
SKOZI ZGODOVINSKA ČUDESA CELJA 
 

Celje je mesto v Republiki Sloveniji, ki leži ob sotočju rek Savinje in Voglajne v Spodnji 

Savinjski dolini. Po številu prebivalcev je tretje največje slovensko mesto. Celje prepoznamo 

tudi pod drugim imenom Knežje mesto.  Največja znamenitost je stari Celjski grad, ki se prvič 

omenja leta 1322 in je bil sedež Celjskih grofov, najvplivnejše plemiške rodbine na 

Slovenskem. Mesto ima 37.959 prebivalcev ter bogato in zanimivo zgodovino. Odločila sem 

se, da vas popeljem skozi Celje, čez najrazličnejša čudesa in znamenitosti obogatenih s 

kulturo, kar v enem dnevu. 

 

Ogled bo na razpolago 21., 22. in 23. maja 2021. Prijavi se na naši Facebook strani (SKOZI 

ZGODOVINSKA ČUDESA CELJA) in si zagotovi, svojo popotovanje, izkušnjo in zabavo 

po Celju. PRIJAVI SE HITRO, NE BO TI ŽAL. 

 

 

 

Vse udeležence in sodelujoče obveščam, da se dobimo ob 9.00 uri, na Glavni avtobusni 

postaji v Celju, kjer nas bo čakal avtobus. Za malico vam priporočam, da si vzamete nekaj za 

pojest ali za prigrizniti in nekaj za žejo. 

 

Potek dneva: 

 9.00  glavna avtobusna postaja Celje (zbor) 

 9.15  ogled spominske hiše Alme Karlin 

 10.20  ogled in predstavitev Starega gradu 

                          AVTOBUS 

 

 12.00  sprehod iz Starega gradu do Drevesne hiške nad mestnim parkom Celje 

 13.30  kosilo v restavraciji Koper 

 14.45  ogled in predstavitev mesta pod mestom in sprehod do kamnitega vodnjaka 

 16.15  zgodovina in ogled Starega piskra (zdaj zapor) 

 17.30  manjša postanka pred gledališčem z obrambnim stolpom 

                             HOJA 

 

 18.15  sprostitev in sprehod okoli Šmartinskega jezera 

 20.00  vrnitev na glavno avtobusno postajo v Celju 

                          AVTOBUS 

 

 

Prijava: 

Gmail: skozizgodovinskacudesacelja@gmail.com 

Tel.: 051/556-777 

Facebook: skozi zgodovinska cudesa celja  

mailto:skozizgodovinskacudesacelja@gmail.com


 

SPOMINSKA HIŠA ALME KARLIN 

V Pečovniku, na obrobju mesta se nahaja hiša, v 

kateri je svoja zadnja leta preživela Alma M. Karlin, 

svetovna popotnica in pisateljica. Rodila se je leta 

1889 v meščanski družini in se leta 1919 odpravila na 

pot okoli sveta, ki je neprekinjeno trajala osem let. 

Svojo življenjsko pot je končala v Pečovniku leta 

1950, kjer je na ogled razstava "Samotno potovanje 

Alme M. Karlin". 

CENA: Vstop prost  

 

 

 

 

STARI GRAD 

Stari grad je nekdanji grad grofov Celjskih. Prvotno 

grajsko poslopje so v prvi polovici 13. stoletja 

postavili grofje Vovbrški. V zadnjih letih grad od 

daleč že dobiva svojo prvotno podobo. Morda se 

gradu obetajo boljši časi v nasprotju z znano krilatico 

»Danes Celjski grofje in nikdar več.« 

CENA: 6,00 € na osebo 

 

ZNAMENITOSTI MESTA CELJA 
 

 

DREVESNA HIŠKA 

Drevesna hiša v celjskem mestnem gozdu je 

bila zgrajena v letu 2015. Iz skromne drevesne 

opazovalnice, kar je bilo njeno izvorno 

poslanstvo. Skupaj z vsemi elementi mestnega 

gozda je postala znana ne le v Celju, temveč 

tudi po Sloveniji in v tujini: kot za željena 

destinacija v okviru različnih oblik sonaravnega 

in kulturnega turizma.  

CENA: Vstop prost 

 

 

 

 

 

MESTO POD MESTOM 

Arheološko razstavišče Celeia - mesto pod mestom v 

kleti Knežjega dvora je doslej največja predstavitev 

ostankov rimske Celeie. Njena nema, vendar 

slikovita govorica vabi, da se sprehodite med 

starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati zgodovini 

mesta. 

CENA: 5 € na osebo 

 



 

KAMNITI VODNJAK 

Kamniti vodnjak s premerom približno 1,40 m so 

odkrili leta 2013 med obnovo mestnega jedra. 

Izhajal naj bi iz poznorimskega obdobja. Na 

zgornjem obodu vodnjaka je viden grb s tremi 

zvezdami in letnico 1781. 

CENA: Vstop prost 

 

 

 

 

 

STARI PISKER 

Pred 2. svetovno vojno je bil to zapor za ženske. Z 

nemško zasedbo mesta Celja in tega dela Slovenije so 

prevzeli tudi ta zapor, ki so ga uporabili za zapiranje, 

mučenje in usmrtitve pripadnikov 

Narodnoosvobodilnega boja in ostalih vojaških 

formacij, ki so bili proti Nacistični Nemčiji. Med 

vojno so tukaj nemške zasedbene sile usmrtile 374 

talcev. 

CENA: 5 € na osebo 

 

 
GLEDALIŠČE Z OBRAMBNIM STOLPOM 

Severozahodni obrambni stolp nekdanjega mestnega 

obzidja je danes sestavni del gledališča, ki je bilo 

zgrajeno leta 1885. 

Že od leta 1825 je stolp, v katerem je bila nekoč 

mestna mučilnica, služil potujočim igralskim 

družinam. Leta 1849 so v stolpu prvič odigrali 

Linhartovo Županovo Micko v slovenskem jeziku. 

CENA: Vstop prost 

 
 

 

 

 

ŠMARTINKO JEZERO 

Šmartinsko jezero se nahaja v neposredni bližini 

Celja in je s svojo razgibano obalo ter zanimivo 

okolico privlačna izletniška točka. Nastalo je leta 

1970 in meri 113 ha vodne površine. Poleg svoje 

prvotne funkcije zadrževalnika visoke vode sta se 

jezero in okolica z leti spremenila v rekreacijsko, 

športno in turistično območje, ki je iz leta v leto bolj 

priljubljeno. 

CENA: Vstop prost 

 

SKUPNA CENA CELODNEVNEGA OGLEDA: 
 

Vstopnice + prevoz (avtobus) na osebo SAMO: 16 € + 3,50 € = 19,50 € 

 


