
znamenitosti ter živalski in 
rastlinski svet. 

gOZdNA uČNA 
POT MOdRIJANOV
Turistično društvo Vojnik
Kašova ulica 2, 
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 35 35

Gozdna učna pot GUMP ima 
izhodišče pri cerkvi svetega 
Florjana v Vojniku, zaključi
pa se pri Planinski koči na 
Tomažu tik pod cerkvijo sv. 
Tomaža. Primerna je za vse
mlade od starosti 7 let 
naprej. Pot je razgibana in 
»planinsko« razpoložena, saj
delno poteka po obstoječi 
planinski poti.

uČNI ČEBELNJAK
Čebelarsko društvo Vojnik
Keršova ulica 8
3212 Vojnik
M: +386 (0)41 211 295

Zelo aktivno Čebelarsko 
društvo Vojnik skrbi, da ne 
pozabimo pomena čebel in 
čebelarstva. Učne čebelnjake 
so postavili v Vojniku, 
Novi Cerkvi, Socki in na 
Frankolovem. Z veseljem 
vam jih razkažejo.

Ob utripu mestnega življenja knežjega mesta Celje ali kozmični materiji Kulturnega središča 
evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju, virtuoznosti Bratov Ipavec v Šentjurju ali preprostem 
razvajanju v Termah Zreče in na Dobrni, je Vojnik s svojo prekrasno okolico in celovito 
turistično ponudbo idealno pribežališče tako turistom kot okoliškim prebivalcem.

Tukaj se najde za vsakogar nekaj. Lahko se sprehodite po gozdni učni poti Modrijanov do 
Tomaža nad Vojnikom, kjer se ob koncu poti okrepčate na Planinskem domu ali nadaljujete pot 
do kmečkega turizma na Dobrotinu. Tam vas z veseljem pričakujejo s svojimi dobrotami.

Kakšen je svet s konjskega hrbta? Pridite na Ranč Kaja in Grom v Razgor. V teh koncih pa se 
nahaja tudi hiša odprtih vrat družine Slemenšek, kjer nudijo domačo hrano in nastanitev v 
novih apartmajih.

Če ste ljubitelji kulturne dediščine, vsekakor ne smete zamuditi ogleda znane Kremser-
Schmidtove cerkve sv. Jerneja ali sprehoda mimo gotske cerkve sv. Florjana do Marijine cerkve 
nad Vojnikom, kjer se nahajajo ene najstarejših orgel na Slovenskem. Ob predhodni najavi 
skupine lahko uredimo, da nanje nekdo tudi zaigra.

Ljubitelji športa pri nas lahko najamete čisto novo športno dvorano. Gre za več kot 2000 m2² 
čistih športnih užitkov. Vas mika šport v naravi? Igranje tenisa, nogometa, košarke, rokometa so 
le del naše ponudbe.

Mogoče pa si želite le počitka in neskončnih sprehodov po naravi ali da vas uspava 
enakomeren topot največjega mlinskega kolesa na Slovenskem. Vse to in še več vas čaka v vasi 
Polže na Sorževi domačiji.

Ko se že potepate po Novi Cerkvi, si lahko ogledate tudi spominsko sobo Antona Martina 
Slomška, pokukate v kostnico pod Mihaelovo kapelo ali pa samo občudujete bogato notranjost 
cerkve sv. Lenarta.

Vredna obiska sta tudi grad Lemberg, ki prav nič ne kaže svojih 800 let, in malo mlajša 
graščina s parkom Socka. Po vseh lepotah se prileže malce okrepčila. Z veseljem vam bodo kaj 
odličnega pripravili na izletniški kmetiji pri Marku, če pa se odločite, da tam ostanete še kakšen 
dan, vas bosta Aleš in Zvezdana Stolec z veseljem sprejela.

Iz sosednje vasi Socka se lahko povzpnete na »Strnadov travnik«, enkratno oazo miru z 
razgledom od Kozjanskega pa vse tja do Savinjske.

Preko Trnovelj pri Socki vas pot pripelje do Frankolovega. Tam si lahko ogledate cerkve sv. 
Jožefa in zanimivo arhitekturo cerkve sv. Trojice na Gojki. Na ekološki kmetiji Mark se usedete 
na kočijo, ki vas bo popeljala po vaseh nad Frankolovim, do ruševin gradu Lindek, na Kislico, 
do domačije Antona Bezenška, svetovno znanega učitelja stenografije … Nikakor pa ne smete 
zamuditi pokušnje dobrot izpod rok Hilde Goršek.

Lahko pa se v poletnih mesecih odločite za skok v vodo na bazenu na Frankolovem ali pa 
se s člani Padalskega društva Kajuh v tandemu spustite s Kojniške gore. Če vas vse to še ni 
prepričalo, da nas obiščete, vas bo zagotovo prepričalo povabilo Balonarskega kluba Vojnik, 
da vas z balonom dvigne med oblake in ponese nad našimi gozdovi in travniki, da vidite naše 
kraje še iz druge perspektive.

Nekaj smo še prihranili, da boste ob obisku v naših krajih doživeli še kakšno prijetno 
presenečenje. 

Sveži zrak, voda, gozdovi, travniki, raznolikost na vsakem koraku.
Prijaznost in toplina ljudi… dobrodošli!
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LOVsKI dOM
Lovske družine Vojnik
Cesta talcev 51
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 36 06
 
Ponudba: najem prostora za 
piknik, sprehod ob krasnem 
ribniku.

KOČA NA 
TOMAŽu
Planinsko društvo Vojnik
Celjska cesta 23a
3212 Vojnik
M: +386 (0)41 685 635
M: +386 (0)41 631 379
E: pdvojnik@gmail.com
 
Ponudba: najem prostora za 
piknik.
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… športne trenutke

BALONARsKI KLuB 
VOJNIK

Cesta talcev 3/b
3212 Vojnik

T: +386 (0)3 781 20 66
M: +386 (0)41 630 892

www.baloni.net
Odpiralni čas: Po dogovoru.

 
Ponudba: Panoramski 

poleti, postavitve balona na 
prireditvi, snemanje z balona.

BAZEN 
FRANKOLOVO
Mladinsko društvo 
Frankolovo
Stražica 2, 3213 Frankolovo
M: +386 (0)31 745 097
www.mdf.si
 
Ponudba: možnost kopanja, 
igra odbojke na mivki in 
organizacija dogodkov.
 

dRuŠTVO 
JAdRALNIH 
PAdALCEV KAJuH 
FRANKOLOVO
Frankolovo 9
3213 Frankolovo
M: +386 (0)41 644 827
www.pgkajuh.blogspot.com
 
Ponudba: možnost letenja v 
tandemu.
 

RANČ KAJA IN 
gROM
Razgor 1
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 427 01 18
www.ranckajaingrom.com
Odpiralni čas: zaželena 
predhodna najava.
 
Ponudba: slovi kot otroška 
turistična kmetija, na katero 
prihajajo predvsem otroci, pa 
tudi odrasli ljubitelji konj.

Namestitev: 3 večposteljne 
sobe, 12 ležišč.
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TENIŠKI KLuB 
VOJNIK
Keršova ulica 1
3212 Vojnik
M: +386 (0)31 878 547

Možnost najema igrišča, 
tečaji za najmlajše in odrasle.
Poletne šole tenisa za otroke.

sMuČARsKO 
dRuŠTVO VIZORE
Vizore 10
3203 Nova Cerkev
M: +386 (0)41 743 713

Možnost ogleda tekem v 
smučarskih skokih državnega 
pokala pozimi in poleti. 
Dolžina skakalnice je 35m. 

TELOVAdNICA VOJNIK–ŠPORTNA dVORANA
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik
M: +386 (0)31 327 160, T: +386 (0)3 780 06 20, E: telovadnica.vojnik@gmail.com
Telovadnica je opremljena tudi s sodobno zasnovano plezalno steno namenjeno športnemu 
plezanju. Sodi med najnovejše in najsodobnejše javne športne objekte v Sloveniji. 
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KMEČKA TRŽNICA
Celjska cesta 24
3212 Vojnik
Obratovalni čas: vsako sredo 
in soboto dopoldan pred 
Kmetijsko zadrugo v Vojniku.
 
Ponudba: kmetijski pridelki, 
domači izdelki, domači 
pekovski izdelki.

E-KNJIŽNICA
Prušnikova 5
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 426 17 76

Ponudba: knjižnična 
izposoja gradiva in uporaba 
e-knjižnice.

CENTER PONOVNE 
uPORABE
I – točka in zelena trgovina
Celjska cesta 14
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 759 00 50
M: +386 (0)31 641 937
 
Ponudba: turistične 
informacije, spominki in 
prenovljeni predmeti.

gALERIJA PIROs
Globoče 15
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 781 40 30
M: +386 (0)31 798 380
Odpirali čas po predhodnem 
dogovoru.

Ponudba: 
grafike, spominki, izdelki 
domače obrti, delavnice, 
lahko vas popelje v pravljični 
svet zmaja Lintverna, ki 
domuje pod Konjiško goro.

… drugačen dan

PRIREdITVENI PAVILJON  FRANKOLOVO
Krajevna skupnost Frankolovo, Stražica 2, 3213 Frankolovo

T: +386 (0)3 781 40 56
Ponudba: možnost najema prireditvenega prostora za različne dogodke.

KMETIJA ŽuPNEK
Celjska cesta 28, 3212 Vojnik, M: +386(0)40 665 538
Ponudba: organizirajo praznovanja za otroke in odrasle, najamete 
lahko prostor za različne dogodke. Poskrbijo tudi za domačo hrano.
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IZLETNIŠKA KMETIJA PRI MARKu
Nova Cerkev 23, 3203 Nova Cerkev, T: +386 (0)3 577 23 77
Odpiralni čas: petek popoldan, sobota, nedelja, zaželena 
predhodna najava.
Ponudba: sprejemajo napovedane skupine na kosila, večerje, 
praznovanja, ipd.

VINOgRAdNIŠTVO
MILOŠ BEZENŠEK
Črešnjice 8 a
3213 Frankolovo
T: +386 (0)3 577 48 90
Odpiralni čas: po dogovoru.
 
Ponudba: vrhunska vina, 
buteljke, degustacija vina.

MC 
BIsTRO, PIZZERIA
IN AVTOPRALNICA
Celjska cesta 3
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 29 85
Odpiralni čas: od ponedeljka 
do nedelje od 700-2200.

Ponudba: pice, testenine 
in solate ter odlične jedi iz 
krušne peči. Vsak dan vas 
čaka tudi sveža dnevna 
ponudba sezonskih jedi.

KMETIJA sORŽEV 
MLIN
Polže 1
3203 Nova Cerkev
T: +386 (0)3 577 26 39
Odpiralni čas: vse dni v 
tednu, predhodna najava 
zaželena.

Ponudba: ogled mlina in 
žage “venecijske” na vodni 
pogon ter drugih kmečkih 
stavb, možnost nakupa 
raznih mlevskih izdelkov.

Nastanitev: možnost najema 
treh apartmajev z 12 do 15 
ležišči, možnost taborjenja.

TuRIsTIČNA 
KMETIJA 
dOBROTIN
Tomaž nad Vojnikom 7a
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 546 13 88
Odpiralni čas: petek 
popoldan, sobota in nedelja, 
skupine po dogovoru.
 
Ponudba: hladni domači 
prigrizki in narezki, domači 
kruh, domače vino, 
borovničevec, domače 
žganje.

IZLETNIŠKA 
KMETIJA
‘’gRAJsKA KLET’’
HILdA gORŠEK
Lipa 9, 
3213 Frankolovo
T: +386 (0)3 490 71 70
M: +386 (0)41 746 563
Odpiralni čas: vsak dan
skozi vse leto, po dogovoru.

Ponudba: 60 sedežev, 
domača hrana in pijača, 
otroško igrišče, namizni tenis.

… našo ponudbo
KMETIJA OdPRTIH 
VRAT sLEMENŠEK
Razgor 16, 3212 Vojnik, 
T: +386 (0)3 546 14 14
Odpiralni čas: petek 
popoldan, sobota, nedelja,
zaželena predhodna najava.

Ponudba: skupinska kosila, 
večerje, pripravijo narezke.
Kapaciteta: 50 sedežev, 4 
sobe/12 ležišč

OKREPČEVALNICA 
IN PRENOČIŠČA 
sTOLEC
Nova Cerkev 28
3203 Nova Cerkev
T: +386 (0)3 577 22 02
M: +386 (0)41 763 405
Odpiralni čas: od torka do 
nedelje med 800 in 2200.
 
Ponudba: vse vrste pijač, 
topli in hladni napitki.

Nastanitev: na voljo dve 
dvoposteljni sobi z zajtrkom.
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POHOLETOVA 
ZIdANICA
Konjsko 13
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 25 80
Odpiralni čas: po 
predhodnem dogovoru.
 
Ponudba: vina ²kerner, 
beli pinot, renski rizling, 
chardonnay ²in domači 
narezek.
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… utrip našega kraja
pomlad
marec Pohod na Špičasti vrh, Frankolovo

april Narodno zabavna prireditev »Ostanimo prijatelji«, Frankolovo

april Tradicionalni pohod na Šentjungert, Vojnik

april Velikonočni pohod na Stenico, Frankolovo

april Balonarski festival, Vojnik

maj Spomladanski kramarski sejem in tekmovanje  za »Pohorsko coklo«, Frankolovo

maj Krajevni praznik KS Frankolovo

maj Tek na Kislico, Nova Cerkev

maj Na kolo, Vojnik

poletje
junij Salamijada in degustacija vrhunskih vin Vinogradniško vinarskega društva občine Vojnik

junij Krajevni praznik KS Vojnik

junij Folklora na vasi, Nova Cerkev

junij Piknik Katrca, Vojnik

junij Smučarski skoki v Vizorah, Nova Cerkev

junij Kulturna prireditev »Socka poje, pleše in igra«

junij Pohod po Slomškovi romarski poti, Nova Cerkev 

julij Krajevni praznik KS Nova Cerkev

avgust Rock žur, Frankolovo 

avgust Pohod na Kislico in kolesarski vzpon na Strnadov travnik v Selcah

jesen
september Vinska trgatev, Vojnik

september Slomškovi kulturni dnevi, Nova Cerkev

september Večeri srednjeveške glasbe na gradu Lemberg - Seviq

september Nedeljsko grajsko popoldne na gradu Lemberg

november Martinovanje, Vojnik 

november Blagoslov konj na Frankolovem

zima
december Miklavžev sejem, Nova Cerkev

december Pohod z baklami k polnočnici v Črešnjice, Frankolovo

december Prireditev TD Vojnik s podelitvijo priznanj za najlepše urejeno okolico, Vojnik

december Tradicionalni pohod na Stolpnik ob dnevu samostojnosti, Vojnik

december Blagoslov konj v Novi Cerkvi

januar Nočni pohod na Šentjungert, Vojnik

januar Novoletni nočni pohod po poteh grajskih pravljic na grad Lindek, Frankolovo

februar Pustni karneval, Nova Cerkev
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Turistično društvo Vojnik
Kašova ulica 2
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 35 35
M: +386 (0)31 301 746
 
Turistično društvo Nova 
Cerkev
Nova Cerkev 22
3203 Nova Cerkev
M: +386 (0)51 676 222
www.td-novacerkev.com

Turistično društvo 
Frankolovo
Stražica 2a, 3213 Frankolovo
M: +386 (0)31 384 399

Turistično kulturno društvo 
globoče - dedni Vrh
Globoče 15, 3212 Vojnik
T: +386 (0)3 781 40 30 
M: +386 (0)3 031 798 380
 
društvo talon Frankolovo
Stražica 3, 3213 Frankolovo
M: +386 (0)31 363 556

Župnija Vojnik
Murnova ulica 4, 3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 23 14
www.zupnija-vojnik.si
 
Župnija Nova Cerkev
Nova Cerkev 19
3203 Nova Cerkev
T: +386 (0)3 577 23 03
zupnija-nova-cerkev.rkc.si

Župnija Frankolovo
Frankolovo 6
3213 Frankolovo
T: +386 (0)3 577 47 43
zupnija-frankolovo.net

Za vsak slučaj …

KOLOFON

Izdajatelj: 
Občina Vojnik

Uredniški odbor: 
Amadej Bastl, Jože smodej, 
Benedikt Podergajs, Petra Pehar 
Žgajner

Besedila: 
Petra Pehar Žgajner

Lektura: 
mag. Nataša Koražija

Fotografije: 
Matjaž Jambriško

Oblikovanje: 
Polona samec, dinocolor d.o.o.

Zemljevid - vir: 
dTK50V in dMV125 – gu 
Republike slovenije

Tisk: 
dinocolor d.o.o.

Naklada: 
5000

Izdaja: 
december  2013

POŠTA Vojnik
Celjska cesta 24 b
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 41 20
  
POŠTA Nova Cerkev
Nova Cerkev 22
3203 Nova Cerkev
T:  +386 (0)3 781 41 30
 
POŠTA Frankolovo
Frankolovo 12 a
3213 Frankolovo
T: +386 (0)3 780 16 30

Cvetličarna Vodiflor
Center Kmetijske zadruge 
Vojnik
Celjska cesta 24 b
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 30 32
 
Cvetličarna Rožca Vojnik
Silva Vukovič
Ulica stanka Kvedra 1
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 577 27 75
M: +386 (0)41 398 053
 
Cvetličarstvo in trgovina 
na drobno 
Milena Smajlović s.p.
Frankolovo 2
3213 Frankolovo
T: +386 (0)3 577 48 80

CENTER PONOVNE 
uPORABE
I – točka in zelena trgovina
Celjska cesta 14
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 759 00 50
M: +386 (0)31 641 937

AVTOBusNA POsTAJA 
CELJE, Izletnik Celje
T: +386 (0)3 425 34 00
 
sLOVENsKE ŽELEZNICE
T: 1999

Železniška postaja Celje
T:+386 (0)3 293 31 56

ZdRAVsTVENI dOM CELJE
Zdravstvena postaja Vojnik
Keršova ulica 1
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 05 00
 
BOLNIŠNICA CELJE 
T:  +386 (0)3 423 30 00

NuJNA MEdICINsKA 
POMOČ CELJE
T: +386 (0)3 543 42 11

POROdNIŠNICA CELJE
T: +386 (0)3 423 33 38

PsIHIATRIČNA 
BOLNIŠNICA VOJNIK
Celjska cesta 37
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 01 00

ŠPEsOV dOM VOJNIK, 
Cesta v Tomaž 6A, 
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 42 00
www.dom-vojnik.si

LEKARNA VOJNIK
Keršova ulica 1
3212 Vojnik
T: +386 (0)3 78 00 80

… le korak stran

113 POLICIJA 112 CENTER ZA 
OBVEŠČANJE 1987 AMZs 

POMOČ NA CEsTI

TuKAJ NA NAŠEM KONCu…
si lahko ogledate edinstveno Kulturno središče evropskih 
vesoljskih tehnologij v Vitanju, se sprostite v termah Zreče, 
Dobrna in Thermani Laško, smučate na Rogli in Celjski koči, 
raziskujete stara mestna jedra Celja in Laškega, obiščete 
Celjski grad, kartuzijo Žiče, se sprehodite okoli Šmartinskega 
jezera …

Na našem koncu je res veliko lepega.

BANKOMAT IN BENCINsKE 
ČRPALKE

Bencinska črpalka Agip, 
Arclin

Bencinska črpalka Petrol, 
Vojnik

Banka Celje, Vojnik

Tuš, Vojnik

Mercator, Vojnik

spar trgovina, Arclin

Mercator, Frankolovo

INFO TOČKA ZA 
INVALIdNE OsEBE
Keršova ulica 8
3212 Vojnik
M: +386 (0)51 302 112
E: dragica.mirnik@gmail.com



PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA VOJNIK

i - točke
Občina Vojnik  

Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 06 20/40

E: obcina@vojnik.si
www.vojnik.si

www.mojaobcina.si/vojnik/
 WiFi
 

Krajevna skupnost Vojnik  
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

T: +386 (0)3 780 06 20
E: irma@vojnik.si

 WiFi
 

Krajevna skupnost Nova Cerkev  
Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev

T: +386 (0)3 781 20 50
E: ks.novacerkev@siol.net

 WiFi

 Krajevna skupnost Frankolovo 
Stražica 2, 3213 Frankolovo

T: +386 (0)3 781 40 56
E: ks-frankolovo@amis.net

 WiFi

info

Doroteja Hauser, škarjerez




