
Knežje mesto Celje 

 V  sredo, 8. 1. 2020, smo imeli učenci 9. a in 9. b-razreda OŠ Šentvid naravoslovni 

dan. Izpred športne dvorane Gimnazije Šentvid smo se ob 7.30 z avtobusom odpeljali proti 

Celju. Spremljali sta nas obe razredničarki, ga. Simona Blatnik in Maruška Kerin, učiteljica 

geografije in zgodovine Maja Rupnik Novak ter vodička.  

Najprej smo obiskali Pokrajinski muzej Celje. 

V Knežjem dvoru smo si ogledali stalno razstavo 

Grofje Celjski in posebno sobo, v kateri smo videli 

lobanje družinskih članov celjskih grofov. Izvedeli 

smo kratko zgodovino celjskih grofov. Kustosinja 

nam je ob ogledu panojev s slikami in bistvenimi 

informacijami razložila najpomembnejše dogodke in 

opisala najpomembnejše osebe iz družine celjskih grofov. Svojo družino so povečevali z 

dogovorjenimi porokami s tujimi vladarskimi dinastijami, npr. Barbara Celjska se je poročila 

v ogrsko kneževino, Ana Celjska v poljsko, Ulrik II. v srbsko in Herman III. v bavarsko 

vladarsko hišo. Videli smo visoka in ozka okna, pred katerimi sta bili znotraj dve kamniti 

polici za sedenje. Tam so dvorne dame pletle, brale in se razgledovale. Zaradi velikosti 

oken je bila tu najboljša svetloba. Na sedežih so bile žametne rdeče blazine. Nato smo si 

ogledali razstavljene lobanje celjskih grofov in njihovih družinskih članov. Na koncu ogleda 

smo se lahko preizkusili v pisanju z gosjim peresom in črnilom.                             

Po obisku gradu smo se sprehodili po mestu Celju in si ogledali njegove znamenitosti. 

Najprej smo videli kip Josipa Pelikana, ki je bil celjski fotograf češkega rodu. Bil je začetnik 

industrijske in reklamne fotografije na Slovenskem. Rodil se je leta 1885 v Trbižu in se že 

kot otrok pri očetu naučil osnov fotografske obrti. Umrl je 18. junij 1977 v Celje, kjer je živel 

in delal večino odraslega življenja. Zato tu hranijo večino njegove fotografske zapuščine. 

 

  



Na Gubčevi ulici smo se ustavili pri starokrščanski krstilnici z osmerokotnim krstnim 

bazenom. Zgrajena je bila ob koncu 4. ali v začetku 5. stoletja, ko je bila verjetno del večje 

cerkvene stavbe. 

Nato nam je vodička pokazala še kip Alme M. Karlin. Bila je pisateljica, svetovna popotnica, 

zbirateljica, teozofinja in poliglotka. Rodila se je leta 1889, umrla je  14. januarja 1950 v 

zidanici v Pečovniku pri Celju.  

Potem smo šli mimo celjskega zapora, da smo lahko prišli  do 

jugovzhodnega vogalnega obrambnega stolpa. Imenujejo ga 

tudi Špitalski stolp. Zanimiva je plošča na njem z napisom in 

iztegnjenim prstom, ki kaže, do kam je segala voda ob povodnji 

leta 1672.  

 

 

 

Ves čas ogleda mesta smo hodili po starem delu srednjeveškega mestnega obzidja, ki so 

ga pričeli zidati leta 1451, ko je Friderik II. Celjski Celju podelil mestne pravice, in ga 

dokončali leta 1473.  

Videli smo tudi kip izumitelja Alfreda Nobela. Vodička 

nam je razložila, da je pisal Sofii Hess, ki je bila njegova 

tesna prijateljica. V sedemdesetih letih 19. stoletja je 

nekaj časa živela v Celju.                                Proti koncu 

ogleda mesta smo videli spomenik Marijinega znamenja. 

Postavili so ga kot prvi javni spomenik leta 1776 na 

mestu, kjer je včasih stal sramotilni steber. Na stranicah 

podstavka so posvetilni napisi iz 19. stoletja v 

slovenščini, nemščini in latinščini.  

  



Videli smo še Osrednjo knjižnico Celje, ki se 

nahaja ob reki Savinji. Na bregu te reke stoji 

tudi kip splavarja, ki nas spominja na može, 

ki so stoletja splavljali les iz Zgornje 

Savinjske doline v južne kraje.  

 

Z avtobusom smo se odpeljali še do celjskega gradu. Najprej 

smo si ogledali osrednje grajsko dvorišče in grajski vodnjak. Na 

zgornjem obodu vodnjaka je grb s tremi zvezdami in letnico 

1781. Je iz poznorimskega obdobja. Čez obrambni jarek z 

mostom smo se sprehodili do razgledne ploščadi. Od tam smo 

imeli razgled na celo mesto Celje.  Nismo si mogli ogledati 

Friderikovega stolpa, saj je bil njegov vhod zaklenjen.  

  

 

 

 

 

 

Naravoslovni dan v knežjem mestu Celju je bil zelo zanimiv, saj sem izvedela veliko 

novega. Videla sem ogromno zanimivih stvari, najbolj mi bodo v spominu ostale lobanje  

celjskih grofov in njihove spletke ter zarote.  

 

Patricija Burger, 9. a 

 

Viri: 

 https://www.celje.si/sl/cards/znamenitosti 

 https://www.kamra.si/mm-elementi/item/doprsni-kip-alfreda-nobela-v-celju.html 

 

       


