
V GOSTEH PRI KLUBU V KNEŽJEM MESTU 

Srečanje članic in članov Zveze klubov Maksa Perca Slovenije je letos 

organiziral Klub Maksa Perca Celje. Zato smo se v torek, 18. 9. 2018, 

odpeljali v goste v knežje mesto. 

Sprejem je bil organiziran v gostišču Hochkraut, v kraju Tremerje pri Celju. 

Zbrane je nagovoril predsednik Kluba Celje Stane Ivanšek. Pozdravni 

nagovor je imel tudi podpredsednik Zveze klubov Slovenije Zdenko Renko 

in predstavnik Policijske uprave Celje.  

  

Vsi so nam zaželeli prijetno druženje. Po sprejemu in pozdravnih govorih 

smo imeli skupno malico. Dober golaž je vsem zelo teknil. 

  

Po malici in kavici smo se odpeljali v mesto ter se ob Savinji sprehodili do 

Pokrajinskega muzeja. Pred muzejem nas je sprejel in pozdravil direktor 

muzeja, zatem pa smo si pod vodstvom kustosov ogledali dve muzejski 

zbirki, in sicer: Grofje Celjski in Mesto pod mestom. Prva zbirka predstavlja 

življenje in delo plemiške rodbine grofov Celjskih. Grofje so Slovencem 

zapustili bogato kulturno dediščino in se trajno zapisali v slovenski 

zgodovinski spomin. 



  

Druga zbirka predstavlja arheološko razstavišče Celeia - mesto pod 

mestom. V kleti Knežjega dvora so predstavljeni ostanki rimske Celeje. 

Sprehodili smo se med starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati zgodovini 

mesta. Tako smo preko dveh zbirk spoznali vsaj del Celjske oziroma 

Slovenske zgodovine. 

 

Po zaključku ogledov smo si privoščili kavico in sprehod skozi mesto.  

Odpeljali smo se še na zaključni del srečanja v Športno rekreacijski park 

Lopata pri Celju. Tu je bil najprijetnejši in najzanimivejši del srečanja, saj 

je organizator poskrbel za odlično kulinariko ter sladico in pijačo.  



  

Bilo pa je tudi dovolj časa za druženje in obujanje spominov. Medtem, ko 

smo v prvem delu srečanja spoznali krajevne in zgodovinske zanimivosti 

knežjega mesta, smo v drugem delu klepetali s članicami in člani iz drugih 

klubov po Sloveniji. V prijetnem vzdušju je čas hitro minil. Zahvalili smo se 

organizatorju za odlično izvedeno srečanje ter gostoljubje, ki smo ga bili 

deležni. 

Srečanje je doseglo svoj namen, škoda je le, da ni bilo večje udeležbe. 

Člani več slovenskih klubov namreč na srečanju niso bili zastopani. Zbrani 

smo si zaželeli predvsem zdravja ter lepe in aktivne starosti. 

 



Poslovili smo se in odpeljali proti Mariboru. Ustavili smo se še na 

avtocestnem počivališču Tepanje, kjer smo se okrepčali z grozdjem in 

pravim štajerskim špricarjem. 

Zapisal in foto: Mirko Ploj  


