
CELJSKI GROFJE
OD LETA 1372 DO LETA 1457



PLEMIŠKA DRUŽINA Z GRADU 
ŽOVNEK V SAVINJSKI DOLINI

• IMAJO V LASTI VEČJI DEL SAVINJSKE 
DOLINE S CELJEM. LETA 1333 PRIDOBIJO 
TUDI CELJSKI (STARI) GRAD. 



PRVI CELJSKI GROF

• PRVI CELJSKI GROF JE BIL FRIDERIK I.



RAZCVET CELJSKIH 
GROFOV

• Celjski grof Herman II  je rešil življenje 
Sigismundu Luksemburškemu med bitko s 
Turki pri Nikopolju. V zahvalo se je 
Sigismund poročil s Hermanovo hčerko 
Barbaro Celjsko. Krvno sorodstvo z bogatimi 
Luksemburžani je moč in vpliv Celjskih 
grofov v jugovzhodnem delu takratne 
Evrope še povečalo. Sigismund 
Luksemburški je Hermanu II. in njegovemu 
sinu Frideriku II. podaril številna posestva 
na področju današnje Slovenije in Hrvaške. 
Podelil jim je tudi pravico do kopanja in 
obdelovanja rude na teh posestvih. Postali 
pa so tudi pomembni člani viteškega reda 
Zmajev red, ki ga je ustanovil Sigismund. 



Friderik II

• Njegov oče, Herman II, je sina 
prisilil v poroko z Elizabeto 
Frankopansko, saj je poleg 
denarja v družino prinesla še 
veliko posest. Frederik II se 
zaljubi v plemkinjo nižjega 
rodu, Veroniko Desiniško, zato 
umori svojo ženo, Elizabeto. 
Herman II vrže sina v ječo, 
Veroniko pa obsodi 
čarovništva. Ker ji čarovništva 
ne morejo dokazati, jo da 
ubiti. Sovraštvo med sinom in 
očetom se nikoli ni zgladilo. Ko 
je Herman II umrl, je Frederik
II prepustil prestol svojemu 
sinu, Ulriku II. 



Ulrik II

• Ulrik II. se je v času svojega 
vladanja zaradi ščitenja interesov 
srbskih prijateljskih plemičev, 
zapletel v spor z madžarsko 
vladarsko družino Hunyadi. Zaradi 
tega je postal žrtev atentata. Z 
umorom Ulrika II. Celjskega, 
9.novembra1456 v Beogradu, je 
celjska rodbina izgubila zadnjega 
moškega člana in celjsko posest 
so po krajši vojni prevzeli 
Habsburžani. 



Naloga

• V zvezek naredi miselni vzorec z 
najpomembnejšimi podatki o Celjskih grofih.

• Razišči: Zakaj so Celjski grofi za Slovence tako 
pomembni, da je del njihovega grba v našem 
grbu (tri zvezdice)?


