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1. POVZETEK 

 

S projektno raziskovalno nalogo Friderik se vrača, smo želeli osvetliti zgodovinsko osebnost 

- Friderika, njegov pomen za Celje in oživiti njegovo igrivo plat. Na fantazijski način smo ga 

pripeljali v sedanjost in mu "pomagali" razvijati njegovo igrivo plat, ki jo je pripravil za 

Celjane in vse mlajše obiskovalce, turiste v našem mestu. Skupaj z njim smo razvili načrt o 

Friderikovemu igrišču ob Savinji. Naš osnovni motiv je bil, da obiskovalci Celja aktivno 

spoznavajo in doživljajo kulturo našega kraja in pridobivajo znanja o Celju v preteklosti. 

Potrudili smo se, da smo pripravili turistično-kulturno doživetje v našem Celju. 

Naša usmeritev (CILJ) je bila sledeča: 

- opis predstavitve lokalnih znamenitosti, 

- naloga temelji na tržnem pristopu, 

- naloga ima prav tako potencial dejanske uresničitve z izdelanim načrtom (v prilogi), 

- k sodelovanju pa smo povabili tudi Turistično zvezo Celje in Mestno občino Celje. 

 

Pri razvijanju ideje o FRIDERIKOVEM IGRIŠČU pa nam je bil v pomoč tudi Operativni 

načrt trženja kulturnega turizma Slovenije 2018-2020, ki ima v viziji zapisano "Slovenija bo 

leta 2020 prepoznavna kot destinacija kulturnega turizma za goste, ki prihajajo s primarnim 

in sekundarnim motivom kulture. Turiste želimo navdihniti, da odkrivajo kulturno bogastvo 

slovenske dediščine, umetnosti, festivalov ter prireditev, kulinarike in življenjskega sloga 

prebivalcev." 

Naša predvidevanja smo strnili v hipoteze. 

-     Hipoteza 1: 

Celjani si želijo igralne ploščadi v mestu ob Savinji, ki naj bo namenjena predšolskim in 

šolskim otrokom, mlajšim turistom (šolarji iz Slovenije...). 

- Hipoteza 2:  

Igrala in način igranja nas vračajo v srednjeveški čas, s sodobnimi prvinami in kotički 

spoznavanja preteklosti. 

- Hipoteza 3: 

Mlajši turisti, meščani, osnovnošolci bi se lahko na tem prostoru sprostili in na zabaven način 

spoznavali zgodovino Celja. 
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Da bi potrdili oziroma ovrgli postavljene hipoteze, smo izvedli intervju med Celjani, 

različnih starostnih skupin. 

 

Slika 1 Intervju med Celjani (vir foto Hrovat) 

Na podlagi intervjuja in razmišljanja Celjanov smo: 

- hipotezo 1 potrdili; 

- hipotezo 2 delno potrdili, saj si Celjani želijo sodobnega igrišča; 

- hipotezo 3 potrdili. 

 

Veliko smo se ukvarjali z idejo, kako, na kakšen način idejo predstaviti v nalogi. Želeli smo, 

da bi bila naša naloga drugačna, fantazijsko usmerjena, s pridihom preteklosti. Med 

mladimi člani našega turističnega krožka je "padla" ideja o Friderikovih pismih, ki nam jih 

pošilja in nas usmerja glede izvedbe naloge. Vas daje radovednost? Želimo, da prelistate 

nalogo, preberete pisma in naše aktivnosti, ki so uresničljive. 

Pa "veselo na delo". 
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2. UVOD 

 

Smo učenke osnovne šole Lava Celje in obiskujemo 8. razred. Našo skupino sestavljajo: Ana 

Jezernik, Nina Sumrak, Eva Robič, Sara Resnik in Zala Planko. Vse nas zanima turizem, zato 

že tretje leto sodelujemo v turističnem projektu. Vse smo zelo radovedne, imamo pa tudi 

raziskovalno žilico. Pri tem projektu pa nas podpirajo učitelju naše šole ter drugi, ki nam s 

svojim znanjem pridejo še kako prav. Zelo nas spodbujata naša mentorica gospa Polona 

Hrovat in ravnateljica gospa Marijana Kolenko. Vsi dihamo s šolo in za šolo, zato smo za 

pomoč prosile tudi druge učence naše šole. Ti so nam s svojimi likovnimi in literarnimi 

izdelki na to temo, pomagali pri našem projektu. Sodelujemo prav vsi učenci od 4. do 9. 

razreda. Likovne in literarni prispevke vam predstavimo na tržnici. 

 

Slika 2 NAŠA ŠOLA - OŠ LAVA (vir: https://www.google.si/search?q=oš+lava+celje) 

Letos smo si za projektni izziv zadale prav posebno nalogo. Podale smo se v zgodovinsko 

raziskovanje našega rodnega mesta Celje. Smo na sledi ljudem, ki so kadarkoli in na kakršni 

koli način pomagali ali zaznamovali mesto Celje. Tako kot Juro Hrašovec, prvi slovenski 

župan v Celju. Želimo pokazati, kaj vse zanimivega se je zgodilo v Celju ter kakšne 

znamenitosti ter zgodovinsko pomembni dogodki so se zgodili. Odgovoriti pa želimo tudi na 

nekaj vprašanj, ki smo si jih ob začetku naše naloge zadale. Kako so živeli naši predniki? Kaj 

se je dogajalo za zidovi Celjskega gradu v času Celjskih grofov? V naš projekt želimo 

vključiti tudi muzeje, ki "pripovedujejo" veliko o našem mestu. Prav ti nam s svojimi 

razstavami odgovorijo na kar nekaj vprašanj. Prav res nas zanimajo zanimive zgodbe o 
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prepovedani ljubezni ali čudežnem izginotju. Skozi celo pot pa nas bo vodila prav posebna 

oseba, ki je še v tem delu skrivnost, a kmalu jo boste lahko spoznali. 

  

Slika 3 Juro Hrašovec (vir: http://www.celjskozasavski.si/Storage/Images/Img) 

 

Skupno smo prepotovale že velik del sveta. Spoznale veliko ljudi, njihove navade in kulture. 

Možnost smo imele spoznati ljudi, ki živijo v revščini, brez pitne vode, hrane ali oblek. Ko 

vidiš njihove nasmejane obraze in iskrive oči, se v njih izgubiš in začneš razmišljati, da sam 

pravzaprav živiš v raju. Ne glede na to, kako hude so življenjske razmere, kjer živijo, nikoli 

ne izgubijo upanja, tistega pristnega nasmeha, ki ga na žalost tukaj ne vidimo pogosto. Nikoli 

se ne pritožujejo, ne smilijo se sami sebi, ne obupajo nad svojim življenjem, samo živijo s 

svojimi problemi in jih rešujejo na svojstven način. Nismo videle le revnih dežel, temveč tudi 

bogate in razkošne kraje, polne navideznega veselja in navideznih nasmehov. Po vseh 

potovanjih smo ugotovile, da se je najlepše vrniti v svojo domovino. Potrdile smo rek 

»Povsod je lepo, a doma je najlepše«. Sama se ob sedenju na letališču in gledanju mladih, ki 

v tujino odhajajo na delo, vedno vprašam »ZAKAJ?«. Slovenija je zaradi svoje geografske 

lege primerna prav za vse poklice. Zgodovinar lahko odkriva zgodovino naše dežele. 

Vinogradniki lahko na slovenskih tleh gojijo odlično grozdje iz katerega kasneje naredijo še 

odličnejše vino in druge pridelke.  

Ljudem želimo pokazati, da je Slovenija odličen kraj za življenje ali delo. Še bolj podrobno pa 

želimo prikazati mesto Celje. To pa bomo storili s pomočjo zgodovinskih pripovedi.  
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Slika 4 Pogled na Celje (vir: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/View_of_Celje) 

 

Celje je mesto in sedež istoimenske mestne občine v Republiki Sloveniji. Leži ob sotočju rek 

Savinje in Voglajne v spodnji Savinjski dolini. Srednja nadmorska višina mesta je 238 

metrov. Ima 38.079 prebivalcev ( leta 2017) je tretje največje mesto. Največja znamenitost je 

stari Celjski grad, ki se prvič omenja let 1322 in je bil sedež Celjskih grofov, najvplivnejše 

plemiške rodbine na Slovenskem. Župan mesta Celje je danes gospod Bojan Šrot, ki trenutno 

vodi svoj 4. mandat. Celje ima, kot vsako drugo mesto, tudi svojo zastavo ter grb. Zastava je 

rumene in modre barve in na sredini stoji grb v obliki ščita, v modri barvi s tremi zvezdami. 

 

Slika 5 Zastava mesta Celje (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Celje#/media/File:Celjezastava.svg) 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Celje#/media/File:Celjezastava.svg
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Slika 6 Grb mesta Celje (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Celje#/media/File:Ob%C4%8Dina_Celje_grb.svg) 
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3. TEORETIČNI DEL 

Celje stoji ob velikem sotočju voda, kjer se Savinja v ostrem loku preusmeri iz Celjske kotline 

skozi Zasavsko hribovje proti jugu, tu je tudi veliko križišče pomembnejših prometnih poti iz 

vseh smeri. 

Zdi se, da je že staroselce mikala zavetna lega ob Savinji, v naročju nizkih, položnih hribov 

sredi prostrane ravnice, od koder so se odpirala naravna pota na vse strani. 

 

Slika 7 Pogled na Celje (vir: http://www.preberite.si/celje/) 

 

3.1 ZGODOVINA MESTA CELJE 

 

Področje okoli Celja je bilo poseljeno že v mlajši kameni in bronasti dobi, vendar bi lahko o 

kompleksnejših poselitvah, ki je temeljila na trdnejši rodovni povezanosti in organizaciji z 

razslojeno politično in gospodarsko strukturo, govorili šele v času starejše železne dobe. Prvi 

zametki naselja so se pojavili na Miklavškem hribu, kjer je bilo znano Halstattsko gradišče. 

Postavljeno je bilo na kopi hriba, nedaleč stran od današnje cerkve sv. Miklavža. 

Prihod Keltov v Celjsko kotlino ni pomenil samo zamenjavo enega plemena z drugim na tem 

območju, pač pa uveljavitev močno razširjene etnične skupine z močno državno organizacijo, 

značilno za celotno takratno srednjo in zahodno Evropo. Mesto imenovano Keleja, kar v 

starem keltskem jeziku pomeni zaklonišče ali zavetišče. 
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Kelti so prinesli k nam latensko kulturo, katero so odlikovali predvsem predmeti iz železa. 

Keleia je v stoletjih pred našim štetjem postala eno najpomembnejših mest v keltskem 

Noriku, ki je gojilo gospodarske stike tudi s predhodniki Rimljanov. Noriško železo, pa tudi 

zlato, sol in ostalo trgovsko blago, po katerem tudi v bogatem Rimu ni nikoli zmanjkalo 

povpraševanje, je mestu ob Savinji dvignilo ugled. Zato ne čudi, da je bila Keleia, ki je v 1. in 

2. st.pr.št. postala eno najpomembnejših obrtnih in trgovskih središč v Noriku. 

 

Slika 8 Heraklejev tempelj (vir: http://www.preberite.si/celje/) 

Leta 15 pr. n. št. so naselbino osvojili Rimljani in dobrih 400 let vladali nad Celjsko 

pokrajino. Mesto so poimenovali Celeia. Zapisi navajajo, da je bila antična Celeia bogato in 

gosto naseljeno mesto, zavarovano z obzidjem in stolpi, z večnadstropnimi palačami, širokimi 

trgi in ulicami. Skozi Celeio je vozila tudi Rimska cesta od Ogleja v Panonijo. Mesto je kmalu 

postalo eno od najbolj cvetočih rimskih koloni, zato so ga nekateri klicali kar »mala« ali 

»druga« Troja. Konstantin I. Veliki je Celeio okoli leta 320 pripojil Ogleju. 

Čeprav je Celeia ves čas živela v relativnem miru, daleč od vojnih spopadov, pa vselej le ni 

bil čas mirnega zatišja. Celeia je bila preblizu vzhodne meje cesarstva, kjer so pričela vpadati 

nomadska ljudstva. Zmagoslavna rimska vojska je postajala vse bolj ranljiva in lahek plen 

barbarskih nomadskih vojsk, ki so plenile tudi po naših krajih. Najbolj usodno leto 475, ko so 

nekoč bogato rimsko mesto Celeio dokončno razdejali Huni. 
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Zgodnjesrednjeveško Celje se je razvijalo izjemno počasi in si v primerjavi z drugimi 

slovenskimi mesti pozno pridobilo trški oziroma mestni status. Kljub ohranitvi imena Celje in 

dejstvu, da je srednjeveško mesto nastalo na območju antičnega, v Celju ne moremo govoriti 

o kontinuiteti razvoja mesta iz antike v srednji vek, čeprav se njegovo ime tudi v vmesnem 

obdobju večkrat pojavlja. 

O pomembni vlogi takratnega Celja govorijo tudi omembe številnih celjskih gospodov, 

posebno pa imenovanje Celja v takrat po vsej Evropi znanem nemškem viteškem epu 

Wolframa von Eschenbacha Parzival, nastalem daleč stran od naših tal. Politično uspešni 

pokneženi grofje Celjski so za uresničevanje svojih ambicij in za središče kneževine 

potrebovali svoje mesto, ki je moralo imeti vse takratne mestne organe in tudi župana. Vse to 

je gotovo pogojevalo hitrejši razvoj Celja, pa čeprav je naselje vse do začetka 15. st. bilo še 

vedno "le" vojaškoupravno središče hitro razvijajoče se celjske zemljiške posesti. Vendar so 

navzočnost židovskih bankirjev, oživljena gradbena dejavnost, obrt in trgovina takrat še 

celjskemu trgu precej dvigala pomen, vse tja do leta 1436, ko ga v listinah prvič imenujejo 

tudi mesto, pa čeprav pravno-formalno to še ni bilo. Zato pomeni privilegijska listina Celja z 

dne 11. aprila 1451, ko je Friderik II. na prošnjo "vseh naših meščanov našega Celja" 

priznal Celju vse pravice štajerskih mest, le izpopolnitev že obstoječega mestnega statusa. 

V tem času se je mesto začelo še hitreje razvijati. Dobilo je mestno obzidje, ki so ga dokončali 

l. 1473 (s tem je bilo mesto zavarovano pred turškimi vpadi) in nekaj pomembnejših stavb, 

med katerimi velja omeniti zlasti spodnji grad, eno izmed najreprezentativnejših gotskih palač 

v tedanji Srednji Evropi.  
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Slika 9 Ostanki obzidja (vir: http://www.preberite.si/celje/) 

 

Slika 10 Vodni stolp (vir: http://www.preberite.si/wp-content/uploads/2014/02/vodni-stolp.jpg) 

 

Z izumrtjem knezov Celjskih leta 1456 se je končalo veliko, lahko bi rekli najpomembnejše 

obdobje celjske zgodovine. Tudi doba humanizma in renesanse, ki je takrat že trkala na 

slovenska vrata, je imela za Celje velik pomen. Knežja prestolnica je bila v tem času 
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pomemben in skoraj edini center humanizma na Slovenskem, vendar pa je nova kultura po 

smrti zadnjega Celjana začela postopoma pešati. 

3.1.1 Celjski grofje  

 

Zadnji Žovneški gospod in prvi Celjski grof je bil Friderik I. (umrl 1360). Njegov rojstni 

datum ni točno znan. Umrl pa je leta 1359. Friderik je bil sin Ulrika II. Žovneškega (umrl 

1316) in grofice Katarine Vovbrške (umrl po 1315 ). Friderik je bil poročen z Diemut 

vonWalsee (med 1353/57), hčerko Ulrika I. von Walsee (umrl 1329). 

Po izumrtju rodbine grofov Vovbrških po moški liniji leta 1322 je podedoval ogromne 

posesti, gradove in gospostva, konsolidiral dediščino svojega strica brez otrok ter s svojim 

ambicioznim in odločnim karakterjem vzpostavil temelje rodu v bodoče. Posledično ga je 

cesar Ludvik IV. Bavarski v Münchnu 16. aprila 1341 povzdignil v dedni naslov državnega 

grofa s pridevnikom Celjski. 

Leta 1351 je bil v sporu z Herdeggenom Ptujskim glede gradu Kacenštajn. Leta 1358 je 

Friderik v spremstvu Johanna Neuberškega opravil misijo na papeškem dvoru v Avignonu kot 

odposlanec vojvode Albrechta II. Avstrijskega in madžarskega kralja Ludvika I. 

Velik porast posesti dosežejo Celjski grofje, ko je vodstvo rodbine prevzel Herman II. (okoli 

1365–1435). Ta je leta 1396 rešil cesarja Sigismunda Luksemburškega pred smrtjo na bojnem 

polju, v boju z Osmani pri Nikopolju; nakar se je Sigismund poročil še s Hermanovo hčerko 

Barbaro Celjsko (umrla 1451) okoli božiča leta 1405. Luksemburžani in Celjski so se tako 

povezali še krvno. 

Zaradi zaslug pri Nikopolju je Sigismund Hermanu II. že leta 1397 podelil mesto Varaždin in 

gospostvi Vinico (Podravina) in Vrbovec (Zagorje) ter leta 1399 še grofijo Zagorje in jim v 

titulaturi dodal še naziv Zagorski grofje. Leta 1405 Celjski grofje pridobijo še Medžimurje s 

Čakovcem ter naslednje leto - 1407 – upravo nad zagrebško škofijo in zagrebškim Gradcem. 

Leta 1406 je Sigismund imenoval Hermana II. za slavonskega in hrvaško-dalmatinskega bana 

(tako je Herman II. postal kraljev zastopnik z močjo regenta v celotnem hrvaškem kraljestvu). 

Ko je leta 1408 Sigismund ustanovil nov viteški red Zmajev viteški red, sta bila Herman II.  

In njegov sin Friderik II. (umrl 1454) poleg srbskega despota Štefana Lazarevića na vrhu 

podpisnikov tega novega reda. 2. aprila 1415 jim je cesar podelil nov grad Pliberk s 
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pripadajočim posestvom, a so Celjani ta grad pustili Habsburžanom (ti so ga imeli v lasti od 

leta 1361, ko je izumrla Aufensteinska rodbina) zaradi nevarnosti izbruha vojne. 11. aprila 

1415 je Sigismund podelil Celjskim tudi pravico do krvnega sodstva v Celjski grofiji (v bistvu 

je potrdil samo pravico, ki so jo imeli že okoli 30 let). 28. aprila 1418 umre Friderik III. 

Ortenburški in s tem Celjski grofje dobijo celotno dediščino izumrle rodbine ortenburških 

grofov (z njimi so podpisali leta 1377 obojestransko pogodbo o dedovanju v primeru izumrtja 

rodbine (po moški strani); tako so dobili grofiji Ortenburg in Strmec na Koroškem, kranjske 

posesti in vse njihove nazive in pravice, ki jih fizično prevzamejo v posest 29. februarja 1420. 

Osamosvajanje Celjskih grofov je napredovalo v letu 1423, ko so bili povzdignjeni v 

neposredne državne gospode, leta 1431 pa je Sigismund podelil Celjskim grofom pravico do 

kopanja in obdelovanja rude v vseh njihovih gospostvih. Herman II. je 13. oktobra 1435 umrl. 

Po smrti Ulrika Celjskega se je Celje še naprej razvijalo v trgovsko-obrtniško in upravno 

središče "celjske četrti", v kateri so Habsburžani, dedni nasledniki Celjanov, združili večino 

nekdanje celjske posesti v tem delu Slovenskega ozemlja in postavili vicedomski urad, 

podrejen neposredno cesarju. Čeprav brez svojih knezov, so meščani Celja znali izkoriščati 

pomembne privilegije, ki jih je mestu podeljeval vsakokratni deželni knez, posebno pa so 

znali izkoristiti ugodno prometno lego ob pomembni trgovski poti, ki je takrat povezovala 

politično pomembno Ogrsko s kulturno in gospodarsko bogato Italijo. Pa vendar so se na 

pragu novih dogodkov tudi v deželi ob Savinji morali spoprijemati z vrsto dogodkov, ki so 

vnašali med meščane in okoliške prebivalce nemir in strah - naravne katastrofe.  

Mesto, kakršno je bilo takrat Celje, so zajela tudi sodobna duhovna gibanja, ki so v tistem 

času močno razburjala moralno povsem izprijeno Evropo. V Celju je nek minorit že l. 1528 

govoril v prid luteranstvu, medtem ko je bil glavni zagovornik nove vere v Celju in okolici 

nedvomno baron Janez Ungnad, ki se je moral že leta 1546 zaradi nove vere preseliti v 

nemški Urach. Tudi Primož Trubar, najpomembnejši slovenski protestant in začetnik 

slovenske pisane besede, si je kot kaplan v mestni podružnici sv. Maksimilijana 

prizadeval razširiti novi nauk. Da se je nova vera med prebivalci hitro širila, nam zgovorno 

priča podatek, da so si protestanti že leta 1580 v Govčah pri Žalcu, v neposredni bližini Celja, 

zgradili prijetno cerkev in pokopališče. A novo svetišče ni stalo dolgo, saj je protireformacija 

kmalu povrnila star red, protestante pregnala, njihove objekte pa porušila. 
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3.1.2  Celje po Celjskih grofih 

 

Na binkoštno nedeljo, 27. aprila 1846, je v Celje pripeljal prvi vlak, imenovan Lukamatija. 

Letos praznujemo 172 obletnico, kar je v Celje pripeljal prvi vlak.                                           

Gradnja južne železnice, ki je cesarski Dunaj povezala s tržaško luko, mu je s tem, preko 

Jadranskega morja, odprla vrata v svet.  

Spričo naglega gospodarskega razvoja, ki ga je povzročilo odprtje južne železnice, je v mesto 

prihajalo čedalje več tujega življenja, zlasti Nemcev, ki so s sabo prinesli tudi nov način 

življenja in mišljenja. Ob starih in novih komunikacijah so pričele rasti reprezentančne stavbe. 

Novo celjsko gledališče (1885), moderno mestno bolnišnico in Celjska mestna hranilnica 

(1887), domobranska kasarna v Gaberju (1894), Narodni dom (1897), državna pošta (1898), 

dekliška ljudska šola (1905), Nemška hiša (1907), deška ljudska šola (1912), idr. Starejše hiše 

pa so začeli dvigati v nadstropja in jim nadeli novejše in bogatejše fasade. Leta 1889 je občina 

celo sprejela sklep, da se mora voda s streh po žlebovih odvajati v zemljo in da smejo v 

starem mestnem jedru graditi le stavbe, ki imajo najmanj eno nadstropje. 1872 je Celje dobilo 

prvo mestno plinarno na Glaziji, ki je omogočila tudi javno plinsko razsvetljavo in zamenjala 

dotedanje petrolejke, to se je zgodilo leta 1873. Isto leto so dobili hišni lastniki ukaz mestne 

občine, da morajo pred svojim hišami tlakovati pločnike. Prej zanemarjene in z gramozom 

posute ulice so tlakovali z granitnimi kockami. V sedemdesetih letih se je začela tudi 

higienizacija mesta. Sprva so razrešili problem praznjenja greznic in odvoza fekalij, kasneje 

pa so se lotili izgradnje modernega kanalizacijskega sistema. Kanalizacijski sistem v centru 

mesta je bil oprt na staro rimsko kanalizacijo, po letu 1890 pa so zidane kanale začeli 

nadomeščati s tistimi iz betonskih cevi. Mestna občina se je v devetdesetih letih pričela 

ukvarjati tudi z vodovodom. Čeprav je bilo v mestu 16 vodnjakov s kakovostno pitno vodo, je 

ob vsakokratnem neurju vanje vdirala oporečna talnica in ogrožala zdravje meščanov. Celjski 

vodovod, speljan iz Fužin pri Vitanju, je bil dokončno zgrajen leta 1908. Leto pred svetovno 

vojno pa je Celje pridobilo še eno izboljšavo. Takrat je namreč elektrarna v Westnovi tovarni 

emajlirane posode začela napajati celjsko javno razsvetljavo. 

Konec 19. st. je dotlej mirno mesto zaznamovala vrsta dogodkov, ki niso napovedovala nič 

dobrega. Tudi v Celju je, podobno kot v ostalih mestih takratne Avstrije, privedlo do močne 

zaostritve nacionalnih odnosov. V nekaj letih so se Celjani razdelili na Nemce in Slovence. 

Vsak Celjan je bil prisiljen, ne glede na status ali socialni položaj, opredeliti in do razpada 
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monarhije sta celjsko politično in družabno sceno obvladovali gesli, nemško "Hier Deutsche - 

hier Slowenen" in slovensko "Svoji k svojim". Vrsta spopadov med meščani je na mesto 

metala kaj slabo luč. 

Prva svetovna vojna mesta ni neposredno prizadela, se je pa Celjski pešpolk boril na soški 

fronti na Škabrijelu, od koder je z velikimi žrtvami pregnal Italijane. Po vojni je mnogo 

Celjanov stopilo v vrste Maistrovih borcev. 

Nacionalna nasprotja izpred prve svetovne vojne so se v mestu umirila, vendar kljub vsemu 

gospodarsko močna nemška manjšina s svojim položajem v Celju ni bila preveč zadovoljna. 

Politične razmere, v kateri so se za postopno novo delitev sveta spopadle različne ideologije, 

že nekaj let pred izbruhom svetovne vojne. Dne 6. aprila, ko je bila napadena Jugoslavija, se 

je za mali slovenski narod, ki je takrat štel komaj 1,5 milijona duš, začelo dolgo štiriletno 

trpljenje.  

Celje se je v povojnih letih razvijalo v pomembno industrijsko središče, se širilo in 

samostojno državo Slovenijo leta 1991, dočakalo z novimi primestnimi naselji, kot so Nova 

vas, Lava, Ostrožno, itd. Pisana paleta dejavnosti, med katerimi je treba omeniti tudi terciarni 

sektor, govori, da Celje hitro stopa v postindustrijsko in informacijsko dobo.  

 

Danes Celje velja za najhitreje razvijajoče se mesto v Sloveniji. Razvijal se je tudi vrhunski 

šport, predvsem atletika, košarka in rokomet, ki je leta 2004 prinesel mestu največji športni 

uspeh z osvojitvijo naslova evropskih klubskih prvakov. Tudi številne profesionalne kulturne 

ustanove, šolski zavodi in ostale institucije so porok, da se bo mesto Celje, ki danes šteje z 

okolico 72.000 prebivalcev, v takšnem tempu hitro razvijalo še naprej in da bo vredno svoje 

več kot dvatisočletne tradicije in bogate zgodovine. 
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3.2 KULTURA 

Celje je mesto, ki izjemno ceni svojo kulturno pestrost in raznolikost. Ponosni smo na številne 

odlične umetnike z različnih področij kulture, prireditve, muzeje ter zgodovinsko in kulturno 

dediščino. Fotografski atelje Josipa Pelikana je edinstven v srednjeevropskem prostoru, 

arheološko razstavišče Celeia – mesto pod mestom pa doslej največja predstavitev ostankov 

rimske Celeie »in situ«. In to je le drobec kulturne ponudbe Celja. 

 

Slika 11 Fotografski atelje Josipa Pelikana (vir: https://www.google.si/search?q=fotografski+atelje+josipa) 

 

 

Slika 12 Mesto pod mestom (vir: https://www.google.si/search?q=MESTO+POD+MESTOM+CELJE) 
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3.2.1 Nekaj o celjskih kulturnih znamenitostih 

Stari grad  

Romantičen, zapeljiv, mogočen, temačen, strašljiv, celjski ... Vse to je Stari grad Celje, 

mogočen grad z obzidjem, ki že stoletja vlada na griču nad mestom. V njegovi prenovi je 

pridobil sodoben Turistično informacijski center in Kavarno Veronika. 

Fotoatelje in galerija Pelikan 

Stekleni fotografski atelje iz leta 1899 predstavlja življenje in delo celjskega fotografskega 

mojstra Josipa Pelikana. V ateljeju je ohranjena in razstavljena fotografova originalna oprema, 

vključno s steklenim salonom, kjer se je možno tudi fotografirati. Kip celjskega fotografa 

Josipa Pelikana, je postavljen pred stavbo MO Celje. 

 

Slika 13 Kip Josipa Pelikana pred MO Celje (vir: https://www.google.si/search?q=kip+josipa&rlz=1C1FDUM_enSI510SI513)  

 

Ljudska posojilnica 

Je najpomembnejši objekt v Celju iz obdobja med obema svetovnima vojnama. Zgradili so jo 

v letih 1928—1929 po načrtih znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Glavni vhod na 
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vogalu Stanetove in Prešernove ulice je poudarjen s stebriščnimi balkoni, na vrhu pa je 

bronasti kip Križanega, ki je nadomestil nekdanjega lesenega. Včasih je bila stavba v upravi 

Banke Celje, danes je v upravi Abanke.  

 

Slika 14 Ljudska posojilnica (vir: https://www.aktivni.si/dobro-pocutje/potovanja/celje-mesto-grofov-in-knezov) 

 

Spomenik Vojna in mir 

Ekspresivni spomenik je bil postavljen v letih 1954–1958 v spomin žrtvam druge svetovne 

vojne in po svoji zasnovi sodi v vrh slovenskih NOB spomenikov. Postavljen je na skoraj 10 

m visok granitni blok, bronaste figure pa simbolično predstavljajo kiparjevo vizijo vojne in 

miru. 
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Slika 15 Spomenik Vojna in mir (vir: https://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/fotozgodba-celje-knezje-

mesto/199477) 

Celjska mestna hranilnica 

Nerenesančna palača je bila zgrajena leta 1887 po vzoru dunajskega Henrikovega dvora. 

Načrte zanjo je pripravil arhitekt Hans Fraueneder. Bogato in podrobno izdelano fasado v 

osrednjem delu drugega nadstropja krasijo trikotna okenska čela. 

 

Slika 16 Celjska mestna hranilnica danes (vir: https://www.google.si/search?q=celjska+mestna&rlz=1C1FDUM) 
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Prothasijev dvorec 

Dvorec je dobil ime po graščaku Antonu pl. Prothasiju, ki ga je dal zgraditi okoli leta 1770. 

Predstavlja edino popolnoma ohranjeno baročno stavbo v mestu. Danes se v njem nahajajo 

pravosodni uradi in poročna dvorana. 

 

Slika 17 Prothasijev dvorec (vir: https://www.google.si/search?q=prothasijev+dvorec) 

Celjski dom 

Leta 1906 so celjski Nemci po načrtih dunajskega arhitekta Petra Pavla Branga na Krekovem 

trgu dogradili takrat imenovano Nemško hišo. Zamišljena je bila kot protiutež slovenskemu 

Narodnemu domu, kar je s svojim germanskim videzom kazala že navzven. Po koncu prve 

svetovne vojne so jo preimenovali v Celjski dom, ki vse do danes nudi prostor številnim 

kulturnim prireditvam. V njem ima svoj sedež tudi Zavod za kulturne prireditve in turizem 

Celeia Celje in Turistično informacijski center Celje. 
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Slika 18 Celjski dom (vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_dom) 

Marijino znamenje 

Leta 1776 je Celje dobilo svoj prvi javni spomenik, Marijino znamenje. Postavili so ga na 

mestu, kjer je bil usmrčen morilec Pretner. Visok steber na trikotnem podstavku nosi kip 

Marije Device. Ob stebru stojita na podstavku baročna kipa sv. Roka in sv. Florijana, poleg 

njiju pa so celjski meščani v 19. stoletju postavili še kip sv. Jožefa. Do druge svetovne vojne 

so bili na stranicah podstavka tudi posvetilni napisi iz 19. stoletja v latinščini, nemščini in 

slovenščini. Slednjega so nacisti med okupacijo odstranili. Po obnovi mestnega jedra je 

spomenik spet zasijal v vsem svojem sijaju. 

 

Slika 19 Marijino znamenje (vir: https://www.google.si/search?q=marijino+znamenje+celje) 
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Kip Alme M. Karlin 

Kip pisateljice, svetovne popotnice, zbirateljice, poliglotke, rojene leta 1889 v Celju, je 

postavljen pred hotelom Evropa v Celju. 

 

Slika 20 Alma M. Karlin (vir: foto Hrovat) 

 

Tako, to je bilo le nekaj malega opisanega o celjskih kulturnih znamenitost, za več kulturnih 

dogodivščin pa pokukajte v pismo skrivnostnega neznanca. 
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4. RAZISKOVALNI DEL 

 

4.1 FRIDERIK CELJSKI NAM PIŠE... 

 

ZAČELO SE JE TAKOLE... 

Bilo je nekega oblačnega dne. Nekaj čudnega je viselo v zraku. Morda modra luna... Pet 

prijateljic nas je sedelo skupaj v ali naše šole, ko se je nenadoma zabliskalo, takoj močno 

zagrmelo. Stekle smo pred vhod, kjer je bilo nenavadno megleno. Pred nogami smo zagledale 

zvitek papirja, spogledale smo se, ga pobrale, odvile in začele z branjem. Pisalo je ... 

 

Dragi plemiči z gradu Lava! 

Pozdravljeni, sem Friderik Celjski, celjski knez, celjski grof, zagorski grof, 

slavonski ban in krapinski baron. Vem, da bo trajalo kar nekaj časa, da vas 

bodo moja pisma dosegla. Ne vem, ali me poznate ali ne. Večkrat sem se za 

svoje dosežke hvalil, a šele, ko sem vedel, da ne bom živel več dolgo, sem 

razmišljal o svojem življenju in se nad njim zelo zamislil. Ne zaslužim si biti 

deležen kakršnekoli hvale, saj sem v življenju naredil veliko napak. Varal sem 

svojo ženo Elizabeto s prelepo Veroniko Deseniško. Z Veroniko sva se imela 

lepo, dokler me ni oče zaprl, nje pa poskusil obtožiti čarovništva. Oče pa me je 

zaprl v stolp, zdaj imenovan Friderikov stolp. No zdaj veste, bil sem kar 

topoglav, a so bili moji nameni skoraj vedno dobri. A nisem se lotil tega, kar je 

najpomembnejše. Nisem se izkusil v edini stvari, ki bi mi mogla biti vedno na 

prvem mestu, biti oče. Moj sin si je nedvomno zaslužil več očetovske ljubezni, 

še bolj potem, ko mu je tako zgodaj umrla mama. Moj sin Ulrik II. je bil vedno 

zlati otrok, a seveda tega nisem imel časa videti. Z njim sem preživel premalo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Celjski_grofje
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časa in v tako kratkem času tega ne morem nadoknaditi. Ptičica mi je 

prišepnila, da v Sloveniji poteka že 32. državni festival »Turizmu pomaga 

lastna glava« in govori se, da je letošnja tema »Kultura in turizem«, za kar 

morate pripravit »turistično – kulturno doživetje kraja«. Uf, dokaj 

zakomplicirana naloga, ampak ne za vas. Pišem vam zato, ker bi vam rad 

pomagal. Da končno naredim nekaj koristnega in ne političnega za svoje mesto. 

Ste za…? 

Domislil sem se ideje, ki bi po moje bila zelo koristna. Rad bi se odkupil za 

svoje napake, zato bi rad naredil nekaj za otroke v mojem mestu Celje, da se 

bodo večno spominjali preteklosti velikih ljudi, ki so živeli v mojem času. 

Mogoče nam jih je vesolje prehitro odvzelo, a nam nihče ne more vzeti naših 

spominov. Upam, da vam bo moja ideja všeč, naslednjič vam jo predstavim.  

Kmalu vam spet pišem, do takrat pa nasvidenje! 

 

        Friderik Celjski 
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Presenečene, začudene... nenavadno. Pismo smo pospravile in se odločile, da ga pokažemo 

naši gospe ravnateljici.  

Takoj smo jo poiskale, ji zmedeno razlagale, kaj se je zgodilo... Komaj smo ji uspele izročiti 

zvitek. Zavzeto ga je prebrala prvič, drugič, tretjič. Takrat pa je vzhičeno dahnila, da se je 

zgodilo nekaj neverjetnega in to prav nam, na naši šoli.  

 

Skupaj smo sklenile, da počakamo naslednje pismo... 

 

Vsak dan smo čakale pismo, se veliko pogovarjale, ugibale, razmišljale. Kaj bi rad Friderik 

naredil za otroke? V Celju? Ima slabo vest? Kako bomo to uresničile? Kako izvedle? 

Kakorkoli že, rade bomo pomagale, če bo le v naši moči. Pa saj imamo pomoč. Gospo 

ravnateljico, ki je ustvarjalna, domiselna, fantastična. Ona bo že vedela, kaj in kako, ko se 

gospod Celjski spet oglasi. 

 

In zgodilo se je... 

 

 

Ponovno pozdravljeni plemiči z Lave! 

    

Vem, da je minilo že kar precej časa od takrat, ko sem vam zadnjič 

pisal. Obljubil sem vam, da vam razkrijem svojo željo. No, toliko časa 

je trajalo, da sem dokončno razvil to idejo. Zdaj mislim, da je dovolj 

dobra in da jo je mogoče uresničiti. Zgodovina je zgodovina, ne bomo je 

spreminjali, miti pa naj ostanejo miti. Dobra zamisel je, da vam 

pomagam predstaviti mesto turistom, ideja za naslov »mesto Celje 

skozi Friderikove srednjeveške oči«. Moja ideja je, da bi v mestu Celje, 

ob bregu reke Savinje, kamor vsakodnevno gledam tja dol, zgradili 
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igrišče za otroke. Ideja mogoče zgleda malo nenavadna in ne 

originalna, a ko vam jo bom do konca predstavil, boste uvideli, da 

konec koncev sploh ni tako slaba. Na tem igrišču bi se lahko igrali 

otroci različnih starosti in velikosti. Bilo bi moje srce in duša, 

prepletena s preteklostjo mesta. Otroci bi se tam lahko igrali več 

desetletij. Ko bi se otroci igrali, bi se počutili kot da živijo v mojem 

času. No, natančneje je moja ideja takšna: to igrišče bi se sproti 

obnavljalo in dopolnjevalo z različnimi igrali, ki jih napravijo na novo. 

Torej bi tu bilo veliko stvari iz mojega časa in vsak bi lahko izbral ali 

se želi igrati na modernejših ali starejših. Na tem igrišču bi vsa 

otroška srca bila kot eno, lahko bi se zabavali, se spoznavali in 

sklepali nova prijateljstva, sodelovali v igrah med seboj. Mislim, da je 

to igrišče dobra zamisel, se vam ne zdi? In vi, ali se radi zabavate? 

Želim, da uresničite mojo željo in zabavo delili še z drugimi. Ali ni to 

pomembno dejanje? Drugače pa sem spodaj v mestu Celje videl 

različne igre, a vem, da se boste prepustili ustvarjalnim idejam.  

Če želimo, da se nas ljudje spominjajo, moramo za seboj pustiti nekaj 

izjemnega. Življenje ni večno in ni vsakemu podarjeno, življenje je 

dar, ki ga je treba ceniti.  
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Zdaj pa res moram iti, roka me že boli od pisanja. Želim vam vse 

lepo. Do naslednjič.  

                                                                                                          

        Friderik Celjski  

To pa je zalogaj. Sklenile smo, da se z vsemi "štirimi" lotimo uresničitve ideje. Friderika ne 

smemo razočarati, ne smemo razočarati otrok, osnovnošolcev, ki prihajajo na ogled Celja. 

Naredile bomo nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj izven okvirjev našega razmišljanja. 

Vem, da zmoremo, vem, da bodo naše ideje uzrle luč sveta. 

 

4.2 IDEJE IN POTEK DELA 

V šoli smo se sestali z mentorico in gospo ravnateljico. Naredile smo načrt, nizale ideje za 

postavitev igrišča, iskale lokacijo, se povezale z zunanjimi sodelavci. Potem smo vzele 

svinčnik, papir in risale, merile, sestavljale, popravljale... 

Potem smo odšle na teren, poiskale lokacijo, povprašale Celjane, kaj menijo o ideji.  

 

Slika 21 V mestu Celje (vir: foto Hrovat) 
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Slika 22 Intervju s Celjani (vir: foto Hrovat) 

 

 

Slika 23 Idealna lokacija ob Savinji (vir: foto Hrovat) 
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Slika 24 S pogledom na Celjski grad (vir: foto Hrovat) 

 

4.2.2 IZDELAVA PROTOTIPA  

 

Na šolskem dvorišču smo postavili "mini igrišče za šolske otroke. Postavili smo igro ŠAH in 

ČLOVEK NE JEZI SE. 

 

Slika 25 "Veliki šah" (vir: foto Hrovat) 
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Slika 26 Igra na stekleni predlogi (vir: foto Hrovat) 

 

Nekaj idej je narisanih na listu - v prilogi. 
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4.3 RAZISKOVALNI NAMEN 

 

Naš osnovni motiv je bil, da obiskovalci Celja aktivno spoznavajo in doživljajo kulturo 

našega kraja in pridobivajo znanja o Celju v preteklosti. Potrudili smo se, da smo pripravili 

turistično-kulturno doživetje v našem Celju. 

Naša usmeritev (CILJ) je bila sledeča: 

- opis predstavitve lokalnih znamenitosti, 

- naloga temelji na tržnem pristopu, 

- naloga ima prav tako potencial dejanske uresničitve z izdelanim načrtom (v prilogi), 

- k sodelovanju pa smo povabili tudi Turistično zvezo Celje in Mestno občino Celje. 

 

4.3.1 HIPOTEZE 

 

Naša predvidevanja smo strnili v hipoteze. 

-     Hipoteza 1: 

Celjani si želijo igralne ploščadi v mestu ob Savinji, ki naj bo namenjena predšolskim in 

šolskim otrokom, mlajšim turistom (šolarji iz Slovenije...). 

- Hipoteza 2:  

Igrala in način igranja nas vračajo v srednjeveški čas, s sodobnimi prvinami in kotički 

spoznavanja preteklosti. 

- Hipoteza 3: 

Mlajši turisti, meščani, osnovnošolci bi se lahko na tem prostoru sprostili in na zabaven način 

spoznavali zgodovino Celja. 

 

 

4.3.2 RAZISKOVALNE METODE 

 

Pri nalogi smo ubrali drugačen pristop od običajnega anketnega vprašalnika. S Celjani smo 

razmišljali na drugačen način, skozi njihove oči. V ta namen smo opravili INTERVJU.  

 

Za ciljno skupno smo izbrali mimoidoče Celjane, različnih starostnih skupin. 
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V nalogi smo postavili tri hipoteze. Postavljene hipoteze smo potem na podlagi interpretacije 

rezultatov, ki so jih dale raziskovalne metode in analizo njihovih ugotovitev, bodisi potrdili 

bodisi ovrgli. 
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5. OBDELAVA PODATKOV 

 

 

 

Pri anketiranju 50 Celjanov različnih starostnih skupin so vsi vprašani poznali osebnost 

Friderika Celjskega ali zanj vsaj že slišali. To nam narekuje dejstvo, da Celjani poznamo 

zgodovino Celja oziroma so nam grofje Celjski dobro poznani. 
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84 % vprašanih oziroma 42 oseb bi se strinjali z Friderikovim igriščem ob Savinji, medtem ko 

pa bi 8 oseb ta predlog zavrnilo (16%). Ko smo jih pozvali, zakaj nasprotujejo igrišču so si 

bili enotni, da kulturna dediščina (kultura) in otroško igrišče ne sodita skupaj.  
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Anketirani so podali različne predloge za igrišče. Skoraj polovica vprašanih (40%) bi na 

igrišča postavila tobogane in gugalnice za najmlajše. 20 % anketiranih Celjanov bi na igrišču 

izvajalo igre z različnimi animacijami, nekaj odstotkov anketiranih manj pa je za navadno 

igrišče z koši in goli. Od 50 anketirancev jih 7 nima predloga za igrišče; 5 oseb pa je 

predlagalo skupek iger, kjer otroci tekmujejo med seboj (npr. med dvema ognjema, 

ciganček…). 
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... in vprašanje za razmišljanje... 

 

 

Ko smo mimoidočim Celjanom zastavili vprašanje ali bi raje imeli Friderikovo igrišče ali 

slaščičarno Friderikove dobrote, se je več kot polovica vprašanih še vedno odločila za igrišče. 

Večina je bila mnenja, da otroci v središču Celja navadno živijo v stanovanjih, in je ravno 

igrišče tisto mesto, kjer se lahko razživijo in družijo drug z drugim. Manj kot polovica 

vprašanih pa bi se odločilo za razvajanje s Friderikovimi dobrotami. 
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6. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Naša predvidevanja smo strnili v hipoteze. 

-     Hipoteza 1: 

Celjani si želijo igralne ploščadi v mestu ob Savinji, ki naj bo namenjena predšolskim in 

šolskim otrokom, mlajšim turistom (šolarji iz Slovenije...). 

- Hipoteza 2:  

Igrala in način igranja nas vračajo v srednjeveški čas, s sodobnimi prvinami in kotički 

spoznavanja preteklosti. 

- Hipoteza 3: 

Mlajši turisti, meščani, osnovnošolci bi se lahko na tem prostoru sprostili in na zabaven način 

spoznavali zgodovino Celja. 

 

Na podlagi intervjuja in razmišljanja Celjanov smo: 

- hipoteza 1  

Celjani si želijo igralne ploščadi v mestu ob Savinji, ki naj bo namenjena predšolskim in 

šolskim otrokom, mlajšim turistom (šolarji iz Slovenije...). 

HIPOTEZA POTRJENA 

 

 

- hipoteza 2 

Igrala in način igranja nas vračajo v srednjeveški čas, s sodobnimi prvinami in kotički 

spoznavanja preteklosti. 

HIPOTEZA DELNO POTRJENA, saj si Celjani želijo sodobnega igrišča. 

 

 

- hipoteza 3  

Mlajši turisti, meščani, osnovnošolci bi se lahko na tem prostoru sprostili in na zabaven način 

spoznavali zgodovino Celja. 

HIPOTEZA POTRJENA 
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  7. ZAKLJUČEK 

 

 

Cenjeni vsi! 

Moram reči, da sem navdušen nad tem, da ste me poslušale in želite 

izpeljati zastavljen načrt. Skupaj nam je uspelo. Dekleta, imate 

izvirne, zanimive, super ideje. Vem, da bomo s temi aktivnostmi 

Celju vrnili duha preteklosti. Naj se otroci ob igranju na igralih 

spominjajo prednikov in  naj vedo kam segajo celjske korenine. Skozi 

oči Celjanov bom gledal dol in jim pomagal, jih vodil in jih nikoli 

zapustil.  

Na naših sinovih, hčerah, vnukih in pravnukih,… sloni naša 

prihodnost, naša civilizacija. Bodite jim zgled. Hvala za uresničitev 

mojih sanj. Nasvidenje za zmeraj. Vsako minuto svojega posmrtnega 

življenja se bom trudil osrečevati otroke tam doli. Gledam z mojega 

gradu dol na Celje, na prostor, kjer bo čez čas žvrgolelo mladine, 

velikih in malih.  

Srečno! 

                                                                                            

        Friderik Celjski 
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Ob koncu pa še moja sklepna misel: 

V projektu Turizmu pomaga lastna glava sodelujemo že nekaj let. Vsako leto posebej se 

trudimo, da najdemo in pilimo idejo, ki jo je moč uresničiti. Pohvaliti se moramo, da smo do 

sedaj dejansko uresničili lansko turistično pot, pa pot do Šmartinskega jezera in našega 

Šmartija, ... za vse ideje nalog, tudi letošnjo so zaslužna dekleta sama. S svojim načinom 

razmišljanja si tako utirajo pot v svet raziskovanja in zapisovanja. Na nas mentorjih pa je, da 

jih pri tem podpiramo, usmerjamo in jim kažemo pot k uresničitvi zastavljenih ciljev.  

Upam in želim, da naše mlade raziskovalke letos "vidite", jim prisluhnete in jih nagradite z 

zasluženim priznanjem. 

    Polona Hrovat, mentorica 
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  8. PREDSTAVITEV NA TRŽNICI 

 

Letošnje šolsko leto smo se dela turističnega projekta lotile drugače. Bolj intenzivno, 

zagnano, saj vidimo načrt, ki ga lahko dejansko uresničimo.  

Verjamemo, da smo na vas naredile vtis že z besedilom naše naloge, zdaj pa ga želimo tudi s 

samo predstavitvijo in izgledom naše «stojnice« na zaključku. Odločile smo se, da bomo 

prostor naše predstavitve  pripravile na prav poseben način. Na danem prostoru bomo namreč 

postavile "mini" igrišče s podobnimi igrali kot bodo na našem Friderikovem igrišču in z 

različnimi nalogami, s katerimi bomo »preverili« znanje sodnikov in obiskovalcev, o 

Frideriku in zgodovini Celja. Tako kot obiskovalci, se bodo tudi sodniki lahko skozi naše 

igrišče sprehodili, igrali ali se s pomočjo nalog naučili kaj novega o Celju in njegovih 

mogočnih vladarjih.  

Na prostoru v Mercator centru na Hudinji ne potrebujemo klasične stojnice, le 

električno napeljavo, pano pa pripeljemo s seboj. 

 

SE VIDIMO! 
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