
 

Grad Polhov Gradec 

V bližini kraja, kjer živim, se nahaja Polhograjska graščina. Stari grad, ki je stal na 

griču Kalvarija, se v zgodovinskih virih prvič omenja l. 1350. Na njegov obstoj kaže 

danes je nekaj zidovja, ki ga je prerasla trava. V začetku 14. stoletja je bil pod 

grajskim gričem sezidan nov dvor. Morda je kot njegov lastnik še najbolj znan grof 

Rihard Ursini Blagay. Zelo si je prizadeval za razvoj kraja, v kraj je pripeljal tudi 

zdravnika. Zanimala ga je tudi botanika. Nekega dne so mu domačini prinesli pokazat 

močno dišeče belorumene rože. Grof Blagay je rože poslal v deželni muzej, kjer so 

ugotovili, da gre za vrsto volčina, ki je botaniki še ne poznajo. Grofu na čast so 

rastlino poimenovali Blagayev volčin. Ko ga je leto kasneje obiskal saksonski kralj 

Friderik Avgust II., sta odšla na polhograjsko Goro in nabrala nekaj blagajevk. Ker je 

roža vzbudila zanimanje kralja, se je je prijelo ime kraljeva roža. 

Cvetka Škof 

           

Grof Rihard Ursini Blagay                             Blagayev volčin – kraljeva roža 

 

                                      

                                      Grad Polhov Gradec 

  



Ljubljanski grad 

Glede na arheološke raziskave je na območju grajskega kompleksa človekova 

prisotnost neprekinjena od leta 1200 pred našim štetjem, ko so bile postavljene prve 

naselbine in kasneje utrdbe. Grad je prvič pisno omenjen v času med letoma 1112 in 

1125, ko je Rudolf iz Tarcenta podaril oglejskemu kapitlju manjšo posest pri 

Ljubljanskem gradu. Leta 1144 se grad omenja kot sedež koroških vojvod 

Spanheimov.  

Vsak kotiček na gradu je priložnost, da odkrijete in izveste kaj novega. Ko ste na 

Grajskem griču, zunaj ali v katerem izmed prostorov, boste srečali številne 

zgodovinske in kulturne zanimivosti, tudi take, ki jih ne pričakujete. Vredno se je 

vračati na Grajski grič, saj je vsak obisk lahko povsem drugačno doživetje. Pustite si 

odprto pot do vedno novih izkušenj. 

Zoja Borić 

 

 

Ljubljanski grad – čuvar našega glavnega mesta  



Grad Fužine 

Grad Fužine stoji ob Ljubljanici na jugovzhodnem delu Ljubljane. Ime je dobil po 

fužinah. Zgrajen je bil v 16. stoletju. Zgradili so ga na levem bregu Ljubljanice ob 

lesenem mostu. Zgrajen je v renesančnem slogu. Pri gradu je Ljubljanica naredila 

brzice in postavili so jez, ki je služil delovanju mlina.  

Po vojni so bila v dvorcu stanovanja za delavce. V njem je nekaj časa prebivala tudi 

moja prababica Albina skupaj z dedkom in družino. Pred gradom je bil kasneje velik 

park, ki je danes obdan z visokim obzidjem, z urejenimi potmi in klopmi. 

Nik Unetič  

 

Grad Fužine in Ljubljanica z brzicami 

 

Grad Fužine danes 

 



Grad Fužine 

Ime je dobil po fužinah, to je obratih za predelavo železa, ki so bili v njegovi bližini. 

Grad in grajski kompleks sta danes kulturni spomenik in spomenik oblikovane 

narave. Začetek gradnje je bil leta 1528, zaključek pa 1557. Arhitekta za projektiranje 

in gradnjo sta bila Črt in Janez Weillheimer. Lastniki gradu so se menjavali: v 16. 

stoletju je bil v lasti rodbine Khisl, leta 1825 pa ga je kupil Fidelis Terpinc. Kasneje ga 

je s poroko dobila v last rodbina Baumgartner in ga obdržala vse do leta 1938. Leta 

1979 ga je v slabem stanju prevzel Arhitekturni muzej Ljubljana, ki v njem domuje še 

danes. 

Pričela se je obnova gradu, in sicer po načrtih arhitekta Petra Gabrijelčiča. Arkade so 

odprte, v vzhodnem traktu so predstavljene renesančne bifore. Nove so tudi odprte 

arkade v nadstropju severnega trakta. Restavrirane so obrobe oken, našli pa so 

dekorativne poslikave v nadstropju jugovzhodnega stolpa in južnega trakta.  

Nadija Nuhić 

                                       

                                Nemško ime gradu je Kaltenbrun (mrzli vodnjak). 

      

Notranje stopnišče                                            Arkade 

  



Grad Otočec 

Na Dolenjskem, na otoku sredi Krke, le 7 km izven Novega mesta, leži grad Otočec. 

Zgodovina tega edinstvenega gradu je dolga, pestra in bogata. Njegovi začetki 

segajo v srednji vek. Stoletja je bil Otočec močna utrdba pred napadalci, pa tudi 

varno, prijetno ter lepo domovanje številnim plemiškim družinam. Ime je dobil po 

bližnji vasici Otočec, ki leži kilometer stran od gradu. Je eden od biserov grajske 

arhitekture na Slovenskem. Leži na otoku sredi Krke. Prvič je bil omenjen v 13. 

stoletju, ko so v njem prebivali vazali freisinških škofov, vitezi Otoški. Naslednji 

lastniki so bili plemiči Villandres.  

Danes je grad urejen v luksuzni hotel, prenovljen v duhu gotike in renesanse, z 

ležišči v apartmajih in dvoposteljnih sobah. V gradu je restavracija, ki pritegne še tako 

zahtevnega gosta. Na gradu je veliko porok. Legende in pripovedi, ki so se spletle o 

gradu, so povezane z graščaki, ki so grad prevzeli v 19. stoletju. Prvi posestnik je bil 

znan zaradi svojih rdečih las, kvartopirstva in zalezovanja žensk. Kar naenkrat se je 

rodilo veliko rdečelasih otrok. 

Maša Križe  

                    

                   Pogled na grad Otočec iz zraka 

    

Grad v Valvasorjevih časih                     Grad pozimi 

  



Grad Beltinci 

Grad Beltinci izvira iz 13. stoletja. Prvotno je bil baročne oblike, pravokoten, 

enonadstropen in je imel štiri stolpe. Varovan je bil z jarkom, v katerega se je stekal 

potok Črnec. Nekoč je bil s podzemnimi rovi povezan s cerkvijo. Dva rova sta vodila 

do pokopališča in žitnice. Grad se nahaja sredi parka v Beltincih. V parku so številna 

dragocena drevesa z mogočnimi krošnjami. Prvotni lastniki so bili lendavski plemiči 

Banffiji. Zadnji lastnik je bila grofica Maria Iphigenija Zichy. Imela je dve sestri, grad 

pa je podedovala po očetu.  

Grofica je imela ogromno posestva, zemlje, ki so jo obdelovali njeni delavci. Bila je 

prijazna. Svojim delavcem je podarila parcelo in košček zemlje. Njen kočijaž je bil 

moj prapradedek. Tudi njemu je podarila posest in njivo. Legenda o njej pravi, da je 

zelo rada obedovala piščančjo kožo in perutke, meso pa je razdelila med služabnike. 

Umrla je na gradu. Pod cerkvijo sv. Ladislava je pet grobnic, v katerih so balzamirani 

vsi člani družine. Kasneje sta v gradu delovala vrtec in šola, ki jo je obiskoval moj 

dedek. Zdaj je grad v fazi prenove. Ima restavracijo, poročno dvorano, prostor za 

prireditve, razstave. V gradu je začel svojo glasbo ustvarjati Vlado Kreslin. V njem sta 

se poročila moja mami in ati. 

Julija Horvat 

         

Grad Beltinci nekoč in danes 

                                 

                                Grofičin salon 

  



Ljubljanski grad – zanimivosti 

V 16. stoletju je pod današnjim razglednim stolpom stal stolp piskačev z uro. Ime je 

dobil po mestnih godcih, ki so se, oblečeni v zelene livreje, vsak dan ob enajsti uri 

oglašali s svojimi glasbili.  

Ljubljanski grad je ljubljanska srednjeveška arhitektura. Človekova prisotnost je glede 

na arheološke raziskave neprekinjena od leta 1200 pr. n. št. Takrat so bile 

postavljene prve naselbine in kasneje utrdbe. Grad pa je prvič omenjen med letoma 

1112 in 1125. Svojo prvotno obliko je zamenjal v 15. stoletju. Doživel je povečavo, 

zgradili so sklenjeno obzidje, vhod pa je vodil med dvema vhodnima stolpoma in 

skozi dvižna vrata. 

V začetku 19. stoletja so oblasti v gradu uredile kaznilnico in vojaško utrdbo ter s tem 

zmanjšale priljubljenost zgradbe med prebivalci mesta. Mestna občina je grad 

odkupila leta 1903, v njem pa naselila prebivalce. Ti so ostali v gradu vse do 60-ih let 

20. stoletja.  

Katija Gjorgieva 

                    

             Stolp na grajskem hribu z uro in balkonom, s katerega so igrali piskači. 

  



Grad Snežnik 

Odločil sem se, da bom predstavil grad Snežnik. Grad Snežnik se nahaja pod goro 

Snežnik v občini Loška dolina. 

Gradnja gradu se je začela v 11. stoletju. Zgradili so ga zaradi varovanja prometnih 

poti. V okolici gradu se nahajajo drevoredi, jezero, sprehajalne in jezdne poti. Tam je 

bila tudi prva gozdarska šola, ki so jo ustanovili v 19. stoletju.  

Lastniki gradu Snežnik so bili Rauberji, Lambergi, Eggensbergi, Auerspergi, 

Lichtenbergi, Schoenburg-Waldenburgi. Prva prenova gradu je potekala v 19. 

stoletju, ponovna pa med letoma 2005 in 2008.  

Grad Snežnik je od leta 1983 dostopen tudi javnosti. Od takrat je tudi muzej z 

originalno opremo iz 11. stoletja. Muzejske sobe so: salon kneginje Ane, spalnica 

kneza Hermana, soba v egipčanskem slogu, gledališka soba. Vsako leto se tam 

odvija festival Plavajoči grad. Na njem so koncerti etno glasbe in gledališki dogodki. 

Tam se odvijajo tudi številne poroke. 

Tudi jaz sem že bil na gradu Snežnik in to bi rad še kdaj ponovil. 

Filip Manojlov 

       

     Snežnik v Valvasorjevi knjigi skic                   Soba kneginje Ane                  

                                          

                       Snežnik velja za enega najlepših slovenskih gradov. 

  



Blejski grad 

Blejski grad stoji na strmi pečini, ki se dviga 139 metrov nad gladino Blejskega 

jezera. Dolga stoletja je bil del velike gorenjske posesti Briksenske škofije, zdaj pa je 

ena največjih kulturnih in turističnih zanimivosti Slovenije. Po pisnih virih je najstarejši 

na Slovenskem, z darovnico prvič omenjen leta 1011 kot castellum Valdes. 

Omenjenega leta je Henrik II. škofu Aldaberonu podaril Blejski grad in za 30 

kraljevskih kmetij zemlje. Sredi 14. stoletja so posestvo upravljali in varovali škofovi 

ministeriali, do leta 1349 vitezi Blejski. 

V srednjeveških virih se ime Bleda omenja le v nemški obliki Valdes. Po mnenju 

Frana Ramovša naj bi slovenska oblika Bled nastala že okoli leta 800 iz starejše belt 

ali pelt, iz katere naj bi nastala tudi nemška oblika. Leta 1952 se je začela strokovna 

obnova gradu po načrtih arhitekta Toneta Bitenca, učenca Jožeta Plečnika. Obdobje 

obnove je trajalo kar 10 let. Blejski grad je tako dobil nekoliko modernejšo ureditev, 

prilagojeno turističnemu ogledu. 

Andrijana Lipovac  

    

Blejski grad                                                        Muzejska soba 

                                               

                           Blejski grad se dviga na strmi pečini nad jezerom. 

  



Grad Fužine 

Grad stoji ob reki Ljubljanici na naslovu Pot na Fužine 2. Grad je kulturni spomenik. 

Naša družina, ki je grad zgradila, je družina Khisl. Zgradili smo ga v 16. stoletju. Med 

2. svetovno vojno je imela grad v lasti italijanska vojska. 

Imamo dvorišče z vodnjakom. Imamo tudi obrambni jarek. Grad smo obnovili leta 

1990. Danes je na gradu Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter kavarna, kamor rad 

povabim svoje prijatelje na kavo. 

Matevž Lah    

                             

 

                                    Na notranjem dvorišču gradu je kavarna. 

  



Nastanek Ljubljanskega gradu 

Ko smo s prijatelji, deželnimi knezi, prijezdili do Ljubljanskega hriba, smo se odločili, 

da na njem postavimo grad. To je bilo v 12. stoletju. Takoj smo začeli sekati drevesa 

in ravnati tla. Ko smo s težkimi kamni tlakovali dvorišče, smo začeli postavljati 

obzidje. Grad je bil videti bolj kot tabor za obrambo proti Turkom. Znotraj obzidja smo 

si postavili manjšo vasico.  

Ko smo umrli, smo kot duhovi še naprej opazovali grad. Videli smo, kako so ga leta 

1256 prenovili. Ponosni smo bili na svoje naslednike. Ko je začel vladati Friderik III., 

ga je obnovil in mu spremenil obliko. V 16. stoletju so zgradili orožarno. Zdelo se nam 

je, da jo grad potrebuje, saj je tako bolje pripravljen za obrambo. Čez nekaj let so ga 

znova obnovili in mu dodali opazovalni stolp. Še danes ga vidimo. S prijatelji smo bili 

navdušeni, da so tako dobro poskrbeli za lep pogled na mesto Ljubljana.  

Čez kako stoletje ali dve so grad napadli Turki. Po dolgi vojni so Turke ujeli in zaprli. 

Čez nekaj stoletij pa je grad znova dočakal obnovo. Ko je bila končana, je bil 

drugačen kot takrat, ko smo v njem živeli mi. In že smo tu, v sedanjem času. Kako 

čas beži! Zdaj je grad primeren za oglede, poroke, prireditve, razstave in ima 

gostinske lokale. Le zmaja, ki je včasih živel v njem, že dolgo nismo videli. 

Jure Novak 

   

                               Ljubljanski grad v Valvasorjevem času 

  



Grad Bogenšperk 

Zgrajen je bil v 16. stoletju. Grad so začeli graditi Wagni po znamenitem potresu leta 

1511. Leta 1672 je grad kupil Janez Vajkard Valvasor. V njem je imel svojo 

bakroreznico, zaradi katere je danes tam muzej.  

Grad leži v občini Šmartno pri Litiji. Leta 1943 so ga bili takratni lastniki 

Windischgratzi  zaradi 2. svetovne vojne prisiljeni zapustiti. Grad je bil 6. 10. 1999 

razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. 

Beno Sinanović 

                                   

                                             Grad Bogenšperk                                                                        

                               

                      Janez Vajkard Valvasor in njegov tiskarski stroj 

  



Predjamski grad 

Predjamski grad ali grad Predjama leži 9 km od Postojnske jame. Lastniki so bili 

predstavniki viteške družine Luegg, imenovani vitezi Predjamski. O gradu obstaja 

legenda o Erazmu Predjamskem. Po tej legendi naj bi umrl na stranišču, v resnici pa 

ga je izdal podkupljeni služabnik in strelci so njegovo sobo zasuli s kamnitimi 

kroglami.  

Po 2. svetovni vojni je vlada grad spremenila v muzej. Pod gradom se nahajajo jame, 

rovi potekajo v več nadstropjih, povezuje jih vrsta brezen. Celoten podzemski sistem 

je dolg 6,5 km. Grad je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot največji jamski grad 

na svetu. 

Minja Jerković 

                           

                                                     Predjamski grad 

 

         

                                               Njegova notranjost 

 

  



Blejski grad – legenda o grajski vdovi Polikseni 

Zakupnik Bleda je bil okoli leta 1500 Hartman Kreigh, ki ni bil dober gospodar in 

kmetje so se mu upirali – puntali, pritoževali so se škofu in cesarju. Gospod Hartman 

Kreigh je nekega lepega dne izginil. Govorilo se je, da so ga ubili razbojniki. Morda 

so mu sodili kmetje sami, tega nihče ne ve. Gospoda Hartmana niso več videli.  

Na gradu je za njim žalovala vdova Poliksena, ki je prav tako trdo vladala in od 

podložnikov iztisnila vsak zadnji vinar. Vdova je bila zelo žalostna. V spomin na moža 

je zbrala vse zlato in srebro, kar ga je hranila v skrinjah. Iz zbranega bogastva so ji 

vlili zvonček za kapelo na blejskem otoku. Ko so brodarji peljali zvonček na otok, se 

je razbesnela nevihta, ladjica z brodarji in tovorom je potonila. Zvon, ki se je pogreznil 

v blato, se ob viharnih nočeh še danes oglaša iz jezerskih globin. 

Poliksena je bila zelo žalostna. Zapustila je grad in odšla v samostan v Rim. Papež je 

slišal za njeno žalostno zgodbo. Dal je vliti nov zvon in ga poslal na otok. 

Sara Njenjić 

                     

                   Vsako leto na božični dan dvignejo potopljeni zvon iz jezera. 

  



Grad Strmol 

Stoji ob vznožju Dvorjanskega hriba v občini Cerklje na Gorenjskem. Trenutni lastnik 

je Republika Slovenija. Do leta 1944 je bil v lasti družine Hribar, pred tem pa so bili 

njegovi lastniki vitezi Strmolski. Vsa leta je grad obdržal slovensko ime.  

Leta 1944 je takratnega lastnika ubila Varnostno-obveščevalna služba, grad pa so 

uporabljali kot protokolarni objekt partijskega vodstva. Leta 2004 je sodišče grad 

vrnilo dedičem, ki so ga prodali državi. Prenovljen je bil med letoma 2010 in 2012. 

Sodi med najstarejše in najbolj ohranjene gradove na Slovenskem. Je protokolarni 

objekt, deluje kot manjši butičen hotel. 

Milla  Šavija 

                     

                                                 Grad Strmol danes 

 

               

Grad Strmol nekoč                                             Ksenija Hribar s krokodilčkom 

  



Blejski grad 

Leta 1004 je nemški cesar Henrik II. z listino podaril posestvo Bled škofu Albuinu. 

Kasneje, leta 1011, je posestvo prešlo na naslednika, škofa Adalberona. Ta je dobil 

še za 30 kraljevskih kmetij zemlje. Sredi 14. stoletja so škofje opustili neposredno 

upravo gospostva in ga dali kot jamstvo za posojeni denar rodbini Kreigh. Glavarji so 

bili do srede 18. stoletja plemiči, kasneje pa so jih zamenjali meščani. Že omenjeni 

lastnik Kreigh ni bil dober gospodar in kmetje so se mu upirali in pritoževali cesarju. A 

nekega dne je izginil in njegova žena je žalovala za njim. Zapustila je grad in odšla v 

Rim.  

Grad je bil obnovljen, ko je leta 1948 pogorelo ostrešje. Obnovo je sprožil Narodni 

muzej. Danes je urejen za obisk, lahko rezervirajo poroke. Ima tudi grajsko kovačnico 

in tiskarno, kjer se lahko srečamo z dediščino. 

Adelina Dizdarević 

      

Blejski grad  

 

Vhod na grad 

  



Ljubljanski grad danes 

Odločil sem se, da napišem nekaj o Ljubljanskem gradu. Nahaja se v Ljubljani na 

Grajskem griču. Do njega lahko pridemo peš ali z vzpenjačo. Na Ljubljanskem gradu 

je zelo lepo. Ima tudi gostinske lokale. Z razglednega stolpa je čudovit pogled na 

Ljubljano. Na gradu se dogajajo zanimive prireditve, najlepši pa je za novo leto, ko ga 

okrasijo. Grad so začeli obnavljati v 60-tih letih prejšnjega stoletja. Obnova je trajala 

več kot 30 let. Zato je danes grad lep in ogleda si ga tudi veliko turistov. 

Ajdin Harčević 

      

                     Ljubljanski grad je simbol našega glavnega mesta.  

 

 


