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Avtorjev opis 

ČRKOVNEGA ZNAKA MESTA CELJE
z navedbo pogojev njegove (so)uporabe in objave

NAMEN ČRKOVNEGA ZNAKA je učinkovati kot pomenski povezovalec med (1) mentalno 
predstavo mesta Celje in (2) prebivalci Celja ter njegovimi obiskovalci kot nosilci te mentalne 
predstave.

Že uveljavljeni in prepoznavni tovrstni pomenski povezovalci (simboli-podobe in/ali simboli-
besede) so za mesto Celje: grb in zastava Mestne občine Celje, celjski grofje oz. knezi, 
(stari) Celjski grad, keltsko in kasnejše rimsko mesto Celeia (izg. Keleja) ter arheološke 
najdbe iz tistih časov, reka Savinja, nekdanji zapori Stari pisker, pisateljica in svetovna 
popotnica Alma Maksimilijana Karlin, celjski fotograf Josip Pelikan itd.

POMENI ČRKOVNEGA ZNAKA:

– oblikovna struktura črkovnega znaka izhaja iz podobe Friderikovega stolpa na (starem) 
Celjskem gradu in dvobarvnih pasov na zastavi celjskih grofov oz. knezov; levo in desno od 
središčno umešene upodobitve stolpa so po trije pasovi, poševno prirezani na zunanji strani 
kot pri črki K; v tako oblikovani strukturi modro obarvanih ploskev se odražajo oblike črk C, E,
L, J, E in I ter K, tj. črk iz imena mesta Celje, rimskega imena mesta Celeia in začetnice 
besede Kelti;

– sredi upodobljenega stolpa so tri navpično razporejene rumene zvezde, ki spominjajo na tri
zvezde iz grba Celjskih grofov/knezov oz. tudi iz aktualnega grba Mestne občine Celje; 

– zunanja obrezanost po treh vodoravnih pasov aludira na zlivanje/stekanje, kar se nanaša 
na (1) štiri reke, ki se na območju Celja stekajo oz. naposled izlivajo v Savinjo (Hudinja, 
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Voglajna, Ložnica) in tudi na stekanje/križanje cest, ki vodijo v mesto iz vseh štirih osnovnih 
smeri neba;

– temno modra in oranžno-rumena barva v črkovnem znaku sta iz celjskega občinskega grba
oziroma zastave.

POGOJI (SO)UPORABE ČRKOVNEGA ZNAKA:

– (so)uporaba črkovnega znaka mesta Celje je prosta za vse nepolitične in/ali 
nekomercialne (tj. materialno-nepridobitne, neprofitne, netržne, nedenarno-
posredovane ipd.) namene, in sicer ob predpogoju vzporedne navedbe imena spodaj 
podpisanega avtorja črkovnega znaka; to pomeni, da spodaj podpisani avtor dovoljujem 
prosto (so)uporabo zgoraj omenjenega črkovnega znaka, tj. njegov odtis oz. prikaz na 
poljubnem mediju, pod pogojem nepolitičnega in/ali nekomercialnega namena zadevne 
(so)uporabe in pod pogojem spremne navedbe mojega imena kot avtorja; prosta 
(so)uporaba črkovnega znaka torej ne sme biti povezana s kakršnim koli političnim namenom
in/ali z denarno-blagovno, tržno, (ne)posredno materialno-pridobitno ipd. menjavo izdelkov 
ali storitev; 

– objava črkovnega znaka v množičnih občilih in/ali na spletnih straneh je prosta, in 
sicer ob predpogoju vzporedne navedbe imena spodaj podpisanega avtorja črkovnega
znaka; pri objavah v množičnih občilih in/ali na spletnih straneh je treba ob tem upoštevati 
tudi zgoraj navedeni predpogoj o nepolitičnih in/ali nekomercialnih namenih (so)uporabe 
črkovnega znaka;

– morebitna (so)uporaba in/ali objava črkovnega znaka v politične in/ali komercialne 
(tj. materialno-pridobitne, profitne, tržne, denarno-posredovane ipd.) namene je pogojena s 
predhodnim pisnim dogovorom z avtorjem; 

– v primeru vprašanj, dvomov ali nejasnosti glede (so)uporabe črkovnega znaka stopite 
v stik s spodaj podpisanim avtorjem.

Zapisal avtor črkovnega znaka mesta Celje: 

Jože Kos Grabar ml.

Opomba: Zgoraj podpisani Jožef Kos Grabar (uradno ime) sem avtor zgoraj prikazanega in opisanega črkovnega 
znaka mesta Celje, ki sem ga oblikoval konec leta 2009. Avtorske pravice v zvezi s tem črkovnim znakom so – 
upoštevaje zgoraj navedene pogoje njegove (so)uporabe – varovane po veljavnih državnih in mednarodnih 
predpisih.

V Mariboru, 8. aprila / malega travna 2017
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