
 

 

 

 

pred našim štetjem 
do 4. st. pr.n.št. - halštatsko gradišče na Miklavškem hribu 
2. st. pr.n.št. - keltska Keleia je nosilka latenske kulture na Celjskem z lastno kovnico denarja 
15. pr. n. št. - Rimljani keltski Regnum Noricum brez bojev priključijo rimskemu imperiju 
1. - 5. stoletje 
41 do 54 -  v času cesarja Klavdija I. mesto postane suvereno: Municipium Claudium Celeia 
1. - 3. st. - Celeia je svetovljansko mesto s pestro etnično sestavo z okoli 10 tisoč prebivalci 
3. st. - po katastrofalnem potresu Savinja prestavi strugo s severnega obrobja pod Miklavški hrib  
378 - vdori Gotov in pred njimi Markomanov in Kvadov uničujejo mesto  
452 - Huni z Atilo na čelu mesto spremenijo v prah in pepel 
6. - 11. stoletje 
6. st. - ime Celeia se v virih še pojavlja, a prihod Slovanov pričaka opustošeno 
7. st. - konec 7. st. je Celeia še vedno poseljena in ima svojo škofijo  
1015 - Savinjska marka (krajina) s Celjem postaneta last Viljema II. in Heme Breže-Selške; kasneje 
pride v posest njunih dedičev - Vovbržanov  
14. stoletje 
1331 - Celje pride v last gospodov Žovneških, od leta 1341 grofov in od leta 1437 celjskih knezov 
1341 do 1456 - Celjski so ena najmogočnejših fevdalnih rodbin v Srednji Evropi 
15. stoletje 
1414  - kronanje Sigismunda Luksemburškega in Barbare Celjske za nemško-rimskega cesarja 
1439 - v Celju živi okoli 1000 prebivalcev 
1451 - 11. aprila knez Friderik II. Celjski podeli Celju mestne pravice     
1456 - v Beogradu umorijo zadnjega celjskega kneza Ulrika II., oblast pripade Habsburžanom 
16. stoletje 
1515 - čas kmečkih uporov je buren, kmetje leta 1515 zavzamejo celjski Stari grad 
1528 - v mestu se pojavi luteranstvo-protestantizem 
18. stoletje 
1761 - papež Klement XIII. prestavi opatijo iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu v Celje 
1777 - v Celju začne delovati glavna šola, leta 1808 pa gimnazija 
1798 - mesto je povsem opustošeno v največjem požaru, ki izbruhne v minoritskem samostanu 
19. stoletje 
1846 - iz Gradca po progi Južne železnice pripelje prvi vlak v Celje,  leta 1857 pa v Trst 
1847 - Celje se telegrafsko poveže z Dunajem 
1848 - v Celju v 195 hišah prebiva 1793 prebivalcev 
1862 - celjski Slovenci ustanovijo čitalnico 
1864 - občina ustanovi Celjsko mestno hranilnico 
1872 - začetek gradnje Cinkarne 
1873 - mesto dobi javno plinsko razsvetljavo 
1894 - Adolf Westen ustanovi tovarno emajlirane posode - največje tovrstno podjetje v Sr. Evropi 
1896 - po načrtih arhitekta Vladimirja Hraskyja slovenski meščani pozidajo celjski Narodni dom 
1896 - v vrtnem salonu hotela "Beli vol" se odvrti prva filmska predstava v Celju  
20. stoletje 
1902 - Celje dobi prvi telefon 
1907 - po načrtih dunajskega arhitekta Petra Paula Branga pozidajo in odprejo Nemško hišo 
1908 - obratovati prične celjski vodovod 
1913 - mesto dobi elektriko 
1918 - po razpadu Avstro-Ogrske Celje sčasoma preide v okvir Kraljevine Jugoslavije  
1927 - Mohorjeva družba dobi sedež v Celju 
1941 - 11. aprila Nemci okupirajo mesto  
1954 - Celje dobi svojo radijsko postajo, končana regulacija Savinje 
1970 - Za pregrado Loče nastane 5,2 milijonov m3 velik zadrževalnik vode - Šmartinsko jezero  
1991 - med osamosvojitveno vojno v Celju ni vojaških spopadov 
1994 - ustanovljena TV Celje 
1995 - v Muzeju novejše zgodovine odprejo Hermanov brlog, edini slovenski otroški muzej  
21. stoletje 
2004 - otvoritev centralne komunalne čistine naprave Celje v Tremerjih 
2004 - rokometaši RK Celje Pivovarna Laško osvojijo naslov evropskih klubskih prvakov 
2005 - vrata odpre Fakulteta za logistiko, ki je prva fakulteta v Celju in prva tovrstna v Sloveniji 
2006 - Celje ponovno postane sedež škofije, novi celjski škof postane Anton Stres 
2010 - v Celju dobimo prvo polnilno postajo za električna vozila 
2012 - na OI v Londonu celjska judoistka Urška Žolnir osvoji zlato medaljo 
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