
 

 

 
 

Popotna malha: CELJE – KNEŽJE MESTO 
Torek, 20. februar 2018 

 

Vabimo Vas v knežje mesto Celje, danes drugo najstarejše in tretje največje slovensko mesto. V zadnjih letih 
pospešeno skrbi za bogato naravno in kulturno dediščino območja in si prizadeva za odpravljanje več- 

desetletnega onesnaženja celjske kotline. Leži ob sotočju Savinje in Voglajne  v zavetju obmestnih vzpetin. 
Skozenj so potekale najstarejše prometne poti na vse štiri strani neba.  
 

V antičnih časih je bila Celeia, imenovana tudi »druga Troja«, ena najbolj razvitih rimskih kolonij ; veličastni  Marsov 
tempelj je slovel širom rimskega imperija. Drugi zgodovinski vrh je Celje doseglo v času vzpona grofov in nato knezov 
Celjskih, ki s svojo neizbrisno zgodovinsko vlogo in karizmo še danes navdihujejo, ne le Slovence, temveč tudi evropske 

zgodovinarje, rodoslovce in različne vrste umetnikov. Mesto je v zadnjih letih prenovilo svojo podobo, se kulturno-
zgodovinsko in gospodarsko-turistično prebudilo, zato postaja privlačno za obiskovalce od blizu in daleč.  
 

 
 

Po jutranji vožnji ob rekah Mirni, Savi in Savinji se bomo z avtobusom pripeljali ob STARI GRAD CELJE, največji 

srednjeveški grad v Sloveniji. Jutranjo kavico na znamenitem gradu bo okronal izjemen razgled na knežje mesto pod 
njim in na Savinjsko dolino z okoliškimi vrhovi. Okrepčani z »grajsko« kavo se bomo prepustili vodenemu ogledu gradu 
in spoznali prvi del zgodbe o najbolj slavni plemiški in vladarski rodbini na slovenskem ozemlju. Čeprav nam zgodovina 

poleg svetlih izpričuje tudi temne zgodbe celjskih grofov, njihovo duhovno in državotvorno dediščino danes predstavljajo 
tri zvezde Celjskih v slovenskem državnem grbu.  
Iz gradu se bomo odpeljali do mestnega parkirišča, od koder se bomo napotili na vodeni sprehod skozi zanimivo in 

obnovljeno MESTNO JEDRO. Odkrivali bomo bogato arheološko in tehnično dediščino, izjemne kulturne in sakralne 
stavbe, prelomne dogodke in neizbrisne sledi zgodovinskih osebnosti mesta Celje z okolico. 
Zadnji del našega obiska v knežjem mestu bo potekal v POKRAJINSKEM MUZEJU CELJE, kjer nas čaka zgodovinska 

poslastica: in situ razstava »Celeia, mesto pod mestom« in razstava »Grofje Celjski«. Zaključili bomo s skrajšanim 
ogledom evropske znamenitosti, imenovane Celjski strop.  
 

Dobrodošli v Celje, da se v duhu srečamo z bogato dediščino znamenitih Celjanov in s knežjim mestom povezanih 
zgodovinskih osebnosti: kneginja Ema, Ana Celjska, Barbara Celjska, Herman II. Celjski, Alma Maksimiljana Karlin, Oto 
Pestner, Urška Žolnir idr. Na sporočilni način se nas bo dotaknila pretresljiva ljubezenska zgodba med Friderikom II.  

Celjskim in Veroniko Deseniško, ki je porodila mnoga zgodovinska in umetniška dela vse do danes.  

 
 

Odhod avtobusa:                                       

8.00 – Šentlovrenc (Gasilni dom) 
8.05 – AP Velika Loka (Kmetijska zadruga) 
8.10 – AP Štefan 

8.15 – CIK Trebnje  
8.25 – AP Mercator Center Trebnje  
8.35 – AP Mirna 

8.40 – AP Šentrupert 
8.50 – AP Mokronog 
8.55 – AP Tržišče 
 

Cena: 25 eur za minimalno 30 udeležencev 
vključuje:  
              avtobusni prevoz, vstopnino v celjski grad in  

              Pokrajinski muzej Celje, vodene oglede po  
              gradu, mestnem jedru in Pokrajinskem muzeju,  
              nezgodno zavarovanje in DDV. 
 

Priporočilo za pot: udobna pohodniška obutev.  
Malica iz popotne malhe. 

 
Povratek v popoldanskih urah. 

Za nečlane UTŽO je cena popotne malhe 5,10€ dražja, v kolikor je še prostor na avtobusu. Pravočasno 

odjava do petka, 16.2.2018 do 12. ure, da prejmete plačilo nazaj. Dodatne informacije na CIK Trebnje 

pri Martina Podlesnik: 07 34 82 108, martina.podlesnik@ciktrebnje.si  
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