
Vabim te, da s svojo družino za
dobro uro potuješ v preteklost.

Kje so živeli moji gospodarji
Celjski? Kaj smo jedli? Kaj

gradili? Spoznaj moje Celje...

Sem Eva in s starši sem prišla
v Celje. Prevzamemo culo in

gremo na pot. Pozabimo na svetlobo
električnih luči, hrup avtomobilov, piske

telefona in glasno televizijo.
Komaj čakam da raziščemo Celje!

Pozdravljen popotnik!
Sem mladi vitez Peter.
V mestu sem živel pred

600 leti.
Pridi z mano v moj čas...

Knežji dvor - 6 stoletij po izumrtju
družine dom še vedno živi.

Podoba Celja po izgradnji
mestnega obzidja. 

Celje je v mojih časih trg,
saj še nima obzidja in s tem

mestnih pravic! Je pa že dovolj
varno, da Celjski grofje že živijo v

Knežjem dvoru na robu trga.

Razvijemo zemljevid.
Iščemo grb - tri zlate šest-krake

zvezde na modri podlagi.
Ugriznemo v pito iz sestavin,
ki so jih uporabljali nekdaj.

RAJŽA PO CELJURAJŽA PO CELJU
Začutite Celjske na samo-vodeni poti po starem delu mesta.

3 zlate zvezde na
grbu Celjskih



1822
Celje je še vedno del Štajerske, del Habsburškega
cesarstva. Obzidje so prodali na dražbi domačinom.

1722
Veliko prebivalcev mesta govori nemško,
kmetje se neradi učijo saditi krompir.

1622
V Knežjem dvoru je doma gospod, ki za plemiško
družino Habsburžane vodi vse posle v Celju.

1522
Celje je mesto s trdnim obzidjem. Celjski so
izumrli, večino podeduje vplivni Habsburžani.

 1422
V Celju živi Herman II. Celjski. Hči Barbara je
kraljica Ogrske, sin Friderik ima potomca Ulrika II. 

2022
Pokrajinski muzej Celje ima
stalno razstavo o Celjskih.

Si postal radoveden, kje
vse še lahko vidiš sledi

Celjskih? Stopi na trge in
ulice Celja, kjer te čaka še

več sledi...

1922
V Knežjem dvoru že dolgo živijo
vojaki. Celje je del kraljevine.

Na Rajži z mamico in atijem
potujem 600 let v nazaj, gremo

skupaj? Postopoma...
Korak za korakom...

So moji gospodarji
Celjski bili grofje ali
knezi? Tako je bilo...

Je Celje danes
"knežje mesto" ali
"mesto grofov"?

Uspešni pri
gospodarjenju, širjenju
posesti in dobri
podložniki. S strani
bavarskega kralja so
povišani v grofe, dobimo
grofe Celjske. Ta naziv
nosijo dolgih 95 let.

Predniki mojih
gospodarjev so živeli na
robu Savinjske doline, na
gradu Žovnek in tam imeli
le 4 gradove. Imenovali so
se svobodni gospodje
Žovneški.

GROFJE ali KNEZI?
Friderik I. podeduje
posesti in grad v Celju, se
preseli nanj. Poimenuje
se po kraju, postanejo
svobodni gospodje
Celjski.

Herman II. si prizadeva
stopiti še korak višje,
do naziva knezi. Tik po
njegovi smrti sin
Friderik II. in vnuk Ulrik
II. postaneta kneza.
Naziv nosijo 20 let, do
smrti poslednjega
Celjskega Ulrika II.

Danes sta v uporabi oba naziva, Celje je "mesto grofov" in Celje je "knežje mesto". Oba sta pravilna.

NA RAJŽI LEGENDE OŽIVIJO
Je rov med mestom in gradom res kdaj obstajal?

Pri Hermanu II. sem v vojaški službi. Že meni je na uho prišla zgodba o velikem rovu, ki ga je dal zgraditi
gospodar, preden se je iz gornjega gradu preselil v dvor spodaj. A nikoli ga prav zares nisem videl. Bil

naj bi tako visok, da človek brez težav hodi po njem. Tisti drugi, do Bežigrada, naj bi bil tako visok, da je
jezdec brez težav jezdil skozi. Sem prav radoveden, če ga bo kdaj kdo uspel najti.

Danes, 2022 leta, še vedno nimamo nobenih dokazov, da je kateri od rovov kdaj res bil zgrajen. A
legende o več podzemnih povezavah med starim gradom in dolino so žive.

Rajža po Celju: samo-vodena pot po starem mestu Celja za
družine z otroki starimi od 6 - 12 let.

Informacije in prijave: UI Turizem, Uršula Sreš s.p.
Gledališki trg 3, 3000 Celje

tel: 031 633 455
e-mail: ursa@ui-turizem.com

Podrobno o
Rajži po Celju


