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V SENCI STOLPOV CELJSKEGA GRADU! 
Sobota, deveti oktober 2021. : Že spomladi smo pričeli z načrtovanjem klubskega izleta, takrat 
še z neznano lokacijo. Ob nekem drugem izletu z drugim društvom je padla ideja, da si 
ogledamo Celje tudi na malo drugačen način kot ga poznamo iz vseh naših opravkov v Celju. 
Na neki seji je padel predlog za ogled našega najstarejšega mesta v njegovo drobovje. Razpisali 
smo izlet za jesenski čas. Končno je bil sprejet tudi datum. To naj bo deveti oktober. Stekle so 
priprave, ki so končno dobile bolj jasno obliko. Na naše veselje je bilo prijavljenih kar krepko 
preko petdeset članov kar je pomenilo več kot en avtobus. Vedno pa še  krepko manj kot leta 
2019, ko nas je bilo za tri avtobuse. Dobro, koronakriza je naredila svoje. Razočarani smo bili 
na dan odhoda v soboto zjutraj, ko nas je bilo samo devetintrideset. Kakor koli, nismo se 
predali, nas bo pač manj, ne po naši krivdi.  
Iz meglenega jutra se je ustvari lep sončen dan, sicer malo hladen, vetroven toda prijeten. Pot 
nas je vodila v Celje na grad. Prečesali smo ga po dolgem in počez. Vodička Urška pa je 
neutrudno pojasnjevala dejstva vse od 12. stoletja naprej, ki jih je nazorno potrjevala na 
terenu v gradu. Skupna ugotovitev je bila, da se zgodovina zelo ponavlja, namreč vedno so se 
borili samo za lastne riti, kar se še kako dogaja tudi v sodobni politiki. 
Iz gradu nas je pot popeljala v staro mestno jedro. Ne bom vsega našteval, ker je preveč lepot. 
Vsekakor pa moram položiti na srce vsem neudeležencem izleta, da so zamudili nepojmljivo 
vsebino iz preteklosti mesta Celja. Ko boste hodili po Celju in ne boste vedeli kam s časom 
stopite v pokrajinski muzej v Celju, videli boste Celeio, Keleio in vse do Celja po časovno 
naloženih plasteh.  
Vsekakor vredno ogleda, ki zahteva kar precej časa, ki ga nam pa je primanjkovalo. 
Še to, ker nas je preganjala žeja smo se udeležili »preizkušanja« pivskih fontan v Žalcu, kjer 
smo dodobra potešili žejo in veseli nadaljevali pot v Braslovče na Zajetno in okusno kosilo pred 
odhodom proti domu. 
Za prijetno vodenje naj se zahvalim gospe Urški Podgoršek in jeni turistični agenciji Solis iz 
Celja. 
Alojz Ovnič 
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